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Miercuri dimineața au eonii-, 
nuat lucrările sesiunii extraordi- 
nare a Marii Adunări Naționale 
P R, P, Romine.

Ședința a fost deschisă de Un 
varășul Constantin Plrvulescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale.

S-a trecut la discuția asupra 
raportului tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ; „Situația inter, 
națională și politica externă a 
Republicii Populare Romine".

Primit cu vii aplauze a luat 
euvîntul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer președintele Prezidiu. 

fekt Marii Adunări Naționa- 
a R. P, Romîne, Sub- 

luziind că actuala dezbatere din 
cadrul Marii Adunări Naționale 
în legătură cu situația internațio. 
nală și politica externă a Repu
blicii Populare Romine demon
strează avintul impetuos cu care 
poporul nostru apără cauza păcii 
și hotărîrea țării noastre de a 
milita ca și pînă acum pentru 
promovarea coexistenței pașnice, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a propus în numele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale și a gu
vernului ca în fruntea delegației 
romîne la cea de a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. să 
fie desemnat tovarășul Gheorghe 
Gheorghi u-Dej.

Propunerea a fost primită de 
deputății Marii Adunări Naționa. 
le cu puternice fi îndelungate a- 
plauze.

In continuare au luat euvîntul 
la discuții, deputății : Victor Bo- 
lojan, circumscripția electorală 
Derna, regiunea Oradea, Traian 
Ionașcu, circumscripția electorală 
Fundulea, regiunea București, 
Ion Moldoveanu, circumscripția 
electorală Filimon Sîrbu, orașul 
București, general de armată Ia- 
cob Teclu, circumscripția electo
rala B uzi aș, regiunea Timișoara, 
Nicolae Miețan, circumscripția e- 
lectorală Coșereni, regiunea Bucu. 
rești. Anton Brei ten holer, circum
scripția electorală Săcălaz, regiu
nea Timișoara, Virgil Trofin, cir- 
cumscnpția electorală Zeletin, re
giunea Bacău, Justin Moisescu, 
circumscripția electorală Hîrlău, 
regiunea lași, Maria Rosetti, cir
cumscripția elecțorală Călimă- 
nești, regiunea Pitești.

După o scurtă pauză, primit cu 
vii aplauze, a luat euvîntul tova. 
răștd Gneorghe Aposto?, preșe
dintele Consiliului Central al 
Sindicatelor.

Au luat apoi în continuare cu- 
vîntul la discuții deputății Lu
dovic Takacs, circumscripția e- 
lectorală Luduș, regiunea Cluj, 
Agripina Chișcă, circumscripția 
electorală Buhuși, regiunea Ba
cău, Gheorghe Călinescu, circum- 
< ripția electorală Balotești, re- 
Iwea București, Stanciu Stoian, 
țj^umscripția electorală Buzău, 
vest, regiunea Ploești, Nicolae 
Dașcovici, circumscripția electora
lă Alexandru Sahia, orașul Bucu
rești, Mihail Ralea, circumscrip
ția electorală Huși, regiunea lași.

Primit cu puternice aplauze, 
a luat euvîntul tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri.

In numele Comisiei de politică 
externă a Marii Adunări Naționa
le, deputatul Mihail Cruceanu, 
președintele comisiei, a prezentat 
apoi proiectul de hotărîre pen
tru aprobarea de către Marea A. 
dunăre Națională a raportului 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu privire la si
tuația internațională și politica 
externă a guvernului Republicii 
Populare Romîne.

Marea Adunare Națională a a- 
jfâbat în unanimitate raportul 
■’-zentat de tovarășul Gheorghe 

rorghiu-Dej.
Luînd apoi euvîntul, tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer a arătat că 
avînd în vedere importanța deo
sebită a sesiunii a 15-a a Adună, 
rii Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, care urmează să 
dezbată problema dezarmării ge
nerale și totale, precum și alte 
probleme internaționale de im
portanță deosebită, în ședința co
mună a Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne din 31 august a.c. s.a 
hotărît să se supună spre apro
bare Marii Adunări Naționale 
propunerea ca delegația Republi
cii Populare Romîne la a 15-a 
sesiune a Organizației Națiunilor 
Unite să fie condusă de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm Marea Adunare Națio, 
ndlă a adoptat în Unanimitate o 
hotărîre prin care aprobă această 
propunere.

Tovarășul Constantin Pîrvules- 
cu a declarat apoi închise lucră’ 
rile sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale,

(Aitrpnt)

Sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale 

si-?? încheiat lucrările
Hotărîrile sesiunii extraordinare 

a Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 

i.
Marea Adunare Națională a Republicii Popu

lare Romîne întrunită în zilele de 30 și 31 august 
a. c., în sesiune extraordinară, aprobă Raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidu

lui Muncitoresc Romîn, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale cu privire la situația 
internațională și politica externă a guvernului 
Republicii Populare Romîne.

Marea Adunare Națională a Republicii Popu
lare Romîne hotărăște ca delegația Republicii 
Populare Romîne la a 15-a sesiune a Organiza

ției Națiunilor Unite să fie condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. ț

Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer,
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale

Tovarăși deputați și depu
tate,

Am ascultat cu toții, cu 
un deosebit interes, raportul 
făcut ieri de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

despre „Situația internațio
nală și politica externă a Re
publicii Populare Romîne-. 
Acest raport a făcut o 
profundă analiză a factorilor 
principali care determină 
evoluția vieții contemporane, 
a definit cu claritate și vi
goare caracterul constructiv 
al politcii noastre externe, a 
exprimat avintul, impetuozi
tatea cu care poporul romîn, 
constructor al socialismului, 
apără cauza păcii.

în zilele noastre, problema 
coexistenței pașnice a țărilor 
cu orînduiri sociale diferite 
a devenit problema centrală 
a relațiilor internaționale. 
Stabilirea poziției față de 
coexistența pașnică are o în
semnătate capitală, atât pen
tru orientarea politicii exter
ne a fiecărei țări, cit și pen
tru politica sa internă.

Așa cum se subliniază pu
ternic în raportul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Republica Populară Ro- 
mînă este o putere a păcii, 
datorită caracterului orîndui- 
rii sale economice și sociale. 
Ea și-a îndreptat și își în
dreaptă eforturile, toate mij
loacele spre dezvoltarea in
dustriei, a ramurilor pașnice 
ale economiei, spre construc
ția de locuințe și de școli, re
ducerea impozitelor, spre 
continua ridicare a nivelului 

Deputății Merii Adunări Naționale ou aprobat in unanimitate raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.
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de trai al populației. Socia
lism înseamnă dezvoltarea 
fără precedent a forțelor de 
producție, înflorirea științei 
și culturii, în scopul creării 
unui mare belșug de bunuri 
materiale și spirituale pentru 
mase. Tocmai acestea sînt 
obiectivele trasate de Congre
sul al III-lea al partidului 
nostru, obiective care nu pot 
fi atinse decît în condițiile 
unei păci durabile. De aceea 
în politica externă, țara noa
stră, călăuzindu-se după prin
cipiile coexistenței pașnice, se 
orientează spre dezvoltarea 
colaborării economice, cultu
rale, științifice cu celelalte 
țări, a militat și militează cu 
sinceritate, cu consecvență 
pentru rezolvarea pe calea 
tratativelor a tuturor proble
melor litigioase.

Piatra unghiulară a politi
cii externe a Republicii Popu
lare Romîne o constituie a- 
lianța de nezdruncinat, cola
borarea economică multilate
rală, relațiile de asistență mu
tuală cu țările sistemului 
mondial socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică, glorioasa 
constructoare a comunismu
lui.

întregul popor romîn acor
dă o înaltă prețuire politicii 
constante de pace dusă de 
Uniunea Sovietică, caracteru
lui ei științific bazat pe ana
liza profundă a ceea ce este 
esențial în lupta pentru pre
întâmpinarea războiului, spi
ritului ei dinamic, ofensiv, 
principialității cu care de
mască pe adepții „războiului 
rece". Politica externă a ță

rilor socialiste s-a impus în 
mintea și în inima majorită
ții oamenilor ca o politică 
care are ca țel suprem apă
rarea păcii, ea a determinat 
profunde schimbări pozitive 
în atitudinea și mentalitatea 
opiniei publice din Occident, 
a întărit prestigiul sistemului 
socialist mondial și al ideilor 
socialismului.

Ca putere iubitoare de 
pace, Romînia și-a adus con
tribuția sa în cadrul lagărului 
socialist, în activitatea diver
selor organisme internațio
nale, în spațiul geografic în 
care se află situată, pentru 
însănătoșirea relațiilor inter
naționale. Așa cum a arătat 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej în raportul său 
țara noastră a adus contri
buția ei la rezolvarea unor 
probleme importante, spriji
nind propunerile Uniunii So
vietice pentru destindere în 
relațiile internaționale, pen
tru încetarea experiențelor 
nucleare, realizarea dezarmă
rii, rezolvarea problemei ger
mane în spiritul păcii, ma- 
nifestîndu-și în același timp 
inițiativa pentru promovarea 
unor relații de bună vecină
tate și de colaborare multila
terală între statele din Bal
cani.

După cum am văzut, în ul
timii ani s-au dezvoltat 
schimburile culturale, știin
țifice și tehnice ale R.P. Ro
mîne cu diverse state ale lu
mii. Noi pornim de la ferma 
convingere că reciproca cu
noaștere a culturii pusă în 
slujba idealurilor umaniste,

Citiți
In pag. 2—3 :

Discuții asupra raportu
lui tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

In pag. 3-a :
Oamenii muncii din țara 

noastră aprobă cu căldură 
politica de pace a partidu. 
lui și guvernului.

In pag. 4-a 1
Ecoul internațional al lu* 

crărilor sesiunii Marii Adu
nări Naționale a R. P. Ro
mine, 

capodoperele artei și litera
turii mondiale, - toate valorile 
spiritului care cultivă ideile 
păcii și progresului sînt un 
excelent mijloc de cunoaștere 
și prețuire reciprocă a popoa
relor. în același timp, noi 
ne pronunțăm pentru extin
derea schimburilor științifice, 
pentru însușirea reciprocă a 
tot ceea ce reprezintă desco
perire și cucerire modernă 
în știință și tehnică, servind 
cauza ridicării nivelului de 
trai al popoarelor, ușurării 
muncii omului. Acordurile 
culturale și științifice înche
iate de R.P.R., ca și cele de 
ordin economic sînt o măr
turie a voinței guvernului no
stru de a promova și dez
volta acest ansamblu de 
schimburi care contribuie la 
o mai bună înțelegere între 
state, la înflorirea civilizației 
umane.

Datorită acestei politici 
consecvente de pace, Romînia 
a devenit în anii noștri o 
putere politică respectată, su
verană și independentă, cu 
un serios prestigiu interna
țional, factor activ al păcii.

Considerînd că orice stat 
are o serioasă răspundere în 
orientarea cursului evenimen
telor internaționale, repu
blica noastră va continua să 
militeze, neabătut, pentru 
triumful principiilor coexis
tenței pașnice.

Actuala sesiune a Marii A- 
dunări Naționale este o nouă 

fContinua rd în pag. 2-a)

Brigada de tineret condusa 
de Stelian Chiva de la Uzi
nele „Tudor Vladimirescu“ 
din Capitala și-a depășit 
cu mult angajamentul luat 
cu privire la economii de 

imateriale și manoperă.
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D. Plrvulescu — 
campion olimpic

ROMA 31 (Agerpres). — Co
respondență specială : Sporti
vii romîni care participă la 
Jocurile Olimpice de la Roma 
au trăit miercuri seara clipe 
de mare bucurie. Pentru pri
ma oară de la începutul între
cerilor a fost intonat imnul 
R. P. Romîne între coloanele 
fostei bazilici a lui Maxențiu 
unde luptătorul romîn de ca
tegoria musca. Dumitru Pîrvu- 
lescu a fost încununat cam
pion olimpic și i s-a decernat 
medalia dc aur.

In întâlnirea decisivă des
fășurată pe o căldură ex
cesivă l-a întrecut catego
ric pe italianul Fabra, ul
timul obstacol spre titlul o- 
limpic. Plrvulescu a impresio
nat în acest turneu olimpic nil 
numai prin superioritatea sa 
tehnică și stilul spectaculos dar 
și datorită unei forțe de luptă 
pe care nu au avut-o ceilalți 
adversari. In ultimul meci cu 
Fabra, Plrvulescu a demon
strat întregul său repertoriu 
tehnic, excolînd mai ales prin 
acțiuni variate și foarte efica
ce la parter. Dumitru Pîrvu- 
lescu este în vîrstă de 29 ani, 
deține și titlul de campion 
balcanic și participă pentru a 
treia oară la J O.

★
în ultimele meciuri ale tur

neului de lupte clasice alți doi 
sportivi romîni au cucerit me
dalii olimpice. La categoria co
coș Ion Cernea a obținut meda
lia de argint, iar la categoria 
mijlocie Ion Țăranu pe cea de 
bronz.

Zilnic 2 tone 
hirtie 

peste plan
PLOEȘTI (de la corespon

dentul nostru). — Acțiunea pa
triotică „Să dăm zilnic o tonă 
de hirtie peste plan" inițiată 
de brigada „Tînăra Gardă", 
de la Fabrica de hirtie „1 Sep
tembrie" din Bușteni condusă 
de comunistul Ion Mustață, 
pornită cu aproape doi ani 
îi) urmă, a devenit acum o 
acțiune de masă.

Folosirea experienței înain
tate. sporirea și mai mult a 
randamentului mașinilor, pre
cum și justa gospodărire a 
pastei mecanice și a celulozei, 
a permis colectivelor brigăzi
lor de tineret de la mașinile 
de hîrtie să sporească anga
jamentul de la o tonă, cît pre
vedea angajamentul în trecut 
lă 2 tone de hîrtie zilnic, în 
plus peste plan. N-au trecut 
decît aproape 7 luni de cind 
brigăzile de tineret s-au an
gajat să sporească cantitatea 
de hîrtie și rezultatele s-au și” 
văzut. Bunăoară la mașinile 
nr. 7 și 8, principalele produ
cătoare de hîrtie pentru ziar, 
cele 6 brigăzi de tineret au 
realizat pînă acum cu aproape 
750 de tone de hirtie în plus. 
Printre animatorii întrecerii 
se află tinerii din brigăzile 
conduse de comuniștii și can- 
didații de partid Ion Mustață, 
cel care a pornit această ini
țiativă, Nicolae Nicolae, 
Gheorghe Mustață și alții care 
au ajuns să producă chiar și 
2 tone și jumătate de hîrtie 
zilnic peste plan. Sub condu
cerea organizați ef de partid, 
utemiștii și tinerii luptă în 
același timp și pentru realiza
rea de economii în producție 
prin reducerea prețului de 
cost pe tona de hîrtie; pe to
na de pastă mecanică și alte 
produse ce se realizează aici. 
Și strădaniile tinerilor s-au 
dovedit a fi încununate de 
succes. Din cei peste 625.000 
lei economisiți de întregul co- 
lectiv aproape 275.000 lei sînt 
economisiți de tineret.

Zile de vacanța pe lacul 
Herăstrău.

Foto: AGERPRES

Răspuns unui părinte
Acad. M. Nicolescu

Profesor la Facultatea de mate matică-fizică a Universității
„C. 1. Parhon"

Scump prieten, scrisoarea 
dumitale m-a bucurat foarte 
mult pentru câ m-a ajutat să re
constitui un drum pe care, pînă 
acum vreo douăzeci de ani, 
l-am parcurs împreună. Pe de 
altă parte, trebuie să-ți mărtu
risesc sincer, aceeași scrisoare 
m-a pus in oarecare încurcă
tură.

Sînt încintat de succesele bă
iatului dumitale la studii și în 
special la examenul de matu
ritate.

Mă întrebi : Ce carieră să-și 
aleagă fiul meu ? Problemă 
destul de grea, prin însuși fap
tul că ai pus-o. Imi ceri să sta
bilesc un diagnostic la sute de 
kilometri distanță de „pacient4,, 
fără nici o indicație precisă, în 
afară de faptul, care rezultă 
din întrebare, că băiatul do
rește să-și continue studiile.

Am să încerc, totuși, să-ți răs
pund la această întrebare, sau 
mai exact să va ajut și dumi- 
tcle și băiatului să răspundeți 
singuri la întrebare.

Băiatul este, desigur, bun la 
toate. Totuși, din faptul că îmi 
scrii mie trebuie să deduc că 
băiatul dorește să-și aleagă o 
profesie în direcția științelor 
naturii, lată, dec:, oarecum de
limitat cîmpul de investigație. 
Dar ce anume carieră științi
fică ? Aici trebuie să răspundă 
băiatul dumitale, sau dumneata, 
dacă i-ai urmărit cu atenție e- 
voluția. Am să încerc să vă 
ajut. A făcut băiatul dumitale 
vreun ierbar și, dacă l-a făcut, 
l-a făcut pentru că i s-a cerut, 
sau l-a făcut din plăcerea stu
diului plantelor ?

In ultimul caz alegerea este 
ușor de făcut. Băiatul are de 
ales intre agronomie și biologie. 
Eu l-aș sfătui să aleagă agro
nomia, întrucît cîmpul este cel 
mai bun laborator.

A manifestat băiatul dumitale 
o înclinare deosebită pentru 
mașini, demontări și montări de 
jucării, mici aparate mecanice 
sau electrice ? A încercat să 
construiască un aparat de ra
dio ? In timpul orelor de prac
tică in uzină, în atelierul școlar 
l-a pasionat sincer pătrunderea 
în tainele mașinilor de tot felul, 
munca aceasta nobilă de fău
rire a bunurilor materiale ? 
In acest caz, iarăși alege
rea este ușoară, băiatul este 
bun pentru politehnică, fie pen
tru mecanică, fie pentru elec
tronică.

A manifestat interes băiatul (Ctytinuare în pag. 3-a)

dumitale pentru experiențe de 
chimie ? A încercat să-și facă 
un mic laborator? Și in acest 
caz alegerea este ușoară : bă
iatul se va înscrie la una din 
facultățile de chimie ale uni
versităților sau politehnicilor, 
sau la Institutul de petrol, gaze 
și -geologie.

Bănuiesc, însă, că băiatul 
dumitale nu se află in nici- unui 
din aceste cazuri. Altfel, scri
soarea dumitale nu ar fi avut 
rost. Băiatul dumitale (aici tre
buie să ghicesc, în lipsă de 
date precise) este un băiat stu
dios, puternic înclinat pentru 
studiul matematicii și fizicii. A 
umplut carete întregi cu tot fe
lul de probleme rezolvate. A 
cumpărat din librării tot felul 
de cărți de popularizare a di
verselor ramuri ale fizicii. Poa
te că l-a împins curiozitatea 
pînă la a-și procura un manual 
sau două de nivel universitar. 
Și în acest caz alegerea este 
ușoară. Dar de data aceasta 
numai din punctul meu de ve
dere. Dumneata stai la îndoială 
și ai comunicat această îndo
ială și băiatului dumitale. Ce-o 
să facă băiatul cu diploma de 
absolvent al unei facultăți de 
fizico-matematici ? Aici este da
toria mea să te lămuresc.

Cred că ești ca toată lumea, 
odînc impresionat de dezvolta
rea extraordinară a tehnicii din 
ultimii ani.

Nu vorbesc numai de tele
viziune, de avioanele cu reac
ție, de invențiile pe care le 
vede și le folosește toată lu
mea. Vorbesc de automatizarea 
pe scară din ce în ce mai mare 
a industriei, de complexe indu
striale conduse de trei-patru 
persoane, vorbesc de vehiculele 
terestre, aeriene sau maritime, 
conduse de la distanță. Vor
besc, în sfîrșit, de ultima reali
zare a oamenilor de știintă so
vietici, care au trimis o navă 
aeriană să se rotească în jurul 
pămîntului cu ființe vii înăun
tru, pentru ca, după 18 rotații, 
să o readucă pe pămînt, cu 
toate animalele tefere, exact 
în regiunea comandată. Reali
zare istorică, constituind primul 
pas spre zborul omului în Cos
mos !

Cum crezi că au fost posibile 
toate aceste realizări ?

Este clar că fără o dezvoltare 
extraordinară a științei teoretice, 
a fizicii și a matematicii în pri-



Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale
Discuții asupra raportului tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer
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și puternică confirmare a a- 
cestei linii consecvente în po
litica noastră externă.

Deși principiile coexistenței 
pașnice, recunoscute ca sin
gurele raționale de către po
poare, sînt principii după care 
ar trebui să se călăuzească în 
mod normal relațiile tuturor 
statelor, există însă forțe im
perialiste care exercită încă 
o puternică influență asupra 
politicii externe a unor puteri 
occidentale, dispun de pîrghii 
și mijloace economice, propa
gandistice și militare cu care 
încearcă să se împotrivească 
din răsputeri destinderii in
ternaționale. statornicirii unor 
relații firești, bazate pe încre
dere între state. Paralel cu 
săvîrșirea unei serii de ac
țiuni agresive, menite să otră
vească atmosfera internațio
nală, aceste cercuri continuă 
să promoveze cursa periculoa
să a înarmărilor nucleare. 
Considerînd că dezarmarea 
este problema fundamentală 
a zilelor noastre, metoda cea 
mai potrivită pentru a asigura 
efectiv coexistența pașnică, 
Uniunea Sovietică împreună 
cu celelalte țări socialiste, 
după ce au prezentat un plan 
realist de dezarmare generală 
și totală care întruchipează 
năzuințele întregii umanități, 
au manifestat răbdare și bu
năvoință în găsirea unor so
luții reciproc acceptabile. în- 
trucît toate aceste încercări 
constructive s-au izbit de re
fuzul puterilor occidentale de 
a face cel mai timid pas pe 
calea unor măsuri efective de 
dezarmare, Uniunea Sovietică 
a făcut propunerea extrem de 
importantă ca această proble
mă să fie discutată la apro
piata sesiune O.N.U., cu par
ticiparea reprezentanților po
poarelor la cel mai înalt nivel.

Este un succes faptul că, in 
ciuda serioaselor rezistențe 
din partea unor cercuri apu
sene, în special din S.U.A., 
comisia O.N.U. pentru dezar
mare a ajuns la concluzia că 
problema dezarmării trebuie 
dezbătută în Adunarea Gene
rală O.N.U., forul internațio
nal reprezentativ, care a a- 
doptat rezoluția cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
și care poate și trebuie să ia 
hotărîrile corespunzătoare și 
să îndrepte tratativele pe un 
drum real.

Pentru a da întreaga auto
ritate, toată ponderea necesa
ră acestor dezbateri, pentru a 
se mișca tratativele în pro
blema dezarmării din punctul 
mort in care au ajuns și a le 
transforma în discuții eficace,

Cuvîntul deputatului 
Victor Bolojan

Faptul că Marea Adunare 
Națională s-a întrunit pentru 
a examina situația internațio
nală și a dezbate politica ex
ternă a R. P. Romîne — a 
spus vorbitorul — subliniază 
marea importantă pe care 
partidul, guvernul și întregul 
nostru popor o acordă acestor 
probleme.

Document valoros al politi
cii externe de pace, pe care 
o promovează cu consec
vență statul nostru democrat- 
popular, raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ex
primă poziția clasei muncitoa
re, țărănimii muncitoare. în
tregului nostru popor față 
de problemele situației _ in. 
ternaționale și. în primul rînd, 
față de problema dezarmării 
care va fi dezbătută în apro
piata sesiune a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiuni
lor Unite.

împărtășim cu bucurie pro
punerea ca delegația care va 
reprezenta Republica Populară 
Romînă la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. să aibă în 
fruntea ei pe tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, exponen
tul cel mai autorizat al nă
zuințelor de pace ale poporu
lui nostru. Aceasta va subli
nia și mai mult dorința sin
ceră a poporului nostru de a 
contribui activ la rezolvarea 
celei mai arzătoare probleme 
a vieții internaționale - pro
blema dezarmării, deosebita 
însemnătate pe care o acordăm 
apropiatei sesiuni a O.N.U.

Sînt convins că Marea A- 
dunare Națională, exprimînd 
sentimentele întregului popor, 
va sprijini cu entuziasm pro
punerea făcută.

în continuare deputatul 
Victor Bolojan a spus : Marile 
realizări ale poporului nostru 
în construirea vieții sale noi, 
socialiste, sînt cea mai grăi
toare dovadă a voinței noastre 
de pace și totodată o contri
buție de preț la întărirea pă
cii în lume.

Planul de 6 ani de dezvol
tare a economiei naționale și 
schița programului de pers
pectivă, aprobate de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R., 
oglindesc cu putere, după cum 
se arată în raportul tovară

cu rezultate rodnice, este de 
dorit să se facă încă un pas 
înainte și să se asigure parti
ciparea în cadrul sesiunii 
O.N.U. a reprezentanților cu 
cel mai mare prestigiu in via
ța statelor. împuterniciți de 
către popoare cu cea mai 
înaltă răspundere în adopta
rea unor decizii importante 
pentru viața umanității.

Declarația fostului ministru 
laburist, Arthur Hender
son, membru în Camera 
Comunelor, publicată de zia
rul „The Times* care afirmă 
că : „Sînt multe de spus în 
favoarea participării șefilor 
de guverne la discutarea pro
blemelor dezarmării în cadrul 
Adunării Generale O.N.U. în 
plus, șefii de guverne ar avea 
astfel prilejul să se întâlnea
scă între ei ca parte a acti
vității morale a Adunării Ge
nerale" și care cere premie
rului britanic Macmillan să 
conducă delegația țării sale 
la apropiata sesiune O.N.U. 
— arată că această necesitate 
este înțeleasă de cercuri des
tul de largi ale opiniei pu
blice din Occident.

Acordînd o deosebită im
portanță actualei sesiuni a 
Adunării Generale O.N.U. în 
care se va dezbate problema 
problemelor timpului nostru, 
dezarmarea generală și totală, 
Guvernul și Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne pro
pun ca în fruntea delegației 
noastre la lucrările acestei 
sesiuni a O.N.U. să fie de
semnat omul care întruchi
pează în modul cel mai de- 
săvîrșit aspirațiile poporului 
romîn și voința sa de pace, 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Prezenta sa în frun
tea delegației va conferi re
prezentării noastre la O.N.U. 
întreaga greutate pe care o 
acordăm acestei sesiuni, va 
spori aportul, contribuția ac
tivă pe care Republica Popu
lară Romînă se străduiește 
s-o aducă la soluționarea pro
blemelor importante ale vie
ții contemporane.

Exprimăm convingerea că 
Marea Adunare Națională va 
sprijini pe deplin această 
propunere. Sîntem încredin
țați că poporul romîn va pri
mi cu profundă aprobare, cu 
multă bucurie vestea câ ta 
fruntea delegației noastre la 
O. N. U. va fi tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, purtătorul de 
cuvînt, solul năzuințelor, al 
hotărfrii sale de a-și consacra 
toate puterile creatoare fău
ririi unei vieți noi, luptei pen
tru apărarea păcii.

șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, preocupările pașnice, con
structive ale poporului romîn 
și marea lui încredere în vii
tor, în perspectivele păcii 
mondiale.

Sub înțeleaptă conducere a 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn întreaga noastră țară a 
devenit un vast șantier al 
muncii pașnice ; avîntul crea
tor al oamenilor muncii 
transformă înfățișarea țării. 
Asistăm la dezvoltarea fără 
precedent a industriei și a- 
griculturii, la înflorirea știin
ței și culturii, la crearea unui 
belșug de bunuri materiale 
și spirituale.

Arătind că acest proces se 
oglindește și în regiunea 
Oradea vorbitorul a scos în 
evidență succesele importan
te obținute de oamenii mun
cii din această parte a țării 
în industrie, agricultură, în 
știință, cultură, in ridicarea 
bunăstării lor materiale.

După ce a subliniat impor
tanța problemei dezarmării șl 
eforturile depuse de țările so
cialiste pentru rezolvarea ei, 
vorbitorul a spus : salutăm 
cu satisfacție faptul că gu
vernul romîn, consecvent po
liticii sale de pace, a propui 
înscrierea pe ordinea de zi a 
sesiunii O.N.U. a unor proble
me importante legate de rela
țiile de bună vecinătate intre 
state, precum și de necesita
tea educării tineretului In 
spiritul ideilor păcii și coexis
tenței pașnice.

Arătind că poporul romîn 
este convins că pe calea tra
tativelor toate problemele li
tigioase, inclusiv problema 
dezarmării, își pot găsi solu
ția, deputatul Victor Bolojan 
a scos în evidență ideea marx- 
ist-leninistă că în timpurile 
noastre nu există o inevitabi
litate fatală a războaielor, că 
forțele agresiunii pot fi silite 
să bată în retragere ; această 
idee insuflă popoarelor din 
întreaga lume încredere în 
forțele lor, în victoria cauzei 
păcii.

Inițiativele Uniunii Sovie
tice șl ale celorlalte țări so
cialiste pentru asigurarea 
unei păci trainice, găsesc un 

larg ecou în rindurile tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

Ideea păcii a devenit o for
ță materială care a cuprins 
mase de zeci și sute de mi
lioane de oameni de pe toate 
continentele. Noi sîntem con
vinși că exista premize favo
rabile ca forțele păcii să zădăr
nicească uneltirile agresorilor, 
să oprească cursa înarmărilor.

Cuvîntul deputatului 
Traian lonașcu

Convocarea sesiunii extraor. 
dinare a Marii noastre Adu
nări Naționale în preajma ce
lei de-a 15-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. pe a că
rei ordine de zi» la propune
rea U.R.S.S., se află problema 
vitală a măsurilor ce urmează 
a fi luate pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale— 
scoate în evidență însemnăta
tea covîrșitoare a lucrărilor 
ce avem de săvîrșit în actuala 
sesiune, tocmai fiindcă pri
vesc problema hotărîtoare ce 
frămîntă întreaga omenire și 
de care depinde soarta ei.

Politica externă a R. P. Ro
mîne. alături de cea a celor
lalte țări socialiste în frunte 
cu Uniunea Sovietică, a fost 
din nou minunat caracteriza
tă și fundamentată în rapor- 
tul atît de limpede și de grăi
tor prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, rea- 
mintindu-ne contribuțiile sub
stanțiale pe care țara noastră 
le-a adus la cauza coexisten
ței pașnice, ți, deci, la rezol
varea pe calea tratativelor a 
tuturor problemelor litigioase 
în relațiile dintre state.

Referindu-se la propunerile 
țării noastre cu privire la dez
voltarea colaborării inter bal
canice și la crearea unei zone 
denuclearizate și fără armă 
rachetă în Balcani, deputatul 
Traian lonașcu a subliniat că 
aceste propuneri au stârnit un 
ecou deosebit în opinia publi
că a țărilor din regiunea bal
canică deoarece corespund in
tereselor fundamentale ale 
popoarelor din această regiu
ne și intereselor păcii și secu
rității în Europa.

Vorbitorul a subliniat fap
tul că tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a exprimat 
voința întregului popor ro
mi r„ <ie a pâș- mereu inamte
pe cagcra cale ce poate 
ocnefiirea de la catastrofa ustti 
nou răzPof — calea păcii ți
coexistențe: pașnxe

Este demn de reținut că ac
țiunile de politică externă ale 
țărilor socialiste sînt în con
cordanță desăvîrșită cu prin
cipiile Canei O N U- ce eoc- 
constituie un minimum de co
dificare a legalității mtema- 
ționale în relațiile dintre sta
te, indiferent de sistemul Jcr
soc:al-ecorornic, pentru men
ținerea păcii fi securității in
ternaționale și care statele 
semnatare s-au obligat, pr.n 
propria lor voință, să le res
pecte ți să le rea?»® in ra
porturile dintre ele.

Privind- in lumina dispozi
țiilor obligatorii ale Cartei 
O.N.U. care trebuie să fie res
pectate de toate statele mem
bre ale ONU pci.r.ca ^răz
boiului rece “ dusă de cercu
rile agresive din S.U-A. ți din 
alte state occidentale — con
statăm că această politici ți 
acțiunile prin care s a tradus 
ți se traduc reprezintă tocmai 
negarea sus-zi«elor scopuri ți 
principii.

într-adevâr, -război rece** 
înseamnă pregătiri pentru 
dezlănțuirea războiului cald, 
o permanentă amenințare cu 
folosirea forței, acțiuni agresi
ve care afectează profund 
colaborarea dintre state și îm
piedecă relațiile de bună veci
nătate.

Zborurile ce spionaj — care 
nu s-au produs numai dea
supra UJLS-S. ci, după cum 
Se Știe, avioane americane au 
pătruns in repetate rînduri și 
in spațiul aerian al altor state 
socialiste sau nesodaliste — 
zboruri ridicate ia rangul unei 
politici oficiale, constituie un 
fapt fără precedent In relațiile 
normale dintre state.

Cuvîntul deputatului 
Ion Moldoveanu

Exprim aici, in numele tu
turor cetățenilor din circum
scripția mea electorală, depli
na aprobare a raportului fă
cut de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Tabloul politi
cii externe a țării noastre care 
ne-a fost prezentat reafirmă 
consecvența cu care țara noa
stră aplică, în relațiile inter
naționale, principiile coexis
tenței pașnice.

Sînt muncitor la Uzinele 
„Timpuri Noi- — a spus în 
continuare vorbitorul. Numele 
fabricii noastre este foarte ni
merit. De fapt el s-ar potrivi 
întregii țări, pentru că noi 
avem intr-adevăr marea feri
cire să făurim și să trăim tim
puri noi. întreprinderea noa
stră s-a transformat în anii 
puterii populare dintr-o mică 
fabrică de reparații, cu utilaj 
învechit, în care muncitorii 
erau crunt exploatați, într-o în
treprindere modernă așa cum 
o cer timpurile pe care le 
trăim. Sîntem mîndri de vic
toriile pe care le obținem sub 
conducerea partidului nostru.

îmi exprim încă o dată a- 
deziunea totală față de ideile 
și concluziile ce se desprind 
din raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
urez succes deplin delegației 
care va reprezenta la Orga
nizația Națiunilor Unite voin
ța de pace a întregului nos
tru popor.

Atari zboruri de spionaj 
sînt grave violări ale norme
lor elementare din dreptul 
internațional, care consfințesc 
suveranitatea statelor asupra 
teritoriului lor, inclusiv a- 
supra spațiului aerian. Sînt 
norme consacrate și în con
vențiile internaționale privind 
navigația aeriană, semnată ți 
de S.U.A. (Convenția de la 
Paris din 1919 șî de la Chica
go din 1944). precum și in le
gislația internă a statelGr, 
pr:ntre care și cea a S.U.A. 
(Legea americană a aviației 
din 1938).

Evenimentele internaționa
le ce au urmat după zădărni
cirea de către S.UÂ. a Confe
rinței la nivel înalt au confir
mat din păcate și ele că cercu
rile agresive din S.U.A. și d:n 
alte țări occidentale continuă 
politica de încordare a rela
țiilor internaționale, de încăl
care a drepturilor popoarelor.

După ce a amintit acțiunile 
agresive la care s-au dedat in 
ultima ueme puterile impe
rialiste. vorbitorul a scos in 
evidență cit de important este 
ca popoarele să-și sporească 
vigilența, ca voința de pace a 
omenirii să fie întărită prin 
acțiuni eficiente.

Paralel cu uneltirile agresi
ve — a spus deputatul Traian 
lonașcu. cercurile interesate 
în menținerea încordării rela
țiilor internaționale încearcă 
să creeze, pentru opinia pu
blică mondială, aparența dist- 
mulatoare că ar fi preocupa’® 
de a urma calea tratativelor 
în timp ce. in realitate. ee 
continuă politica kr agr».vi. 
După ce a sublmat că pc-z-7 i 
adoptată la Geneva de pater.- 
le occidentale in tratativele ia 
problema dezarmări:. arată ci 
e'.e nu acresc rea?'zarea 
unei dezarmări efective sub 
eoBtroiul tatemaraoa: etica- 
ee, ci m:e=±£_firarea csrser 
inarmăr.jcr. vcrti.mrul a spes 
in ecatimu*e : Actitrr 
cercurilor agresive as dus, 
din prt-ema caracterului tar 
provocator, la izolarea acestor 
cercuri. ca urmare a atitudî- 
nii opiniei publice irxxxfcale, 
care le-a dezaprobat p veste
jit total

Este imperios necesar ca, 
pe calea tratativelor, să se a- 
ti-ingâ la o n-tatimatâ rezol
vare a prooâeme dezarmării 
generale fi totale, urmlndu-se, 
in acest scop, singura metodă 
constructivă ta măsură de a

sfîișit in care sînt Interesați 
adversari: destinderii fi anu
me metoda indicată ta propu
nerile recente ale l'RS-S ca 
această problemă să fie discu
tată. la apropiata ses.une a 
Adunării Generale a O3JU„ 
ca participarea. la cel mai 
înalt nivel, a statelor membre.

Pr.n participarea factorilor 
de maximă răspundere ai 
statelor membre s-ar putea a- 
junge. in cadrul dezbaterilor 
Adunării Generale a O.N.U^ 
la scoaterea problemei dezar
mări: din impasul in care a 
fost adusă de către puterile 
occidentale.

De aceea socotesc că propu
nerea ca delegația Republicii 
Popuiare Romîne la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Gene- 
rale a Organizației Națiunilor 
Unite să fie condusă de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
De? are o deosebită însemnă
tate. Aceasta demonstrează 
importanța pe care guvernul 
nostru o acordă dezbaterilor 
de la O N.U. ți va spori apor
tul pe care țara noastră do
rește să-l aducă rezolvării 
problemelor internaționale de 
bază.

Ca toți oamenii muncii din 
țara noastră imaginația noa
stră este înaripată de marile 
perspective pe care ni le-a 
deschis Congresul al III-lea 
al P.M.R Harnicul nostru co
lectiv nu va pregeta să-și în
deplinească sarcinile ce-i re
vin.

In același timp cu munca 
din uzină pe noi ne preocupă 
ce se întâmplă și dincolo de 
hotarele țării noastre. Sîntem 
convinși că astăzi este posibil 
ca pacea să fie asigurată. 
Țările socialiste au adresat ță
rilor capitaliste chemarea: să 
ne întrecem nu pe cîmpurile 
de luptă, ci pe tărîmul rezul
tatelor materiale în făurirea 
bunăstării popoarelor și a con
fruntării ideilor. Noi sîntem 
convinși că aceasta est® calea 
ce corespunde cerințelor men
ținerii păcii, intereselor clasei 
muncitoare și tuturor oameni
lor muncii și că în întrecerea 
pașnică între cele două siste
me victoria va fi de partea 
socialismului. Să fiți convinși 

că într-o astfel de întrecere 
muncitorii din mijlocul cărora 
vin au o hotărîre de nestră
mutat și sînt siguri că toate 
popoarele vor avea numai de 
cîștigat.

Am urmărit cu multă satis
facție, a spus deputatul Ion 
Moldoveanu felul în care gu
vernul nostru luptă pentru 
coexistența pașnică, pentru 
relații de colaborare în
tre state, pentru dezarmarea 
generală și totală. Peste scurt 
timp vor începe lucrările A- 
dunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite. Vedem 
în propunerile sovietice pri
vind dezarmarea generală 
ți totală calea pașnică și 
realistă care va elibera o- 
menirea de pericolul de răz
boi. Discutarea problemei de
zarmării generale și totale la 
cel mai înalt nivel, prezintă 
cea mai mare însemnătate 
pentru evoluția situației inter
naționale.

Pacea este o binefacere mă
reață pentru toate popoarele. 
Ne bucură faptul că împreună 
cu țările lagărului socialist, 
luptă pentru apărarea păeii 
numeroase state independente 
din Asia și Africa, clasa mun
citoare și pături largi de oa
meni din țările capitaliste.

Stau de multe ori și mă 
gindesc cum or fi judecind 
acei politicieni din țările occi
dentale care nu vor să-și dea 
seama de schimbările petre
cute în lume și care instigă și 
se pregătesc de război. Acești 
politicieni se cramponează de 
ideile și metodele trecutului. 
Ei ar vrea să aplice situației 
existente astăzi în lume nor
me care s-au învechit de mult 
Ei sînt prizonierii propriilor 
tor lumi. Hotărit lucru a- 
eestor oameni li s-au uzat fa
cultățile mintale! Se știe că în 
industrie mașinile care nu 
mai țin pasul cu dezvoltarea 
tehnicii, care suferă, după 
cum se spune, de uzură mo
rală sînt înlocuite. Ceea ce nu 
corespunde cerințelor este a-

Cuvîntul deputatului 
lacob Teclu

Am urmărit cu cea • mai 
mare a:er.;:e raportul tovară- 
Fiha Gheorghe Gheorgaiu- 
Dej Cces-der că djertarea 
prctleme: afiue pe ccttaea 
de £ «te de cea ma- arritca- 
re actr^- tate țt iatru-
totul raportul ți concluziile ! 
Acest document prezinți, 
cooceatrat ți cu mare for
ță de pătrundere, politica 
consecventă a R.P.R de co- 
ex^tențâ pașnică intre state 
cu sisteme sociale diferite, ho- 
târirea ei de a au considera 
nicodati vreun efor: ca fiind 
prea greu pentru înfăptuirea 
telului comun al întregii ome
niri — asigurarea păcii ți secu
rității tn întreaga lume.

Consider propunerea ca de
legația noastră la sesiunea a 
lâ-a a Adunării Generale a 
Organ, zaț ie*. Națiunilor Unite 
să fie condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ca o 
expresie a unpcctanței pe care 
o acordă poporul nostru cau
ze: păcii ți o sprijin fără re
zerve,

înțelegerea științifică a epo
cii actuale întemeiată pe în
vățătura atotbiruitoare marx- 
ist-lenmistă ne dă un puter
nic izvor de încredere că in 
prezent, cind raportul de forțe 
pe arer.a internațională s-a 
schimbat radical in favoarea 
socialismului ți păcii, s-a creat 
posibilitatea preintimpinării 
unui nou război mondial Spre 
deosebire de trecut, astăzi e- 
xistă forțe puternice, capabile 
să mențină pacea.

Imensele realizări In toate 
domeniile ale lagărului socia
list — factorul fundamental al 
victoriei forțelor păcii — au 
creat o situație, in care, cercu
rile agresive nu-ți mai pot 
atinge obiectivele lor război
nice.

Uniunea Sovietică dispune 
de o tehnică militară moder
nă, neegalată de nici un alt 
stat din lume. Acele cercuri 
care ar dori să declanșeze un 
război mondial pot fi sigure 
că, în condițiile actualei dez
voltări a tehnicii rachetelor, 
nu există nici un loc pe glob 
care să nu poată fi lovit.

Permiteți-mi să mă refer la 
un singur fapt concludent, de
monstrat eu prilejul doborîrii 
avionului de spionaj trimis de 
Statele Unite în spațiul aerian 
sovietic în ziua de 1 mai. Nu 
voi insista asupra binecunos
cutului eșec politic suferit de 
către Statele Unite in urma a- 
cestui episod După cum se 
știe, planurile militare ale 
Pentagonului se bazau pe „lo
vitura nucleară" întreprinsă de 
bombardierele strategice zbu- 
rînd la un plafon de 13-15 
km. Faptul că avionul de spi
onaj a fost doborit de unită

runcat ți înlocuit. Sînt con
vins că și acei politicieni care 
nu înțeleg realitățile actuale 
vor avea aceeași soartă ca și 
mașinile învechite.

Este un adevăr al zilelor 
noastre că, pe măsură ce 
cercurile agresive se dedau la 
acțiuni provocatoare, sporește 
izolarea lor, ele se discreditea
ză tot mai mult. Oriunde au 
căutat în ultima vreme expo- 
nenții cercurilor agresive să 
creeze provocări, acestea s-au 
îndreptat împotriva lor. Așa 
cum spune un proverb din 
popor ei „au plecat după lînă 
și s-au întors tunși".

Viața însăți arată că politica 
coexistenței pașnice este pe 
deplin rezonabilă pentru a fi 
sprijinită de toate statele, așa 
cum cer perseverent țările so
cialiste.

Ca și ceilalți deputați, spri
jin cu hotărîre înțeleaptă po
litică a țării, a Partidului 
Muncitoresc Romîn și a gu
vernului.

Poporul nostru, a spus în 
continuare vorbitorul, este 
harnic, vesel, cu gînduri cu-, 
rate, iubitor de pace. El pri
mește cu inima deschisă pe 
cei care vin cu gînduri paș
nice și prietenoase în frumoa
sa noastră țară. Nu ne ames
tecăm în treburile altora, iar 
ei să facă la fel. Să știe că po
porul romîn este și bun și vi
teaz și că are prieteni puter
nici. de nădejde.

Mă bucur nespus de mult 
că tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. conducătorul iubit și 
încercat al poporului nostru, 
va conduce delegația țării la 
Organizația Națiunilor Unite. 
Aceasta este o veste mare 
și bună pentru noi.

Eu văd în alegerea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, ca șef al delegației, do
vada că țara noastră dă o 
foarte mare însemnătate dis
cuției care va avea loc la Or
ganizația Națiunilor Unite în 
problema dezarmării generale 
și totale.

Voi vota cu încredere pro
punerea făcută.

țile sovietice de rachete, chiar 
din prima lovitură, la o înăl
țime de 20 km. a dovedit in 
mod elocvent tuturor spec; a- 
l^ăkc că bombardierele stra
tegice nu ma: au nici o șansă 
să-ș: transporte spre țintă în
cărcătura lor moriaJă. Trebuie 
subliniat insă că, deși Uniu
nea Sovietică deține suprema
ția și în domeniul tehnicii ce
lei mai moderne de luptă, ea 
nu amenință pe nimeni.

întreaga omenire s-a putut 
convinge că Uniunea Sovie
tică, întregul lagăr socialist 
este cel mai trainic sprijin al 
realizării unei lumi fără răz
boi, in care pacea să fie veș
nică.

Arătind că in Occident e- 
xistă cercuri importante și 
foarte influente care nu vor 
să tragă încă concluziile logi
ce din situația actuală și care 
promovează cursa înarmărilor, 
vorbitorul a subliniat necesi
tatea urmăririi vigilente a u- 
neltirilor cercurilor agresive.

Ca militar, care am parti
cipat la cele două războaie 
mondiale și care cunosc uria
șa putere de distrugere a teh
nicii de luptă actuale, a spus 
deputatul lacob Teclu — îmi 
dau și mai bine seama de ne
cesitatea imperioasă a apără
rii și consolidării păcii in lu
me. Calea sigură și unanim 
acceptabilă pentru menținerea 
ți consolidarea păcii in lume 
este dezarmarea generală și 
totală.

După ce a amintit că pute
rile occidentale care au res
pins propunerile țărilor socia
liste au împiedicat înregistra
rea oricărui progres in trata
tivele de dezarmare, vorbito
rul a spus : Noi nu dorim nici 
„dezarmare fără control" și 
nici „control fără dezarmare". 
Sîntem pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale 
sub un control internațional 
eficient

Fe calea înfăptuirii dezar
mării, țara noastră, ca și alte 
țări socialiste, a întreprins deja 
unele măsuri unilaterale. Efec
tivul forțelor armate ale țării 
noastre a fost redus cu 115.000 
de oameni. Anul acesta chel
tuielile pentru apărare repre
zintă numai 6,3 la sută din 
totalul cheltuielilor bugetare 
Militind cu toată energia pen
tru realizarea dezarmării ge
nerale și totale, pentru pro
movarea principiilor politicii 
de coexistență pașnică, poporul 
nostru își menține trează vi
gilența față de uneltirile agre
sive ale imperialiștilor. Cu 
mîndrie patriotică arătăm că, 
prin grija Partidului și 
Guvernului, astăzi țara noa
stră are o armată moder
nă bine înzestrată și bine 
instruită. Alături de forțele 
armate ale celorlalte state 
participante la Tratatul de la 
Varșovia armata noastră stă 

de strajă păcii, independenței 
patriei și cuceririlor revoluțio
nare ale oamenilor muncii, in
tegrității și securității lagăru
lui socialist.

Ca cetățeni al țării noastre, 
noi militarii sîntem animați 
de aceleași năzuinți ca și în
treg poporul, sîntem profund 
interesați în asigurarea unei 
păci trainice.

Vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că obstacolele care 
stau încă in calea consolidă
rii păcii pot fi în prezent în

Cuvîntul deputatului 
Nicolae Micșan

Am scultat cu multă atenție 
raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej asupra situa
ției internaționale în care se 
reafirmă politica externă a 
statului nostru democrat- 
popular, politică activă de a- 
părare a păcii, bazată pe 
principiul leninist al coexis
tenței pașnice între țări cu o- 
rinduiri sociale diferite.

Această politică, promovată 
cu hotărîre de Partidul Mun
citoresc Romîn și de Guvernul 
Republicii Populare Romîne. 
corespunde întrutotul voinței 
unanime și năzuințelor între
gului nostru popor muncitor. 
Ea reflectă interesele maselor 
de milioane de oameni ai 
muncii din țara noastră de la 
orașe și sate, preocupările 
pașnice, constructive ale lor. 
în prezent poporul nostru 
luptă cu avînt în uzine, fa
brici și pe ogoare pentru a 
transpune în viață mărețele 
prevederi ale Directivelor ce
lui de-al III-lea Congres al 
P M.R. în vederea desăvîrșirii 
construcției socialismului în 
Republica Populară Romînă, 
pentru un trai mai îmbelșu
gat și fericit.

După ce a trecut în revistă 
succesele obținute de gospo
dăria colectivă din Coșereni, 
al cărei președinte este, subli
niind hotărî-ea colectiviștilor 
de a dezvolta aceste succese, 
vc-rbitorul a spus : Sîntem si
guri că și țăranii din țările 
capitaliste doresc să trăiască o 
viață îmbelșugată, fericită. 
Este adevărat, că aceștia tră
iesc în țări cu un alt mod de 
viață, că noi trăim într-o so
cietate în care am pus capăt 
exploatării omului de către 
om. că ne-am orinduit viața 
după inimă. Consider insă că 
r.u există țăran re lume care 
să nu se gindească cum să 
muncească mai cu spor, să ob
țină recolte bogate, să-șl fău
rească o viață tot mai pros
peră.

Am auzit, spre exemplu, că 
fermierii americani au acu
mulat o experiență bună în 
unele sectoare ale agricultu
rii.

Și noi, cei ce lucrăm ogoa
rele patriei noastre, folosim 
metode care au dat rezultate 
foarte bune în agricultură. 
N-ar fi mai bine să ne cu
noaștem reciproc experiența ?

Sînt sigur că țăranii din 
lumea capitalului ar prefera, 
în locul cursei înarmărilor, 
schimburi de experiență, de 
Pe urma cărora ar putea de
prinde cum să cultive mai bi
ne griul, porumbul, cum să

Cuvîntul deputatului 
Anton Breitenhofer

Raportul prezentat de la a- 
ceastă înaltă tribună de către 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej — a spus vorbitorul — 
exprimă încă o dată voința 
nestrămutată a poporului și 
statului nostru de a-și aduce și 
pe viitor, alături de celelalte 
state socialiste, contribuția la 
destinderea încordării interna
ționale, la consolidarea păcii 
în întreaga lume.

In mod neîndoielnic azi 
orice om cu rațiune își dă sea
ma că evoluția evenimentelor 
pe plan internațional a ajuns 
la acel stadiu cînd necesita
tea tratativelor și discuțiilor 
serioase pătrunse de spiritul 
răspunderii, se impune ca un 
imperativ absolut. Problema 
problemelor, punctul nodal al 
vieții politice contemporane, 
așa cum s-a arătat în raportul 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. o constituie dezar
marea, care își poate afla în 
prezent rezolvarea numai pe 
calea tratativelor purtate la 
nivelul celor mai înalte res
ponsabilități.

Atitudinea constructivă a 
țărilor socialiste față de ideea 
tratativelor, menită să ducă la 
realizarea unei dezarmări e- 
fective, la soluționarea pe 
cale pașnică a diferendelor de 
orice natură este cunoscuta 
tuturor. Propunerile Uniunii 
Sovietice cu privire la dezar
mare generală și totală, au 
deschis întregii omeniri pers
pective noi și au stârnit un 
uriaș ecou în întreaga lume. 
Datorită programului prezen
tat anul trecut la Organizația 
Națiunilor Unite de tovarășul 
Hrușciov, pentru prima oară 
principiul dezarmării generale 
și totale a căpătat recunoaște
rea unanimă a tuturor sta
telor.

In contrast cu voința de 
pace a popoarelor, zilnic de
monstrată de masele populare 

vinse. Pe întregul glob pămîn- 
tesc sute ți sute de milioane 
de oameni au luat cauza pă
cii în propriile lor mîini și 
luptă cu hotărîre pentru apă
rarea și consolidarea ei.

Permiteți-mi, să-mi exprim 
convingerea că în confrunta
rea care are loc între falimen
tara politică ,.de pe poziții de 
forță" și politica „de pe pozi
țiile rațiunii", rațiunea, pacea 
vor triumfa.

obțină producții sporite la 
hectar.

Cursa înarmărilor nu poate 
aduce decît nenorociri mase
lor populare. Cred că așa 
gîndește și fermierul ameri
can și țăranul italian și vi
ticultorul francez. Nici n-ar 
putea să gindească altfel de
oarece politica cursei înarmă
rilor înseamnă pentru milioa
nele de țărani din țările ca
pitaliste reducerea suprafețe
lor agricole prin exproprierea 
de noi și noi terenuri destina
te aerodromurilor militare; 
impozite mari — ca urmare 
a acestei politici.

Numai marii monopoliști; 
care profită de Pe urma fabri. 
carii armelor, vor războiuV^L 
Continuarea acestei politici 
rată cit de străini sint aceștia^ 
față de interesele, de preocu
pările maselor largi de oameni 
simpli.

Milioanele de oameni care 
iubesc pacea și luptă pentru 
apărarea ei, pot astăzi, au for
ța necesară, să stăvilească ne
bunia acelora care vor să îm
pingă omenirea în război.

Trăind în gospodăria noas
tră colectivă și muncind pen
tru Înflorirea ei, pentru bel
șug și bunăstare. Invățînd, 
noi ne interesăm totodată de 
mersul evenimentelor interna, 
ționale. Aceasta pentru că ne 
este scumpă pacea și nu pu
tem ft nepăsători față de cei 
ce vor război. Țărănimea 
noastră muncitoare. împreună 
cu întregul popor, este hotărîtă 
să-și apere cuceririle revolu
ționare obținute sub conduce
rea Partidului nostru drag; 
este hotărîtă să-și dea toată 
contribuția la lupta pentru 
triumful cauzei păcii în lume.

încrederea noastră in vic
toria forțelor păcii se bazează 
Pe forța și unitatea lagărului 
socialist in frunte cu U.RS.S^ 
ca și pe hotărirea fermă a tu
turor popoarelor lumii de a 
apăra cauza păcii.

De la tribuna acestui inalt 
for. în numele alegătorilor 
circumscripției electorale Co
șereni, care mi-au acordat 
mandat pentru a-i reprezenta 
în Marea Adunare Națională, 
exprim acordul deplin față de 
raportul prezentat în sesiunea 
noastră de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Totodată, 
vreau să-mi exprim marea 
bucurie cu care am primit 
propunerea ca tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej să 
conducă delegația R. P. Ro
mîne la Organizația Națiuni
lor Unite.

din întreaga lume, și tn fața 
perspectivelor destinderii în
cordării în relațiile dintre 
state, cercurile agresive din 
S.U.A. n-au ezitat să recurgă 
la acțiuni provocatoare, meni
te să ducă la recrudescență a 
„războiului rece“.

Politica lor de sabotare a u- 
nei înțelegeri internaționale 
n-a reușit însă să frîneze creș
terea luptei pentru pace și 
pentru destindere interna
țională : aceasta politică s-a 
întors împotriva autorilor ei 
ca un bumerang. Referin
du-se la eșecurile tot mai frec
vente ale politicii cercurilor 
agresive din S.U.A. vorbitorul 
a arătat că acțiunile acestor 
cercuri n-au fost niciodat**^ 
atît de discreditate și respir. 1 
se cu atîta hotărîre de po*Ak 
poarele de pretutindeni.

O îngrijorare legitimă, a spus 
în continuare deputatul Anton 
Breitenhofer, manifestă popoa
rele europene față de cursul 
politicii din Germania occiden
tală. In timp ce Republica De
mocrată Germană, stat demo
crat și iubitor de pace, luptă 
consecvent împotriva milita
rismului german, exprimînd 
prin aceasta adevăratele inte
rese și năzuințe ale întregului 
popor german, în Germania 
occidentală militariștii și re
vanșarzii, cu sprijinul puteri
lor occidentale, care nu și-au 
respectat obligațiile asumate 
la sfîrșitul războiului suflă azi 
din nou în goarna războiului.

Semnăturile puse pe „me- 
morandumur statului major 
al Burtdeswehrului, dat publi
cității de curînd, dezvăluie 
scopurile urmărite de milita
riștii vestgermani. In fruntea 
acestor semnături se află cea 
a generalului Heusinger, care 
în 1940 a devenit șeful secției

(Continuare în pag. 3-a)
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operative a marelui stat major 
hitlerist. a generalului Kamm- 
huber, fost adjunct al lui 
Goering și participant la bom
bardamentele de distrugere a 
localității Coventry, a amira
lului Rugge, participant la a- 
gresiunea împotriva Poloniei, 

în ciuda terorii anti-demo- 
cratice, a propagandei mili
tariste și revanșarde, a exce
selor naziste, cercuri tot mai 
largi din Germania occiden
tală cer promovarea unei po
litici de înțelegere și colabo
rare internațională. Politica 
înarmării atomice a Germa
niei occidentale a stîrnit o 
mare indignare în rîndul po
poarelor din Europa, care își 
dau seama de urmările 
care aceasta ar putea s-o ai
bă. Este necesar un efort 
deosebit din partea tuturor 
popoarelor pentru a pune ca
păt acțiunilor agresive și re
vanșarde ale imperialismului 
german.

Țara noastră — a spus vor
bitorul — s-a străduit neîn
cetat să promoveze, pe baza 
reciprocității, relații de bună

pe

Cuvîntul deputatului
Virgil

Punînd în discuția acestui 
înalt for problema fundamen
tală a zilelor noastre — apă
rarea păcii — partidul și gu
vernul subliniază astfel încă 
o dată hotărîrea nestăvilită a 
poporului nostru de a-și adu
ce și pe viitor întreaga contri
buție la lupta pentru lichida
rea încordării internaționale, 
pentru statornicirea unei păci 
trainice în lume.

Raportul profund, clarvăză
tor. bazat pe învățătura mar- 
xist-leninistă, prezentat de la 
această tribună de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. do
vedește încă o dată justețea 
politicii externe a statului no
stru.

Desemnarea tovarășului Ghe
orghe Gheorghiu-Dej în frun
tea delegației R. P Romîne va 
fi primită cu nemărginit en
tuziasm de întregul tineret și 
ne dâ garanția că delegația 
noastră va putea să-și aducă 
contribuția maximă la discu
tarea problemelor Importante 
ale vieții internaționale în a- 
cest înalt for internațional în- 
tr-un moment de mare răs
pundere pentru evoluția rela
țiilor dintre state.

Dragostea și devotamentul 
tineretului nostru față de o- 
rînduirea democrat-populară, 
față de patria noastră, atașa
mentul său total față de po
litica înțeleaptă a partidului 
și guvernului, față de mărețele 
obiective puse de partid în 
fața poporului prin istoricele 
hotărîri ale celui de-al III-lea 
Congres al P-M.R. și-au găsit 
o entuziastă și unanimă con
firmare în lucrările recentu
lui Congres al U.T.M.

Pentru noi a apăra pacea 
înseamnă a ne apăra viitorul 
fericit ce se conturează tot 
mai limpede în fața ochilor. 
Noi sîntem plini de recunoș
tință pentru politica statului 
nostru, a tuturor țărilor so
cialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică care militează cu ho- 
tărire pentru desființarea ca
zărmilor și înmulțirea școlilor, 
pentru distrugerea armamen
telor și construirea spitalelor, 
pentru renunțarea la folosirea 
forței armate și cucerirea paș
nică a Cosmosului, pentru 
dezarmarea generală și totală.

Consecvența cu care R. P. 
Romînă promovează cauza pă
cii și înțelegerii între popoa
re, a spus în continuare vor
bitorul, se reflectă și în noile 
propuneri de a înscrie pe or
dinea de zi a viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
probleme de o deosebită im
portanță în scopul îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecină
tate între state și al promovă
rii ideilor păcii în rindurile 
tineretului.

în statul nostru de democra
ție populară, tineretului îi sînt 
create condiții optime de dez
voltare a nesecatei sale ener
gii creatoare șî a talentelor 
sale multilaterale.

Această nobilă preocupare a 
M*- partidului și guvernului pen- 
5 tru creșterea și educarea tine

rei generații se oglindește și 
în propunerea guvernului nos
tru ca 
O N.U. 
ducării 
ideilor

Adunarea Generală a 
să dezbată problema e- 
tineretului în spiritul 

păcii,. respectului și în-

Cuvîntul deputatului
Justin Moisescu

Acum cincisprezece ani, 
cînd s-a vestit încetarea focu
lui pe cîmpurile de luptă, o- 
menirea a răsuflat ușurată.

Fără a uita durerea cumpli
tă cauzată de cel de-al doilea 
război mondial, omenirea era 
totuși copleșită de bucuria 
cea mare a victoriei, în care 
popoarele vedeau începutul 
unei ere noi în istorie.

Privind cu îngrijorare ma
rile evenimente politice in- 

vecinătate, să stabilească le
gături și schimburi multilate
rale cu toate țările, indiferent 
de orînduirea lor internă, 
și a obținut în această 
direcție rezultate satisfăcă
toare. în acest spirit Marea 
Adunarea Națională a Repu
blicii Populare Romîne a sta
bilit contacte și schimburi 
interparlamentare. Astfel de 
relații au fost dezvoltate cu 
deputății țărilor socialiste 
prietene. Au fost stabilite 
contacte cu parlamentari ai 
unor țări ca : Anglia, Fran
ța. India, Indonezia, Finlanda, 
Italia, R.F. Germană și altele. 
Țara noastră va căuta și de 
acum în colo să înmulțească 
asemenea legături cu țările 
care manifestă același interes.

Prezența tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej în fruntea 
delegației țării noastre la a- 
propiata sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, a spus în înche
iere vorbitorul, subliniază im
portanta deosebită pe care o 
acordăm discuțiilor ce vor a- 
vea loc în cadrul ei. Voi vota 
din toată inima propunerea 
făcută.

Trofin

care 
tine-

de

diferite convingeri 
aproape 60 de țări

tinerilor noștri

țelegerii între popoare. Tinere
tul nostru sprijină cu căldură 
noua inițiativă a guvernului 
Republicii noastre Populare, 
izvorită din politica consec
ventă de pace a țarii noastre.

Oportunitatea inițiativei gu
vernului nostru este cu atit 
mai pregnantă cu cît în ulti
mă vreme intr-o serie de țări 
occidentale, paralel cu intensi
ficarea cursei înarmărilor, a- 
sistăm la intensificarea intr- 
un mod îngrijorător a instigă
rilor la agresiune, a manifes
tărilor de ură rasială în 
este atras cu precădere 
retul.

..Educația- unui sfert 
milion de tineri vest-germani 
aflați în rindurile Bundesweh- 
rului a fost încredințată în 
mîinile a 130 de generali hitle- 
r.ști și 2 000 de ofițeri SS. Au
toritățile vest-germar.e cultivă 
militar-smul <: nădejdile de 
revanșă, glonfkhnd crimele să
ri de hitlenști m timpul 
celui de-al doilea război mon
dial.

Nu mai puțin primejdioasă 
este orientarea educației dată 
tineretului și In alte țări ca
pitaliste.

Trebuie spus însă că împo
triva unei astfel de educații 
se ridică din ce în ce mai ho- 
tărit mase largi ale tineretu
lui, indiferent de concepțiile 
politice și filozofice, care în
cep să-și dea seama pe ce 
cale sînt împinși de către 
cercurile conducătoare din ță
rile respective.

După ce a subliniat că în 
țara noastră tineretul primește 
o educație în spiritul nobilu
lui sentiment al păcii și prie
teniei între popoare, vorbito
rul a spus : în prezent, Uniu
nea Tineretului Muncitor și 
Uniunea Asociațiilor studenți
lor au legături cu peste 90 or
ganizații de tineret și studenți 
de cele mai 
politice din 
ale lumii.

Delegații 
sînt prezenți la toate marile 
manifestări internaționale, con
tribuind la apropierea între ti
neri aparținind tuturor state
lor.

Intîlnirea tineretului și stu
denților din Regiunea Balcani
lor și a Mării Adriatice, ce a 
avut loc la București, din i- 
nițiativa U.T.M și U.A.S.R.* 
constituie încă o confirmare a 
faptului că platforma luptei 
pentru pace este platforma pe 
care se pot uni forțele tinere
tului indiferent de concepțiile 
lui ideologice.

în zilele noastre — a spus 
vorbitorul în continuare — 
cauza păcii se află în mîini 
sigure. Fără a subestima planu
rile cercurilor agresive, în 
special ale celor din S.U.A., 
care se dedau necontenit la 
acte provocatoare, noi sîntem 
conștienți că noul raport de 
forțe pe plan mondial creează 
condiții pentru înlăturarea de
finitivă a războiului din viața 
societății.

Tineretul nostru se angajea
ză să sprijine și de acum îna
inte cu toate forțele sale, po
litica externă și toate acțiu
nile de pace ale statului nos
tru, conștienți că ele repre
zintă o contribuție însemnată 
a R. P. Romîne la cauza apă
rării păcii în întreaga lume.

temaționale din anii din urmă 
și descifrînd limpede sensul 
repetatelor acte nesăbuite ale 
acelor cercuri din S.U.A. și 
din alte țări care primej- 
duiesc pacea popoarelor, par
tizanii păcii din lumea întrea
gă și-au întețit eforturile pen
tru zădărnicirea acestor unel
tiri și pentru statornicirea 
unei păci trainice în lume. 
Orice efort pentru înscăuna
rea unei păci durabile între 
popoare este sprijinit astăzi

întinsa față a

de la Hiro- 
poartă și as- 
lor urmele 
dezagregării 
cheltuielile 

de fabrica-

cu însuflețire de toți oamenii 
de bine de pe 
pămîn tulul.

Așa cum se 
cel dintîi pas 
statornicirea păcii trainice în 
lume este dobîndirea încrede
rii popoarelor între ele. Dar 
aceasta nu se poate desăvîrși 
în climatul politic al lumii de 
astăzi, decît prin acte con
crete potrivnice războiului și 
în primul rînd prin înfăptui
rea dezarmării, interzicerea 
experiențelor cu arme atomice, 
încetarea fabricării oricărui 
tip de armă nucleară și nimi
cirea tuturor stocurilor exis
tente de arme de distrugere 
în masă.

Interzicerea experiențelor 
cu arme atomice constituie nu 
numai un act de manifestare 
a încrederii între popoare ; ea 
este și o necesitate absolută 
și urgentă pentru întreaga o- 
menire. Supraviețuitorii ex
ploziilor atomice 
șima șî Nagasaki 
tăzi în trupurile 
dezastruoase ale 
atomice. Apoi, 
uriașe necesitate 
rea armelor nucleare apasă 
greu pe umerii oamenilor re- 
ducîndu-le în mod considera
bil nivelul lor de viață.

Evident, pâstrîndu-și pro
porțiile. același lucru se poate 
«pune și despre armamentul 
așa-numit clasic.

Privind în miezul lucruri
lor. pentru a doblndi liniștea 
și pacea popoarelor trebuie să 
purceadă fără întârziere ’.a 
măsuri radicale. Dezarmarea 
generală și totală, așa cum a 
arătat conducătorul guvernu
lui sovietic. Nikita Sergheevid 
Hrușciov, este singura cheie a 
păcii trainice tn lume.

spune adesea, 
pe calea spre

Cuvîntul deputatei
Maria

a-

Ascultând eu cea mai mare 
atenție raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. mă 
gândeam cu emoție că în a- 
ceastă incintă dezbatem pro
bleme de cel mai vital inte
res pentru fiecare om.

Acest raport, fâcind 
naliza profundă a situației 
internaționale actuale și in- 
dicînd cu deplină claritate 
obiectivele politicii externe a 
statului nostru. ne insuflă 
încredere nestrămutată în 
uriașele forțe ale păcii, ex
primă cu rigoare arintul și 
energia nesecată a poporului 
romîn constructor harnic al 
socialismului și consecvent a- 
părător al păcii.

Referindu-se la importanța 
problemei dezarmării vorbi
toarea a declarat : Propune
rile de dezarmare generală și 
totală reflectă nemijlocit e- 
sența sistemului socialist ostil 
războaielor prin însăși natu
ra sa, reflectă înaltul uma
nism al societății noastre.

U.R.S.S., statul primei cen
trale atomo-electrice, al primi
lor sateliți artificiali ai pă- 
mîntului. al primelor rachete 
cosmice, statul care și-a dove
dit pe deplin superioritatea în 
domeniul rachetelor balistice 
intercontinentale, a formulat 
înțeleptele propuneri cuprin- 
zînd distrugerea tuturor tipu
rilor de arme și desființarea 
armatelor.

Oamenii de pretutindeni au 
fost puternic însuflețiți de 
gîndul că traducerea în viață 
a propunerilor sovietice de 
dezarmare generală și totală 
ar deschide perspective lumi
noase pentru viața de toate 
zilele a fiecărui om. din Eu
ropa și pînă în Australia, din 
cele două Americi și pînă 
în Asia.

Popoarele lumii înfierează 
cu vigoare uneltirile agresive 
care mențin și încearcă să 
întețească tot mai mult cursa 
înarmărilor.

In lupta generală a popoa
relor pentru apărarea marii 
cauze a păcii femeile repre
zintă o forță impunătoare. 
Femeia este soție, mamă, este 
fiică sau soră. Ea nu poate 
să nu fie îngrijorată de soar
ta păcii, să nu fie preocupată 
de problema asigurării liniș- 
tei căminelor, a fericirii copii- 
lor.

In imensa lor majoritate 
femeile din lumea întreagă 
sînt tot mai conștiente de me
nirea, de răspunderea ce le 
revine în asigurarea liniștei 
căminelor, în a feri tînăra 
generație de povara războiu
lui.

In scumpa noastră republi
că, femeile, devenind libere 
și stăpîne pe soarta lor, se 
bucură astăzi din plin de 
drepturile cîștigate pe toate 
tărîmurile, cunosc demnitatea 
de om de care erau 
în trecut, 
rate, muncitoarele, 
muncitoare, intelectualele ță
rii noastre participă cu avînt, 
alături de bărbați, la mărea
ța construcție socialistă. Ma
tele de femei din republica

lipsite
Patriote înflăcă- 

țărăncile

diferite convingeri politice, 
diferite orientări filozofice, 
diferite condiții sociale; 
toți îj unește voința neclin-

în frontul mondial al păcii 
pășesc, umăr la umăr, oameni 
de 
cu 
de 
Pe . r . .
tită de apărare a păcii.

Ca slujitor al Bisericii Or
todoxe Romîne să-mi fie în
găduit să amintesc aici, și de 
data aceasta, că Biserica Or
todoxă Romînă, simțind îngri
jorarea tuturor celor ce iubesc 
pacea în lume, s-a pronunțat 
limpede și hotărît împotriva 
pregătirilor unor puteri din 
Occident pentru declanșarea 
unui nou război, care, în con
dițiile actuale, prin folosirea 
armelor nucleare, ar cauza o- 
menirii pierderi incalculabile, 
împreună cu toți fiii patriei 
noastre iubite, alături de toți 
oamenii de bine din întreaga 
lume, slujitorii și credincioșii 
Bisericii Ortodoxe Romîne, 
pășesc cu încredere în rîndul 
luptătorilor pentru pace.

De aceea — a spus în în
cheiere vorbitorul — împreu
nă cu toți fiii scumpei noastre 
patrii. însușindu-mi cu în
suflețire raportul asupra po
ziției țării noastre pe plan in
ternațional. declar că o voi 
vota cu încredere și voi spri
jini pe deplin întreaga operă 
a guvernului pentru propă
șirea patriei și întărirea păcii 
între popoare.

în același timp, ținînd sea
ma de importanța excepțio
nală a problemei dezarmării 
generale și totale care va fi 
prezentată spre soluționare în 
cadrul O.N.U. la nivelul re
prezentării popoarelor cu de
plină autoritate și întreagă 
răspundere, îmi însușesc cu 
bucurie și sprijin cu toată căl
dura înțeleaptă 
ca delegația țării noastre la 
apropiata sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. să fie con
dusă de dl. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

propunere

Rosetti
noastră sînt de aceea adînc 
preocupate de problema asi
gurării unei păci trainice.

In activitatea Consiliului 
național al femeilor, la un 
loc de cinste figurează și in
tensificarea luptei pentru pace 
a femeilor din țara noastră, 
a contribuției lor la întărirea 
prieteniei și colaborării inter
naționale.

Poporul nostru care-și con
struiește o viață nouă fericită 
însuflețit de perspectivele lu
minoase cuprinse în hotărî- 
rile Congresului al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn luptă cu hotârîre pentru 
asigurarea păcii în lume.

Ca femei și mame vrem să 
ne închinăm toate eforturile 
nobilei misiuni de a crește o 
generație încrezătoare în vii
tor, animată de un fierbinte 
patriotism, capabil să învin
gă orice greutăți.

Ca deputat, ca reprezen
tantă a alegătorilor care 
mi-au acordat încrederea lor, 
declar la această tribună că 
sprijin cu toată hotărîrea po
litica consecventă de pace a 
partidului șl guvernului nos- 
stru, politică ce corespunde 
pe deplin aspirațiilor celor 
mai profunde ale poporului 
nostru. Exprimîndu-mi depli
nul acord cu concluziile ra
portului prezentat, țin în a- 
celași timp să-mi manifest 
aprobarea fără rezerve și 
consider întrutotul justifi
cată propunerea ca tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
conducă delegația R.P.R. 
O.N.U.

să 
la

Raportul cu privire la situa
ția internaționala și politica 
externa a Republicii Popu
lare Romine, prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la sesiunea Mari: 
Adunări Naționale este pri
mit cu viu interes de către 
studenții Institutului de pe
trol, gaze și geologie din 

București.
Foto : A. VIERU (Agerpres)

Oamenii muncii din țara noastră 
aprobă cu căldură politica de pace

a partidului și guvernului
București Sute de con

structori de pe 
șantierul blocu

rilor de locuințe din Piața Gă
rii de Nord au citit cu atenție 
Raportul privind situația inter
națională și politica externă a 
R. P. Romîne prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale. în discu
țiile lor ei și-au manifestat a- 
probarea deplină față de poli
tica externă de pace și colabo. 
rare internațională dusă perma
nent de țara noastră.

Ovidiu Cristescu, maistru prin
cipal la unul din blocurile afla
te în construcție a spus : „în ca
drul inițiativelor de politică 
externă pe tema coexistenței 
pașnice, guvernul țării noastre 
a acordat atenție promovării bu
nelor relații cu statele din ca
drul zonei noastre geografice. 
Astfel, guvernul R. P, Romîne 
duce fața de țările din zona bal- 
cânilor o politică de prietenie, 
de lărgire și întărire a relațiilor 
economice, sociale și culturale. 
Politica realistă de coexistență 
pașnică a guvernului nostru re
iese și din faptul că el a fost 
inițiatorul unor propuneri de a 
se crea o zonă a păcii în Regiu
nea Balcanilor. Sîntem siguri că 
forțele iubitoare de pace din 
lume în frunte cu Marea Uniune 
Sovietică vor învinge uneltirile 
agresorilor și pacea va fi asigu
rată".

Tînărul fierar betonist Stan 
Neagu a arătat că în țara noas
tră, a cărei economie se dezvol
tă sub toate aspectele, în colabo
rare cu celelalte state socialiste, 
tineretul are posibilități să se 
dezvolte multilateral, să aibă un 
viitor fericit Tinerii din patria 
noastră își concentrează efortu
rile către munca pașnici crea
toare — a subliniat vorbitorul. 
Ei sprijină din toată inima poli
tica externi de pace dusă de sta
tul nostru democrat-popular.

a Marii

„lanos 
Fabrica

Oamenii muncii 
romîni și ma
ghiari din re

giunea Cluj au luat cunoștință 
cu satisfacție și deosebit interes 
de Raportul prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
sesiunea extraordinară 
Adunări Naționale.

Miercuri la Uzinele 
Herbak", „Carbochim", 
de porțelan și alte întreprinderi 
din Cluj, grupuri de muncitori 
au citit și discutat Raportul cu 
privire la situația internațională 
și politica externă a R. P. Ro
mîne.

„Raportul este o nouă expre
sie a luptei neprecupețite dusă 
de partidul și guvernul nostru 
pentru pace și prietenie între 
popoare, pentru coexistența paș
nică între toate țările indiferent 
de sistemul social-politic pe ca
re îl au — a declarat muncitoa
rea Maria Sincrăian, de la sec
ția decor a Fabricii de porțelan 
din Cluj. Prin cuvîntul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
răsună glasul întregului nostru 
popor muncitor, voința lui ne
clintită de a apăra pacea, pentru 
a făuri o viață tot mai îmbelșu
gată" .

„Coexistența pașnică este o 
necesitate imperioasă pentru în
treaga omenire — a spus ingi
nerul Ioan Giurgea, maistru 
principal la atelierul mecanic al 
Uzinelor „Unirea" din Cluj. Sub 
ochii noștri se înfăptuiesc con
strucții grandioase, se înalță uzi
ne și fabrici noi, palate de cui. 
tură. Oamenilor muncii, tinere
tului nostru li se deschide per
spective din ce în ce mai lumi
noase, mărețe, care pot fi înfăp
tuite numai în condiții de pace, 
Sînt mîndru că țara noastră, a- 
lături de marea Uniune Sovie
tică are un rol activ în lupta 

pentru întărirea prieteniei și 
colaborării cu toate popoarele 
lumii",

Sîntem deosebit de mindri — 
a spus acad. prof. Aurel Moga, 
rectorul Institutului medico- 
farmaceutic din Cluj — că parti
dul și guvernul nostru duc o po
litică externă de promovare a 
coexistenței pașnice, bazată pe. 
aprecierea științifică a situației 
internaționale.

Aprobăm și susținem din toată 
inima această politică, deoarece 
numai în condițiile coexistenței 
pașnice va putea înfăptui po
porul nostru grandiosul program 
de dezvoltare și înflorire a pa
triei, adoptat de Congresul al 
III-lea al partidului.

Cu mare bucu-p gu mare oucu-constanța r» □ /©«*
Raportul tova

rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne. și de oamenii muncii 
din întreprinderile și de pe ogoa
rele regiunii Constanța.

„Noi, marinarii din flota ma
ritimi comercială a patriei noas
tre — a spus tov. Costache Ghi- 
ța, comandantul navei maritime 
comerciale .JSulina" — avem 
deseori posibilitatea să vedem în 
țările capitaliste și în țările care 
s-au eliberat de curind din ro
bia colonialismului cît de mare 
este dorința popoarelor pentru 
menținerea și apărarea păcii. Pa
vilionul R. P. Romîne pe care 
navele noastre îl poartă pe mări 
și oceane este privit cu drag și 
cu considerația acordată unui 
stat care promovează coexistența 
pașnică, care duce o politică de 
zădărnicire a oricăror uneltiri ale 
cercurilor imperialiste agresive, 
pentru realizarea dezarmării ge
nerale și totale și statornicirea 
unei păci trainice în lume. A- 
ceasta este politica exprimată cu 
fidelitate de Raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Sînt pe deplin încredințat, îm
preună cu întregul echipaj al 
navei pe care o comand, că a- 
ceste năzuinți fierbinți 
porului nostru vor fi 
și apărate cu fermitate 
apropiatei sesiuni a
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite de către delegația 
țării noastre condusă de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej". 
„Trăiesc o viață nouă și îndes
tulată, viață pe care o trăiesc 
astăzi toți țăranii muncitori din 
regiunea Constanța — a 
colectivista Lucreția llinca 
G-A.C. „Olga Bancic" din 
zu Mare. Muncesc cu drag 
bucur din plin de viața 
și fericită pe care o duc. Doresc 
din toată inima ca această viață 
să fie asigurată și copiilor mei, 
tuturor copiilor din lume. îmi 
dau bine seama că tot ceea ce 
am realizat in gospodăria noas
tră, în Dobrogea și în întreaga 
noastră țară este urmarea poli
ticii înțelepte a partidului și 
statului nostru democrat-popular 
Este politica consecventă de 
construire a socialismului în ța
ra noastră, de apărarea păcii în 
întreaga lume. Este și politica 
exprimată și în Raportul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la recenta sesiune a Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne. 
politică pe care eu și o dată cu 
mine ceilalți colectiviști din gos
podăria noastră o aprobăm din 
tot sufletul. Ne bucurăm că în 
fruntea delegației statului nostru 
la apropiata sesiune a Adunării 
Generale O.N.U. se află tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
fiul iubit al poporului nostru. El 
va ști să exprime în acest mare 
for al popoarelor voința noastră 
hotărîtă de a munci, 
construirea vieții noi, pentru 
apărarea păcii în lumea întrea
gă, pentru dezarmarea generală 
și totală".

ale po- 
transmise 
în cadrul 
Adunării

spus 
de la 
Pala- 
fi mă 
libera

pentru

Lucrârile sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale au 
fost urmărite cu un deosebit interes de colectivul Atelierelor 
C.F.R. Grivița Roșie“. In fotografie ! Un grup de muncitori 

Gheorghiu-Dej.
,,Grîvițo Roșie“. In fotografie : Un 

dezbat raportul tovarășului Gheorghe

Pentru triumful ideilor
coexistenței pașnice

Am citit cu satisfacție și 
deosebit interes Rapor
tul prezentat de tovară

șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale des
pre „Situația internațională și 
politica externă a R. P. Romi
ne". M-a bucurat deosebit de 
mult faptul că raportul expri
mă din plin hotărîrea tuturor 
celor ce muncesc din țara noa
stră de a ne aduce contribu
ția la triumful principiilor co
existenței nașnice, la dezvolta
rea colaborării între toate ță
rile, la consolidarea păcii în 
întreaga lume. Faptul că în 
fruntea delegației țării noas
tre ce va participa la apro
piata sesiune O.N.U. a fost 
propus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. fiul iubit al 
poporului nostru, arată însem
nătatea pe care țara noastră o 
acordă viitoarei sesiuni O.N.U. 
și va spori contribuția R P. 
Romîne la soluționarea proble
melor cele mai arzătoare ale 
vieții Internaționale.

Importantul document pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în fața Marii 
Adunări Naționale reprezintă 
o nouă afirmare a justeței po-

INFORMAȚII

Leipzig. 
de față 
R. D.

membri ai 
Germane l'a

au fost salu-

Marți seara, a avut loc la 
ambasada R. D. Germane o con
ferință de presă în legătură cu 
apropiata deschidere a ediției 
de toamnă a Târgului internațio
nal de la

Au fost 
ambasadei 
București.

Ziariștii prezenți 
tați de Ingeborg Plasclike, ata
șat comercial al ambasadei R. D. 
Germane la București.

A luat apoi cuvîntul Erich 
Wăchter adjunct al ministru
lui Comerțului Exterior și In- 
tergerman, care a vorbit despre 
Tîrgul de la Leipzig, importan
tă manifestare economică inter
națională și despre însemnătatea 
acestui prilej de întîlnire între 
Est și Vest în dezvoltarea co
merțului internațional. Pentru 
Tîrgul de toamnă de la Leipzig, 
care va avea loc între 4 și 11 
septembrie, s-au anunțat 6.900 
de exponanți din peste 40 le 
țări. La dispoziția participanți- 
lor vor sta 16 clădiri, cu o su
prafață de 112.000 m.p., precum 
și mai multe pavilioane de ex
poziție care vor înfățișa o diver
sitate de bunuri de consum.

Răspuns unui părinte
(Urmare din pag. l-a)

profilul 
de 

suferit 
Tehnica

fa
de 
in 

sta-

mul rînd, nu ar fi fost posibil 
un asemenea progres uluitor al 
tehnicii. Ritmul crescînd al in
dustrializării a făcut ea distan
ța dintre cercetările teoretice, 
fizice sau matematice și apli
cațiile acestora în tehnică sau 
în industrie, să se micșoreze 
continuu. Ca urmare, 
însuși al facultății noastre 
fizico-matematici a 
schimbări esențiale.
nouă nu se mulțumește astăzi 
numai cu ingineri. Ea cere 
cultații noastre specialiști 
înaltă calificare teoretică 
optică, în electricitate, în 
tistică, în problemele de calcul 
șî de automatizare.

Toate aceste specializări se 
pot face în ^cadrul facultății 
noastre, în cursul ultimilor doi 
ani, după o solidă pregătire 
teoretică generală, asigurată de 
oameni de știință ale căror 
nume îți sînt bine cunoscute ca 
să le mai înșir aici.

Trebuie să mai iei în consi
derare șl Institutele noastre de

Foto! AGERPRES

liticii externe leniniste promo
vată cu consecvență de parti
dul și guvernul nostru- Acea
stă politică se identifică cu 
aspirațiile cele mai fierbinți 
ale poporului nostru și se bu
cură de sprijinul său deplin, 
îmi exprim încă o dată din 
toată inima bucuria pentru 
faptul că la temelia politicii 
externe a statului nostru se 
află prietenia și alianța indes
tructibilă cu marea Uniune 
Sovietică și cu celelalte țări 
ale lagărului socialist. Fără în
doială că unitatea și coeziu
nea lagărului socialist repre
zintă chezășia apărării păcii* 
garanția victoriei luptei pen
tru pace și securitate interna
țională.

Politica externă de pace a 
statului nostru ne însuflețește 
în munca noastră. Ca munci
tor cazangiu, împreună cu to
varășii mei, mă angajez să 
muncesc cu multă însuflețire 
și să depun toate eforturile 
pentru traducerea în viată a 
sarcinilor trasate de Congre
sul al III-lea al partidului no
stru.

ANTON PEAGU
cazangiu. Atelierele C.F.R. 

„Grivița Roșie"

Pavilionul romînesc va expune 
o gamă variată de produse a- 
groalimentare ; de asemenea vor 
mai fi expuse filatelie și tipări
turi.

în încheierea conferinței de 
presă au rulat mai multe filme 
documentare despre ediția de 
primăvara trecută a Târgului in
ternațional de la Leipzig și 
despre diferitele ramuri ■ indus
triale ale R. D. Germane.

★
Cu prilejul celei de-a 15-a 

aniversări a proclamării in
dependenței Republicii Demo
crate Vietnam, miercuri seara, 
la cinematograful Republica 
din Capitală a avut loc un 
spectacol de gală cu filmul ar
tistic „Pe malurile aceluiași 
fluviu", o producție a studiou
rilor din R. D. Vietnam.

★
Miercuri a avut loc închide

rea cursurilor de vară de lim
bă și literatură, istorie și artă a 
poporului romîn, organizate de 
Universitatea „C. I. Parhon", 
între 1 și 31 august.

(Agerpres)

de 
a- 
de

invâțâ-

de II- 
de un

fizică, în special Institutul 
fizicâ-atomicâ, care absorb 
nual un număr considerabil 
absolvenți ai facultății.

Mai ramîne, îfisfîrșit, 
«nintul.

Altădată, un profesor 
ceu era privit cu dispreț . _ . . 
inginer sau de un doctor. As
tăzi, regimul nostru de democra
ție populară ne-a făcut să pri
vim cu alți ochi munca. Astăzi 
ne interesează mult mai mult 
nu ce muncește un om, ci cum 
muncește. In fața muncii sîntem 
egali. Ceea ce ne deosebește, 
este doar pasiunea pe care o 
punem în munca noastră. După 
mine, nu există o muncă 
pasionantă decît munca 
profesor. Dar poate ca 
părtinitor. In tot cazul, sînt 
cer în părerea mea.

Acum, băiatul dumitale să a- 
leagâ !

lartă-mă ca am ales aceasta 
cale să-ți răspund. Dar m-am 
gîndit ca mai sînt mulți ca bă
iatul dumitale, care se întreabă 
cu neliniște : ce carieră să-ml 
aleg ?

mai 
de 

sînt 
sin-



Ecoul internațional al lucrărilor 
sesiunii Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romîne
Lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romine consacrată situației internaționale și politicii 
externe a țării noastre au trezit un larg interes în străinătate. 
Ziarele, agențiile de presă, și posturile dc radio din numeroase 
țări au publicat sau transmis informații ample despre raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, extrase din 
raport, știri despre dezbateri și despre hotărîrile adoptate.

U. R. S. S
Sub titlul „Coexistență paș

nică — necesitate vitală pen
tru întreaga omenire" „PRAV
DA4* a publicat pe o jumătate 
de pagină de ziar, un rezumat 
amplu al raportului tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Ziarul subliniază 
care se arată că, 
unitate cu celelalte 
lagărului socialist, 
°opulară Rcmînă 
activ pentru micșorarea încor
dării internaționale, pentru 
promovarea principiilor co
existenței pașnice, pentru ză
dărnicirea oricăror uneltiri ale 
cercurilor imperialiste agresi
ve, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale, pen
tru statornicirea unei păci 
trainice în lume. Sînt tre
cute în revistă inițiativele gu
vernului romîn în rezolvarea 
litigiilor cu țările capitaliste, 
precum și în stabilirea unor 
relații pașnice între țările din 
Peninsula Balcanică. Ziarul 
subliniază declarația făcută 
de primul secretar al C.C. al 
P.M.R că delegația romînă la 
sesiunea a 15-a a Organiza
ției Națiunilor Unite se va 
călăuzi după aceeași dorință 
sinceră de înțelegere care a 
caracterizat și pînă acum po
ziția poporului romîn în pro
blema dezarmării, ca de altfel 
în toate problemele care for
mează ansamblul activității 
Republicii Populare Romîne 
în domeniul relațiilor interna
ționale.

AGENȚIA TASS a transmis 
de asemenea ample extrase din 
raportul tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dei și alte infor
mații despre desfășurarea lu
crărilor sesiunii Marii Adu
nări Naționale TASS subli
niază că poporul romîn consi
deră problema dezarmării ca 
problema cea mai importantă, 
problema cheie a vieții inter
naționale și acordă sprijinul 
său deplin programului dezar
mării generale și totale, preco
nizat de Uniunea Sovietică și 
susținut de toate țările socia
liste. Se acordă importanță pa
sajelor referitoare la evoluția 
relațiilor dintre Republica 
Populară Romînă și Franța, 
S.U.A.. Anglia și alte țări.

Fostul de radio Moscova a 
transmis marți seara un am
plu rezumat al raportului. 
Miercuri dimineața, la prima 
emisiune a ultimelor știri, a 
transmis din nou fragmente 
din raport care releva stăruin
ța P.M.R. și guvernului R. P. 
Romîne de a promova și întări 
principiile coexistenței pașnice 
în relațiile dintre state. Miercu
ri după-amiază postul de radio 
Moscova a transmis din nou 
o dare de seamă despre lucră
rile sesiunii Marii Adunări 
Naționale, precum și o știre

despre desemnarea tovarășului
Gh. Gheorghiu-Dej 
delegației 
sesiune a
O.N.U.

ca șef al 
romîne îa apropiata 
Adunării Generale a

R. P. Undară |

partea în 
în strînsă 

țări ale 
Republica 
militează

ÎNTREAGA PRESA MA
GHIARA a informat pe citito
rii săi despre sesiunea M.A.N. 
și despre raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Sub 
titlul „Propunerile de pace ale 
guvernului romîn pentru ordi
nea de zi a Adunării Genera
le a O.N.U.44 ziarul „NEPSZA- 
BADSAG’ publică un rezumat 
al raportului. Ziarul „MA
GYAR NEMZET" își intitu
lează relatarea raportului : 
„Gheorghiu-Dej despre colabo
rarea țărilor din zona balca- 
nică-adriatică“. Ziarele subli
niază problemele care la ce
rerea R. P- Romîne, urmează 
a fi înscrise pe ordinea, de zi 
a apropiatei sesiuni a Organi
zației Națiunilor Unite.

epoca noastră coexistența paș
nică a devenit o necesi
tate vitală pentru întreaga 
omenire și că altă alternativă 
rezonabilă nu există pentru 
nici un stat. Postul de radio 
subliniază de asemenea acel 
pasaj din raport în care se a- 
rată că s-a produs o schimba
re pozitivă în ceea ce privește 
legăturile R. P. Romîne cu 
Anglia, că în tratativele pri
vind reglementarea unor pro
bleme financiare litigioase e- 
xistă în momentul de față o 
apropiere a punctelor de ve
dere și că e de sperat ca în 
scurt timp să se încheie o în
țelegere în această problemă, o 
dată cu un acord comercial 
între ceje două state.

Comentând desemnarea to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej 
în fi un tea delegației romîne la 
apropiata sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., același 
post de radio se ocupă de deo
sebita semnificație politică a 
acestei hotăriri.

Germania 
occidentală

la hotărîrile

R. S. Cehoslovacă
ZIARUL CEHOSLOVAC 

„RUDE PRAVO* publică o 
amplă corespondență din Bucu
rești intitulată „Poporul romîn 
va lupta pentru victoria princi
piilor coexistentei pașnice". 
Ziarul arată că importanța pe 
care R. P- Romînă o acorda 
problemei coexistenței pașnice 
este dovedită de însăși convo
carea acestei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale, precum și 
de ordinea ei de zi. La rîndul 
lor „ZEM EDELSK Y NOVI- 
NY“. „MLADA FRONTA”. 
„LIDOVA DEMOCRACIES 
„PRACE". „VECERNII PRA
HA’’ și a’te ziare publică in
formații despre sesiunea Marii 
Adunări Naționale.

Referindu-se
Marii Adunări Naționale A- 
GENȚIA VEST-GERMANĂ 
DPA reia pasaje din cuvînta
rea tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer în care se arată că de
semnarea tovarășului Gheor
ghiu-Dej în fruntea delegației 
romîne la O.N.U- exprimă în
semnătatea deosebită pe care 
R. P. Romînă a acordă dezba
terilor asupra problemei de
zarmării.

Franța

R, P. F. Iugoslavia
In relatarea sa despre se

siunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale și despre 
raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în această pro
blemă AGENȚIA TANIUG re
levă că Republica Populară 
Romînă reafirmă politica sa de 
coexistență pașnică și se pro
nunță pentru dezvoltarea rela
țiilor cu toate țările europene 
indiferent de deosebirile din
tre sistemele lor sociale.

AGENȚIA FRANCE PREȘ- 
SE a transmis o știre despre 
lucrările sesiunii 
nări Naționale în care subli
niază că tovarășul Gheorghiu- 
Dej a prezentat un raport des
pre situația internațională și 
politica externă a R. P. Ro
mîne.

Aceeași agenție anunță 
che:erea lucrărilor sesiunii 
hotărîrea luată de Marea 
dunăre Națională ca delegația 
romînă la cea de-a 15-a sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U. să fie condusă de tova
rășul Gh.

Marii Adu-

Gheorghiu-Dej.

La expoziția ungară de la Moscova

KJdlryEiov: „Țelul nostru este
comunismul și comunismul va învinge**

Grecia

Anglia
In emisiunea sa din 30 au

gust. POSTUL DE RADIO 
LONDRA, referindu-se la ra
portul prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej relevă declarația că în

Guvernul R. D. Germane 
demască provocările militariste 

din Berlinul occidentaloccidental

in
și 

A-

GREACA acordă o 
deosebită propunerii

DELHI 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : Luînd cuvîn
tul în cadrul Adunării popu
lare a parlamentului Indiei, 
primul ministru, Nehru a de
clarat la 31 august că proble
ma cea mai importantă este în 
prezent. problema dezarmării. 
El a salutat ideea participării 
șefilor de guverne la discuta
rea problemei dezarmării de 
către Adunarea Generală a 
O.N.U-

Considerîrid că una din tră
săturile caracteristice ale vii
toarei sesiuni a Adunării 'Ge
nerale a O.N.U. va fi partici
parea reprezentanților noilor 
țări africane, primul ministru 
al Indiei a spus că aceasta „va 
influența fără îndoială atît ac
tivitatea O.N.U., cît și întreaga 
situație internațională*.

Deschiderea celui 
de al 5-!ea Congres 
mondia! de economie 

forestieră
WASHINGTON 31 (Ager- 

preș). — Corespondență specia
lă : Luni 29 august la Universi
tatea Washington 
S.U.A., s-a deschis 
Congres mondial 
forestiera la care participă 
2.000 delegați din 91 țări, ; 
tre care, o delegație din R. 
Romînă.

In aceead zi s-a deschis 
Anderson Hall 
aspecte din economia 
a țărilor participante 
In cadrul expoziției, 
mină participă cu un 
tuit din fotomontaje, 
important de publicații, cărți și 
reviste tehnice, 
tistice, albume 
sețile naturale 
R. P. Romîne 
interes în rîndul pârticipanților 
la congres.

din Seat'le 
al cincilea 

de economie 
i cca 
prin- 

P.

ia
cuo expoziție 

forestieră 
la congres.
R. P. Ro
stand alca
lin număr

economice fi sta- 
înfățișînd frumu- 
ale țării. Standul 
a stirnit un viu

MOSCOVA 31 (Agerpres), —■ TASS transmite : După cum s-a 
mai anunțat N. S. Hrușciov și J. Kadar au vizitat la 30 august ex
poziția industrială a R. P. Ungare la Moscova. Un grup de ziariști 
sovietici și unguri l-au rugat pe N. S. Hrușciov să-și împărtășească 
impresiile. Nikita Sergheevici Hrușciov a acceptat să vorbească des
pre impresiile de la vizitarea expoziției ungare.

Expoziția pe care am vizi
tat-o, firește fugitiv, a spus 
N. S. Hrușciov, trebuie exa
minată mai atent, mai mult 
timp, pentru a putea vedea 
mai bine pavilioanele și a a- 
precia mai bine toate calitățile 
exponatelor pe care le prezin
tă. Este suficientă însă și o e- 
xaminare fugară pentru a 
constata câ expoziția dă un 
sentiment de bucurie, este re
marcabilă. Exponatele pe care 
le-am văzut merită o mare a- 
tenție și laude-

Ne bucurăm de succesele pe 
care le-au realizat prietenii și 
frații noștri unguri — a spus 
N. S. Hrușciov. Consider că 
aceste succese constituie nu
mai o treaptă a progresului 
nostru. Socialismul deschide 
posibilități inepuizabile în fa
ța muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor. De aceea sîn- 
tem convinși că modul de via
ță socialist în Ungaria va con
tinua să se consolideze, se,vor 
dezvolta cultura și tehnica și 
Ungaria va uimi prin succe
sele sale țări care se conside
ră mai dezvoltate.

Sîntem absolut convinși că 
orînduirca socialistă are toate 
avantajele față de orânduirea 
capitalistă — a spus în conti
nuare N. S. Hrușciov. Trebuie 
însă să se manifeste răbdare 
față dc c^i care nu înțeleg a- 
cest lucru, 
grăbim- Există 
care pot chiar să nu-și dea 
cearnă d® importanța sacia’is- 
mului, a superiorității iui. So
cialismul și comunismul este 
firza superioară a dezvoltării 
societății omenești. La început 
înțeleg sensul comunismului 
cei mai înaintați, iar apoi un 
număr tot mai marc de oame
ni sînt pătrunși de ideile îna
intate, se alătură mișcării co
mune. Astfel îneît îa cele din 
urmă și cei înapoiați pot ajun
ge în rîndurile celor înaintați.

Nu există o lege care să spu
nă că cel care astăzi a rămas 
în urmă este condamnat și 
mîine Ia această înapoiere. 
Este o problemă, ca să zicem 
așa, de dinamică.

Aș mai vrea să mai subliniez 
o idee — a spus în continuare 
șeful guvernului U.R.S.S. Ță
rile socialiste sînt unite fră
țește și se călăuzesc în mișca
rea lor ascendentă după ideile 
marxism-leninismului- Atît 
ungurii, Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, guvernul Un
gariei cît și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, guvernul, 

■ întregul popor sovietic sînt 
absolut uniți în concepțiile 
despre ziua de azi și ziua de 
mîine, despre viitorul mai în
depărtat. ȚELUL NOSTRU 
ESTE COMUNISMUL ȘI CO
MUNISMUL VA ÎNVINGE, 
ORICîT S-AR ÎMPOTRIVI, 
ORICE AR INVENTA AD
VERSARII NOȘTRI.

De aceea vă puteți imagina 
cît mă „neliniștește44 progra
mul de luptă anticomunistă pe 
care l-a elaborat d-1 Nixon. 
După cum se vede, la peste 
100 de ani după crearea învă
țăturii marxismului, el vrea să 
fie primul geniu al lumii ca
pitaliste, care sa arate cum 
poate fi distrus comunismul. 
Da, nu o dată am mai ris de 
astiel de teoreticieni, o să mai 
ridem odată. Dl. Nixon doreș
te să fie viitorul președinte al 
S.U.A. Foarte bine, îi doresc 
ca, dacă va fi ales, să fie pre
ședinte. Să ajungă să trăiască 
timpurile cînd va trebui să ro
șească pentru născocirile pe 
care le-a debitat despre comu
nism. Probabil că copiii lui și, 
cu siguranță nepoții lui vor 
trăi in comunism Și acest lu
cru nu-1 vom face noi, comu
niștii ruși sau comuniștii un
guri, acest lucru îl va face 

. clasa muncitoare, țărănimea 
muncitoare, intelectualitatea 
muncitoare din însăși Statele 
Unite ale Americii.

După N. S. Hrușciov a luat 
cuvîntul tovarășul Janos Ka
dar, care a declarat :

Cuvîntarea lui J. Kădăr

trebuie să nu ne 
încă oameni

Nu trebuie să vorbesc mult 
aici. Nouă, ungurilor, ne este 
totdeauna plăcut să ascultăm 
cînd oameni sovietici, tova
răși sovietici apreciază reali
zările noastre. în aceste apre
cieri răsună icleea : ajutorul 
abordat poporului pentru care 
ei s-au jertfit atît, pentru eli
berarea căruia au vărsat atîta 
sînge, căruia i-au ajutat în 
luptă și în eliberare, nu a 
fost zadarnic și începe să-și 
aducă roadele.

Clasa muncitoare ungară 
este internaționalistă, — a 
spus în continuare J. Kadar, 
în rîndurile poporului ungar 
sînt vii ideile internaționalis-

mului. Avem însă și mîndrie 
națională și ne mîndrim că 
putem privi cu curaj în ochii 
tovarășilor sovietici, în ochii 
tuturor celorlalte popoare fră
țești.

Toate năzuințele noastre 
sînt îndreptate spre realiza
rea unor noi succese. în pre
zent, la noi situația este ur
mătoarea :' partidul, 
populare, guvernul 
în armonie deplină. Facem 
parte din frontul internațio
nal al clasei muncitoare și, 
dacă vom merge cu fermitate 
spre țelul nostru, vom obține 
rezultate importante.

masele 
muncesc

★

PRESA
atenție 
guvernului romîn ca apropiata 
sesiune a Adunării Generale a 
O N.U. să includă pe ordinea 
de zi punctul : „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre statele euro
pene aparținind unor sisteme 
socia’-politice diferite4*.

Deși unele ziare reacționare 
încearcă să minimalizeze im
portanța acestor propuneri în
săși comentariile lor reflectă 
ecoul puternic pe care îl are 
această propunere în rîndul o- 
piniei publice din Grecia și 
alte țări europene.

-- •—
BERLIN 31 (Agerpres) TASS 

transmite : La Berlin a fost 
dată publicității o declarație 
a guvernului Republicii De
mocrate Germane în legătură 
cu planurile de organizare în
tre 1 și 4 septembrie în Berli
nul occidental a unui congres 
al așa-numitei „Asociații a 
prizonierilor înapoiați în pa
trie și a rudelor persoanelor 
dispărute fără urmă“.

Guvernul Republicii Demo
crate Germane, se spune prin
tre altele în declarație, decla
ră încă o dată că Berlinul oc
cidental nu aparține Republi
cii Federale Germane și nu 
poate fi condus de ea. De a- 
ceea, guvernul de la Bonn, or
ganele lui și organizațiile con
duse și finanțate de el nu au 
nici un drept să-și desfășoare 
activitatea în Berlinul occi
dental.

Activitatea lor și în primul 
rînd acțiunile lor provocatoa
re militariste și revanșarde, 
se subliniază în declarație, 
sînt îndreptate împotriva c- 
rînduirii de stat și sociale a 
Republicii Democrate Germa
ne pe al cărui teritoriu se află 
Berlinul occidental. Orice 
măsură provocatoare ^milita
re-a sau 
Berlinul 
primejdie 
Europa.

guvernelor S.U.A., Angliei și 
Franței asupra acțiunilor pri
mejdioase organizate de mili- 
tariști și revanșarzi în Berli
nul occidental. El subliniază 
că atît timp cît în Berlinul 
occidental există regimul de 
ocupație al puterilor occiden
tale, aceste guverne răspund 
solidar pentru propaganda re
vanșardă și pentru toate posi
bilele consecințe.

Guvernul Republicii Demo
crate Germane atrage în mod 
deosebit atenția că este inad
misibilă folosirea coridoarelor 
aeriene pentru transportarea 
militariștilor și revanșarzilor 
din Germania occidentală în 
Berlinul occidental.

Guvernul Republicii Demo
crate Germane își exprimă 
convingerea că formulînd a- 
cest avertisment acționează 
potrivit intereselor vitale ale 
întregului popor german iu
bitor de pace.

Evenimentele 
din Congo

MOSCOVA 31 (Agerpres).— 
TASS transmite: Lupta conti
nuă în Congo, scrie Orestov, 
corespondentul „Pravdei" la 
Leopoldville. Autorul arată că 
chiar dacă trupele belgiene 
au fost retrase din Congo, pri
mejdia care a amenințat tot 
timpul independența Congou- 
lui nu a fost înlăturată.

în primul rînd, continuă 
Orestov, Belgia nu ă îndepli
nit cererile guvernului Con- 
goului cu privire la retrage
rea nu numai a soldaților din 
armata regulată ci și a tutu
ror 
zele 
na.
vor ,
liști", cu alte cuvinte soldați 
belgieni pentru evacuarea că
rora belgienii cer cel puțin o 
lună de zile.

In fața Universității din Hanoi.

revanșardă din
__1- o 

pacea în 
D.

occidental este 
pentru . 
Guvernul R.

German? declară că își va în
deplini obligațiile ce decurg 
din principalele documente 
juridice internaționale postbe
lice și din răspunderea poli
tică pe care o are pentru asi
gurarea păcii și va pune ca- 
păt prin toate mijloacele de 
care dispune acțiunilor mili
tariste Și revanșarde inspirate 
din Germania occidentală. 
Guvernul R. D. Germane a 
luat măsurile necesare pentru 
ca teritoriul și căile de comu
nicații ale R. D. Germane, in- 
c'.usiv zona democrată a capi
talei sale - Berlin - să nu 
poată ti folosite pentru orga
nizarea de măsuri provoca
toare militariste și revanșar
de în Berlinul occidental.

Guvernul Republicii Demo
crate Germane atrage atenția

„specialiștilor* de la ba- 
mili.tare Kamina și Kito- 
Astfel numai la Kamina 
rămîne 1.000 de „specia-

MOSCOVA 31 (Agerpres).— 
TASS transmite : A ieșit de 
sub tipar volumul 39 din edi
ția a IV-a a Operelor lui Vla
dimir Ilici Lenin, pregătită de 
Institutul de marxism-leni
nism de pe lîngă C.C. al 
P.C.U.S. Acest volum cuprin
de : „Caiete asupra imperialis
mului" — materiale pregăti
toare pentru vestita lucrare a

lui Lenin „Imperialismul, sta
diul cel mai înalt al capitalis
mului".

„Caiete asupra imperialis
mului" ajută partidele comu
niste și muncitorești să lupte 
împotriva ideologiei reacțiu- 
nii imperialiste. împotriva tu
turor manifestărilor de refor
mism și revizionism contem
poran.

Vineri se va întruni la Havana

Adunarea generala a poporului cuban
HAVANA 31 (Agerpres). - 

Luînd cuvîntul la 30 august 
la ceremonia înmînării diplo
melor profesorilor care au 
hotărit să plece în mod vo
luntar pentru a-și desfășura 
activitatea în regiunile mun
toase Sierra-Maestra, Fidel 
Castro a subliniat uriașa im
portanță a acestui eveniment 
care marchează începutul 
luptei împotriva înapoierii și 
analfabetismului din Sierra- 
Maestra în care 90 la sută 
din locuitori sînt neștiutori de 
carte.

Fidel Castro a consacrat o 
mare parte a cuvîntării sale 
rezultatelor conferi Aței de la 
San Jose (Costa Rica) a mi
niștrilor 
țărilor 
nizației 
(O.S.A.).
' Rezultatul logic 
celor ce s-au petrecut la San

Jose, a spus el, va fi creșterea 
continuă a conștiinței politice 

. a popoarelor Americii.
Răspunsul la trădarea de la 

Costa Rica nu-1 vom da noi, 
guvernul Cubei, a spus Cas
tro. Acest răspuns va fi dat 
de poporul Cubei vineri cînd 
în marea piață din Havana 
se va întruni Adunarea gene
rală a poporului.

în încheiere Fidel Castro a 
subliniat că Pentagonul se 
pregătește febril pentru o a-

gresiune armată împotriva 
Cubei. El a declarat : știm 
care este datoria noastră — 
să ne întărim puterea, să ne 
pregătim, să întărim bastioa
nele și să înălțăm tot mai sus 
steagurile noastre pe care stă 
scris : „Patria sau moartea I", 
„Vom învinge”. Vom învinge 
pentru că adevărul este de 
partea noastră, pentru că de 
partea noastră este dreptatea, 
pentru că întreaga lume este 
cu noi I

MOSCOVA 31 (Agerpres).- 
TASS transmite : La 31 au
gust, N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a vizitat prima expo
ziție industrială japoneză din 
Uniunea Sovietică.

PHENIAN. — Postul de radio 
Phenian referinduse la o infor
mație a agențiilor telegrafice 
sud-coreene transmite: La 30 au. 
gust peste 150 de studente ala 
Colegiului de fete din Seul au 
organizat o demonstrație, in fața 
clădirii parlamentului mar ionelă 
în sprijinul revendicării lor, cu 
privire la rechemarea urgentă ia 
catedră a profesorilor concediați 
în mod ilegal de către autori, 
tați.

După ce a vorbit tovarășul 
Kadar, Nikita Sergheevici 
Hrușciov a spus :

La ceea ce am declarat 
vreau să adaug : Dl. Nixon 
s-a înveșmântat, ca să spun 
așa, în veșminte de luptător 
împotriva comunismului. Nu 
este el primul care își pune 
pelerina anticomunistă și nu 
este el primul nevoit să de
monstreze că această peleri
nă nu acoperă goliciunea lu
mii capitaliste, nu acoperă 
plăgile ei.

Vreau să fiu just înțeles, pen
tru că unii vor crede că sînt îm
potriva lui Nixon și pentru 
Kennedy, candidatul celuilalt 
partid. In S.U.A. republicanii 
spun că Nixon este cel mai 
potrivit pentru funcția de pre
ședinte pentru că el poate 
discuta mai bine cu Hrușciov. 
El este considerat acolo cu
noscător în problemele comu
nismului. Foarte bine, nici noi 
nu obiectăm împotriva unui 
astfel de amator de discuții. 
Dv. știți cum rideau cazacii 
zaporojeni de adversarii lor 
cînd scriau scrisoarea sulta
nului turc. Tot așa vom rîde 
și noi de acele idei care sînt 
expuse în programul antico
munist al lui Nixon.

Despre dl. Kennedy știu 
mai puține. L-am întîlnit cînd 
am fost la Washington și am 
schimbat cîteva fraze. 
însă că atît Nixon cît și Ken
nedy reprezintă marele 
tal american. Amîndoi 
vesc capitalul monopolist și, 
de aceea, nu avem de ales. 
Cum spun rușii — ca cele 
două cizme ale aceleași pe
rechi. Este greu de spus care 
dintre ele este mai bună — 
cea din dreapta sau 
stînga, cizma dreaptă 
ma stingă.

Principalul este că 
trăim din mila vecinilor 
gați. Uniunea Sovietică a apă
rut pe lume în cursul Revo
luției din Octombrie prin e- 
forturile poporului muncitor. 
-Țara noastră Sovietică a tre
cut prin perioada lui Wilson, 
perioada lui Hoover, a trecut 
și prin perioada altor preșe-

Știu

capi- 
ser

cea 
sau

din 
ciz-

noi nu
bo-

★

dinți. Cea mai bună perioadă 
în relațiile noastre cu State
le Unite ale Americii a fost 
perioada cînd funcția de pre
ședinte era deținută de Roose
velt și noi îi păstrăm cu mult 
respect memoria.

Alegătorul american va sta
bili cine va deveni următorul 
președinte- — Kennedy sau 
Nixon. Indiferent, însă, de 
cine va fi președinte al S.U.Ă., 
marea cauză a socialismului 
va. înainta implacabil. Iar 
pentru Nixon, care a inițiat 
programul anticomunismului 
trebuie să se pregătească un 
smîrc bun în care va trebui 
să se afunde împreună cu 
proorocirile lui. Kennedy, de 
asemenea, se ia la întrecere 
în a promova anticomunismul. 
Eisenhower și Nixon repre
zintă aceeași politică — o po
litică care a eșuat total. Și 
dacă va deveni președinte 
Nixon el nu va fi un preșe
dinte mai bun decît Eisen
hower. Prin urmare și rezul
tatele vor fi, evident, aceleași.

Noi dorim relații rezonabi
le, bune, trainice cu poporul 
american. Acel președinte 
care va năzui mai mult spre 
aceasta va fi și cel mai bun. 
Iar dacă în Statele Unite va 
fi ales un președinte care va 
duce aceeași politică ca Eisen
hower — Nixon noi tot nu ne 
vom întrista. Doar am trăit și 
trăim bine și în timpul lui 
Eisenhower. Succese1 e noastre 
nu depind de ei, ci depind to
tal de poporul nostru.

Am vrut să menționez a- 
cest lucru pentru ca să nu se 
spună că simpatizez pe unul 
din candidați la președinție, 
iar pe celălalt nu-1 simpati
zez. Aș prefera, firește, ca 
președinte al S.U.A. să devi
nă omul cel mai progresist — 
un comunist. Comuniștii înțe
leg în mod just dezvoltarea 
societății. Deocamdată, însă, 
nu s-au copt condițiile pentru 
aceasta. Mîine ele se vor coa
ce. Cînd va veni acest mîine, 
peste cîți ani va veni el, 
este o altă întrebare. El însă 
va veni în mod inevitabil, 
pentru că viitorul aparține 
comunismului.

Finlanda ;

Conferință de presă 
consacrată vizitei 
lui N. S. Hrușciov

HELSINKI 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : . La 31 au
gust, la Helsinki a avut loc o 
conferință de presă pentru 
ziariștii finlandezi și străini, 
consacrată apropiatei vizite 
în Finlanda a lui N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., cu pri
lejul celei de-a 60-a aniver
sări a președintelui U. K. 
Kekkonen. N. Jakobson, șeful 
Biroului de presă din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Finlandei a comunicat pro
gramul vizitei lui N. S. Hruș
ciov la Helsinki în intervalul 
2-4 septembrie și a răspuns 
la numeroasele întrebări ale 
ziariștilor. Un mare număr de 
corespondenți străini au sosit 
la Helsinki pentru a transmi
te informații despre vizita lui 
N. S. Hrușciov.

în aceeași zi o delegație de 
muncitori ai întreprinderilor 
din Helsinki a fost primit în 
audiență de A. V. Zaharov, 
ambasadorul U.R.S.S. în Fin
landa. Delegația a anunțat că 
oamenii muncii din capitala 
Finlandei se bucură de apro
piata vizita a președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Membrii delegației 
și-au exprimat dorința ca 
N. S. Hrușciov să se întâlneas
că cu muncitorii din Helsinki.

-----•-----

Situația din Laos
LUANG PRABANG 31 

(Agerpres). — După ce a pus 
mîna în noul „guvern de com
promis" pe importantele por
tofolii de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru al Afacerilor Interne, 
căpetenia rebelilor, generalul 
Nosavan a proferat miercuri 
amenințări la adresa căpita
nului Kong Le, comandantul 
batalionului 2. par.așuțișți care 
a înfăptuit lovitura de stat de 
la 9 august-di-n Laos.

După cum transmite cores
pondentul din Luang Prabang 
al agenției Reuter, Nosavan a 
avertizat că Adunarea Na
țională va examina activita
tea căpitanului Kong Le și a 
adepților lui. Generalul a 
afirmat ca Kong Le ar fi fost 
informat asupra componenței 
noului guvern și ar fi apro
bat-o.

Or, după cum precizează â- 
genția, căpitanul Kong Le^ 
care se află în momentul de 
față la ’Vientiane, a declarat 
că partizanii săi „resping 
noul cabinet de compromis al 
prințului Suvanna Fumma“.

VIENTIANE 31 (Agerpres). 
După cum relatează corespon
dentul din Laos al agenției 
France Presse, căpitanul 
Kong Le, care a condus lovi
tura de stat din 9 august, a 
adresat la 31 august primului 
ministru Suvanna Fumma un 
ultimatum. în ultimatum se 
spunq că soldații săi vor lupta 
pînă la ultima picătură de 
sînge dacă generalul rebel, 
Fumi Nosavan nu va fi înlă
turat din noul guvern al Lao- 
sului.

---- •-----

încheierea lucrărilor 
Conferinței statelor 

independente 
din Africa

LEOPOLDVILLE 31 (Ager- 
preș). — După cum anunță a- 
genția France Presse, la 31 au
gust Conferința statelor inde
pendente din Africa și-a în
cheiat lucrările. .

La încheierea conferinței a 
fost adoptată o rezoluție în 
care se subliniază „necesita
tea unei colaborări sincere și 
loiale între Organizația Națiu
nilor Unite și Republica Con
go".
. Rezoluția recomandă de a- 
semenea convocarea unei con
ferințe a șefilor statelor inde
pendente din Africa pentru a 
studia problemele continentu
lui african și problemele in
ternaționale in general.

In ședința de încheiere a 
conferinței a luat cuvîntul Pa
trice Lumumba, primul minis
tru ai Republicii Congo.

Lumumba a declarat că nici 
nu poate fi vorba „de o neu
tralitate a fostelor baze belgie
ne Kamina și Kitona, fie chiar 
sub. controlul O.N.U.“. Nici o 
parte .din teritoriul congolez. a 
spus el, nu poate ieși de 
sub suveranitatea guvernului 
țării noastre".

Jocurile Olimpice de la Roma

Afacerilor Jxterne ai 
membre
Statelor

ale Orga- 
Americane

al tuturor

Noi întreprinderi americane 
preluate de

HAVANA 31 (Agerpres). — 
După cum anunță corespon
dentul agenției United Press 
International, la 30 august gu
vernul Cubei a luat sub con
trolul său docuri și antrepozite 
în valoare de 2 milioane do
lari aparținind societății ame-

sfatul cuban
ricane „North Atlantic and 
Gulf Steamship Company*. In 
afară de 
confiscat 
mericane 
pany“ în 
ne de dolari.

aceasta guvernul a 
averea societății a- 
„Tropical Gas Com- 
valoare de 3 milioa-

MOSCOVA. — După cum in
formează ziarul „Sovetskl Flot", 
Anatoli Krucikovski, Ashat Zi. 
gansci.n Și Filip Poplavski care 
au săvârșit inegalabila faptă de ( 
eroism de a pluti duși de valu. 
rile Oceanului Pacific timp de 40 
de zile au intrat în școala de 
navigație din Leningrad. La vi
zita medicală s^a constatat că ei 
sînt complet sănătoși.

Tovarășul lor Ivan Fedotov a 
intrat în școala fluvială de la 
Blagoveșcensk (Orientul înde, 
părtat).

ROMA 31 (Agerpres). — Co
respondență specială : Pe stadio
nul t,Cenlomilla“ din Roma zeci 
de mii de spectatori au aplaudat 
miercuri pe primii campioni de 
ATLETISM ai celei de-a 17-a O- 
limpiade de Vară. De astăzi îna
inte competiția atletică concen
trează atenția amatorilor de sport 
din întreaga lume, acest interes 
fiind justificat atit de valoarea 
cit și de marele număr al atle. 
ților care se întrec la actualele 
Jocuri.

Prima medalie olimpică de aur 
a fost cucerită de atleta sovietică 
Vera Krepkina, învingătoare în 
proba de săritură în lungime cu 
performanța de 6,37 m (nou re
cord olimpic).

Confirmînd pronosticurile, atle- 
ții americani s-au clasat pe pri
mele locuri în proba de arunca
rea greutății.

De două ori a corectat recor
dul olimpic atleta sovietică Irina 
Press în seriile și semifinalele 
probei de 80 m garduri reali, 
zînd 10” 7110 și respectiv 10” 6/10.

Un deosebit sucees au repurtat 
in proba de pentatlon modern 
sportivii maghiari care au cuce
rit medaliile de aur ■ jitît la in
dividual cit și pe echipe.

★
In reuniunea de BOX de du- 

pă-amiază la categoria „muscă" 
Mircea Dobrescu s-a întilnit cu 
elvețianul Schervet. Meciul nu a 
putut fi dus pînă la capătul ce
lor 9 minute deoarece pugilistul 
elvețian, recepționînd lovituri la 
figură, caracteristice campionului 
romîn, a pierdut prin Ko chiar 
în primul rund. In urma acestui 
nou succes, Dobrescu s.a califi
cat în sferturile de finală. Pen
tru turul următor la categoria

„pană" s-a calificat și C. Gheor
ghiu. El a fost declarat. învingă
tor prin neprezentarea adversaru
lui Kirsch (Germania).

Astăzi după-amiază Gh. Ne. 
grea va boxa cu australianul Me- 
digan, de două ori învingător în 
competiția ,,Mănușa de Aur“. 
Seara vor trece corzile ringului 
qlți doi boxeri romini : Puiu Ni- 
colae (cat, cocoș) care va fi opus 
lui Taylor (Australia) și 1. Mi- 
halik. Acesta va primi, replica lui 
Baranikov (U.R.S.S.), în cadrul 
categoriei semiușoară,

★
Au început preliminariile pro

bei de FLORETA FEMEI. Cele 
trei reprezentante ale țării noas
tre Olga Orban, Maria Vicol și 
Ecaterina Orb.Lazăr s-au calificat 
pentru semifinale.
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