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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

întregul popor aprobă cu însuflețire
politica de pace a partidului

și guvernului nostru
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0 puternică reafirmare 
a încrederii in triumful 

ideilor coexistenței 
pașnice

Mulțumim partidului pentru lupta
sa nobilă de apărare a păcii

di seu ti nd veseli cu profesoare

ÎNTRECEREA 
CELOR MAI BUNI
In întreprinderile din re

giunea Ploești întrecerea pe 
profesii a căpătat o largă ex
tindere. Numărul muncitorilor 
care se întrec pentru ciștiga- 
rea titlului de „cel mai bun" 
în meseria respectivă, se ri
dică la peste 20.000. La Uzine
le Mai Ploești și „Gh. 
Gheorghiu-Dej- din Tîrgoviș- 
te. de exemplu, mai mult de 
5.000 constructori ce utilaj 
petrolifer își dispută întâieta
tea pentru titlul de cel mai 
bun strungar, cazangiu, cțelar 
și turnător. Oțelarii 
Alexandru, Decedai 
Petre Grigore și Coi 
Ianculescu de la Uzi 
Mai" care 
august 
oțel p 
reburu 
de proce
râ Dentrj

Petre 
Stoian, 
istantin 
tele „1 

au elaborat în luna 
•-ai mult 

redus 
i față 
concu-

Excursie în deltă

Lucrările sesiunii extraordinare 
Marii Adunări Naționale con-

început de an școlar

a Sfatului popular 
al Codlea. regiunea Stau 

nul Oficiului na' 
irism „Carpațx* a 
de curînd o fr 

în Delta Dun 
participat elev 
nvățătură și 

Iile

la seral
Pentru toți tinerii muncitori, 

care, alături de titlul de 
strungar, tractorist, turnă

tor, fierar betonist sau zidar, 
adaugă cu mîndrie și pe cel de 
elev la Școala medie serala, q 
început un nou an de învățămînt. 

Zeci de mii de tineri munci
tori au pășit pe porțile școlilor 
medii serale. Toți — și cei care 
abia au dat examenul d- admi
tere pentru clasa a ITII-a ^i 
cei care sini in pragul ultimului 
an — au 
mă 
ție, aceeași bucurie. Toți au ve
nit

profesionale, 
goste și

trăit, in această pri» 
si de școală, aceeași emo.

hotărîți să urce tot mai sus 
treptele inaltei calificări 

sâ învețe cu dra- 
pasiune pentru a 

putea deveni constructori de nă- 
dejde ai socialismului.

„Jerij numeroși tineri munci
tori și-au dezbrăcat salopetele 
mai cu grabă ca de obicei.

— Ai grijă să nu întârzii. La 
patru jumătate sărbătorim des
chiderea școlii !

Cuvintele acestea au circulat 
de la tânăr la tânăr.

Nici nu se făcuse încă ora pa- 
după-amiază și curtea Școlii 

țnedii mixte serale „23 August* 
M'-a și umplut de tineri munci
tori, Erau de la Uzinele .,23 Au
gust", de la Uzinele „Republi
ca", de la întreprinderile Ște
fan Gheorghiu", „Acumulatorul", 
„I.C.M.A.". îmbrăcați îngrijit, 
frumos. Ca pentru prima zi de 
școală. După cîteva luni de va- 
canță școlară colegii, prietenii 
s-au relntilnit. Și-au string pu
ternic mâinile, s-au îmbrățișat. 
Aveau destule de povestit. In a- 
cest răstimp fiecare, la locul său 
de muncă, a obținut rezultate fru
moase. Roman Nicolae, matrițer

la „Electroaparataj", elev în 
claia a IX-a, a realizat, de cu- 
rind, încă o inovație care aduce 
economii însemnate întreprin
deri', Gheorghe Răzleț, de la 
Uzinele „23 August'1, care con
duce o brigadă de producție, a 
primit steagul de fruntaș pe sec
ția vagoane.

Dar ia aceaslâ primă s; de 
școală, amintirile și discuțiile 
fiecăruia, au fost legate firește 
r.ai mult de viața lor de elev, 
de murea noua, frumoasă eare-i 
așteaptă în școală.

Gheorghe Chiriță, elev în cla
sa a X-a povestea că in 1954, 
cînd a venit el pentru prima 
dată la școală, nu existau decât 
cinci clase. Iar elevi erau mai 
puțini de 200 Astăzi, Școala me
die serali .,23 August" are 29 
de clase fi este frecventată de 
peste 1.000 de tineri muncitori. 
Numai la cursul mediu sint în
scriși aproape 800 de elevi.

In șase ani de zile școala t-a 
dezvoltat mult, le-a creat condi. 
ții din ce în ce mai bune de în
vățătură tinerilor muncitori. 
Și-a înmulțit laboratoarele, să
lile de clasa, materialul didactic. 
Acest nou an, de pildă, îi întâm
pină pe elevi cu un laborator 
de fizică și chimie care a fost 
înzestrat cu aparate și materiale 
cu numeroase planșe și mulaje.

în fiecare an, de pe băncile 
școlii au ieșit zeci de absolvenți. 
Majoritatea s-au îndreptat spre 
învățămîntul superior, spre fa
cultățile tehnice.

Pe câțiva din absolvenții de 
anul trecut i-arn întâlnit ieri, la 
deschiderea școlii. Au vrut să 
mai trăiască odată clipele fru
moase. de neuitat, ale unui în
ceput de an școlar. Toți urmează

cursurile de pregătire pentru 
examenul de admitere la facul
tate. Marin Stoica vrea să intre 
la Facultatea de mecanică, Toma 
Bortoș la electrotehnică, Adrian 
Marin la construcții.

— Din clasa noastră toți cei 
care am luat examenul de matu
ritate r-en ingineri
— nit spun Marin Stoica, 
fostul cler al date, a Xl-a. 
Vrem si deven-m cadre cu înal
tă caliiicare, așa cum ne-o cere 
part.dul. sâ ne întoarcem in uzi
nă capabili si minu:m înalta teh
nici a socialismului.

Cu această dorință arzătoare 
de a se instrui, de a-și însuși cit 
mai multe cunoștințe de cultură 
generală și profesionale, a început 
prima zi de școală fiecare elev 
al Școlii medii serale „23 Au
gust'.

In catalogul fostei clasa a 
Vlll-a A nu a foot anul trecut 
nici un corijent și nici un repe
tent. Dar ei nu sint mulțumiți 
numai cu atât.

— Ne vom strădui ca anul a-
MONICA VERDEȘ

obștească din 
ale raionului Codlea. 
ceasta 
au făc 
și fauna Deltei, au 
trai experimental 
crace a s1 
liuc și centrul experimental 
piscicol din satul Pirlita creat 
in scopul asigurării perpetuă
rii speciilor de sturioni.

SBIRNA GHEORGHE 
elev

cul- 
raio- 
n, cu 
tonal 
gani-

jmoasă 
ării, la 
i frun- 
muncă 
medii 

Cu a-
ocazie. excursioniștii 

ut cunoștință cu flora 
izitat cen- 
de prelu- 

din satul Ma-

a 
linuă să stea în centrul atenției 
oamenilor muncii din țara 
tră.

In discuții însuflețite pe 
rile de muncă, muncitorii, 
nerii, tehnicienii și funcționarii de 
la Uzinele ..Tudor Vladimires- 
cuu din Capitali au subliniat a- 
deziunea lor totală la politica 
externă a țârii noastre, călăuzită 
după principiile leniniste ale co
existenței pașnice, colaborării pe 
bază de deplină egalitate cu ce
lelalte țări, rezolvării pe calea 
tratativelor a tuturor problemelor 
litigioase.

La eforturile pe care partidul 
și guvernul le depun pentru re
zolvarea problemelor multilate
rale care frimintâ omenirea — a 
spus Alexandru I ones cu, respon
sabilul unei brigăzi de tineret 
fruntașe din sectorul auto-ui Ui
tare — se înscrie și propunerea 
făcută de țara noastră ca Aduna
rea Generală a O.N.U. sâ dez
bată problema educării tineretu
lui în spiritul ideilor picii, res
pectării și înțelegerii intre po
poare. Noi. tinerii din patria 
noastră, care ne bucur'm de con- 
d-ții optime de dezroitare și r 
țirmere. create prin grija parti
dului și guvenului, sprijinim din 
toată inima politici statului nos
tru. care militează consecvent 
pentru desființarea cazărmilor și 
înmulțirea școlilor, pentru dis
trugerea armamentelor ți construi
rea de spitale, pentru renunțarea 
la folosirea forței armate și cola
borare intre popoare.

Printre muncitorii din sectorul 
autobuse și Iroleibuse care au ți
nut să-și reafirme încrederea de
plini în politica externi a țării 
noastre, dorința ca pnn noi fapte 
de muncă să-și educă contribuția 
la consolidarea picii in lume, au 
fost și șefii de brigăzi Aurel Tco
der și Constantin Ciocșan. lăcătu
șul Marin Zidarii și alții.

Lucrările sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale — a 
spus Constantin. Ciocșcn — au 
constituit o puternică reafirmare

noas-

locu. 
ingi-

(Continuare in pag. 3-a)

(Continuare U pag. 3-a)
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între 15-28 septembrie

Concursul 
de admitere 

în învățămîntul 
superiorTELEGRAMA

Tovarășului HO ȘI MIN,
^președintele Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
I Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului CIONG TIN,
Președintele Comitetului Permanent

al Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG, 
Prim-ministru al Republicii Democrate Vietnam

Hanoi

în numelp poporului romîn, al Comitetului Central al' Partidului 
Muncitoresc Romîn. al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne și al Prezidiului Marii Adunări Naționale, vă trimitem un 
fierbinte salut frățesc și cordiale felicitări, cu ocazia celei de-a 15-a 
aniversări a proclamării independenței R. D. Vietnam.

Poporul romîn privește cu un sentiment de profundă bucurie rea
lizările de seamă pe care poporul vietnamez le-a obținut, sub con
ducerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, în consolidarea 
transformărilor revoluționare. în construcția vieții noi socialiste.

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, și prin dv. întregului 
popor vie namez prieten, noi succese în opera de construire a socia
lismului în patria dv., în lupta pentru unificarea pașnică a Vietna
mului pe baza independenței și democrației.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al C. C. al P.M.R.

Concursul de admitere în în
vățămîntul superior — cursuri 
de zi — va avea loc între 15- 
28 septembrie a.c, înscrierile 
pentru concurs se pot face la se
cretariatele facultăților pînă la 14 
septembrie inclusiv.

Probele practice de la con
cursul de admitere la Institutul 
de teatru „I. L. Caragiale“ Bucu. 
rești, Institutul „Szentgyiirgyi lst- 
vân" Tg. Mureș, Institutul de 
arte plastice ,.N. Grigorescu“ 
București, Institutul de arte plas
tice „I. Andreescu" Cluj, Conser
vatorul „C. Porumbescu“ Bucu
rești, Conservatorul „Gh. Dima“ 
Cluj, Conservatorul de muzică 
Iași, Institutul de cultură fizică 
București, precum și la facultă
țile de arte plastice și educație 
fizică de la Institutele pedagogice 
de 3 ani din București, Cluj, Iași, 
Timișoara, se vor ține intre 6-13 
septembrie 1960.

Concursul de admitere în învă
țământul superior seral și fără 
frecvență Va avea loc între 8-14 
octombrie a.c. 
face pină la 1

Inscrierile se vor 
octombrie a.c,
★

Învățământului și

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romine

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naticnale 

a R. P. Romine

Ministerul
Culturii aduce la cunoștință celor 
interesați că absolvenții ultimu
lui an de studii din seriile 
1957158 și anterioare care n-au 
promovat examenul de stat in 
termenul prevăzut de dispozițiile 
legale se pot prezenta la susți
nerea examenului de stat la una 
din sesiunile anului universitar 
1960/1961. Pot beneficia de una 
din aceste sesiuni și candidații 
care s.au prezentat de 2 ori la 
examenul de stat și nu l-au pro
movat.

Cu sufletul plin de bucurie 
am citit raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale. Dezba
terea problemelor vieții inter
naționale și ale politicii exter
ne a R. P. Romîne în cel mai 
înalt for al statului nostru re
prezintă o nouă dovadă a grijii 
și atenției cu care partidul nos
tru urmărește evoluția eveni
mentelor pe arena mondială și 
luptă pentru triumful nobile
lor idei ale coexistenței paș
nice. Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej rea
firmă hotărârea țării noastre 
de a contribui cu toate forțele 
ei la îmbunătățirea atmosfe
rei internaționale, la consoli
darea păcii. Poporul nostru 
care muncește cu abnegație 
pe frontul construcției pașnice 
îndeplinind cu succes hotărî- 
rile celui de-al IlI-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn dorește sincer pacea. 
Politica externă a țârii noas
tre reflecta aceasta dorință ce 
pace a întregului nostru po
por. Astăzi în lume situația 
s-a schimbat radical în favoa
rea țărilor lagărului păcii și 
socta .smului. In prezent da
torită noului raport de forțe

unui

noa- 
încă

există posibilitatea deplină a 
preîntâmpinării războiului 
mondial. Poporul nostru, gu
vernul Republicii noastre 
Populare, luptă cu energie 
pentru coexistență pașnică. în 
același timp noi urmărim cu 
vigilență acțiunile provocatoa
re ale dușmanilor păcii, ale 
promotorilor politicii războiu
lui rece, politică sortită 
eșec total.

Tinerii din gospodăria 
stră colectivă mulțumesc
o dată partidului pentru grija 
sa nețărmurită față de viața 
noastră nouă, pentru lupta sa 
nobilă în vederea asigurării 
unei păci trainice. Politica le
ninistă de coexistență pașnică 
a Republicii Populare Romîne 
se bucură de sprijinul nostru, 
al tuturor-

întregul nostru tineret, tot 
poporul, a aflat cu mîndrie și 
încredere că țara noastră va 
fi reprezentată la O.N.U. de o 
delegație în frunte cu condu
cătorul încercat al poporului 
nostru, tovarășul Gheorghe 
Gheoighiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R.

GHEORGHE BADEA 
brigadie9 de cimp la G.A.C. 
„9 Mai“-Corbeanca, regiunea 

București

Sprijinim cu energie politica 
partidului și guvernului

y-xornind de la mâiețul și no- 
bilul țel al menținerii pă
cii in lume, partidul și 

guvernul acordă o deosebită a- 
tenție luptei pentru pace, pen
tru dezarmare generală și totală.

Am luat cunoștință cu o deo
sebită satisfacție de raportul to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea Marii Adunări 
Naționale.

Sîntem mîndri câ partidul no
stru depune toate eforturile pen
tru consolidarea păcii, pentru

Brigada de tineret ,, Va sile Roa ită“ din secția scuîerle a Uzinelor „Metrom" din Orașul 
Stalin condusa de tov. Bota Daniel deține drapelul de brig adă fruntașă pe oraș. De la 

începutul anului și pînâ în prezent ea a făcut economii în valoare de 70.000 lei.
Foto : N. STELORIAN

Gata pentru campania agricolă de
se apro- 
septem-

Cu un simțâmînt 
de puternică 

mîndrie...

Campania de vară 
pie de sfîrșit. La 1 
brie, potrivit planului servi
ciului regional al S.M.T. Iași, 
S.M.T. Holboca trebuie să în
ceapă arăturile pentru însă- 
mînțările de toamnă, la 15 
septembrie trebuie să înceapă 
însămînțările, iar la 15 octom
brie acestea trebuie să fie 
gata.

Este de la sine înțeles 
.că recolta anului viitor de
pinde în mare măsură de ca
litatea și timpul în care vor 
fi efectuate arăturile și însă
mînțările din toamna asta. 
Organizația de partid, condu
cerea S.M T. Holboca au luat 
încă din vreme o seamă de 
măsuri pentru ca sosirea cam
paniei de toamnă să-i găsească 
bine pregătiți.

Organizația U.T.M., care 
numără aproape 40 de mem
bri și al cărei secretar este 
harnicul tractorist Petru Ena
che, constituie un ajutor de 
nădejde al organizației de 
partid și al conducerii stați
unii. Mai era mult de treierat 
și încă era • de efectuat mul
te arături de vară cînd orga
nizația U.T.M., potrivit indi
cațiilor organizației de partid, 
și-a întocmit planul său de

acțiune privind campania de 
toamnă.

Discutarea în cadrul grupe
lor U.T.M. din brigăzi a aces
tui plan care prevede antre
narea tuturor tinerilor meca
nizatori în întrecerea socia
listă, organizată de comitetul 
sindical, pentru efectuarea lu
crărilor la timp și de bună 
calitate, pentru realizarea de 
cît mai multe economii de car
buranți și piese de schimb, a 
stimulat elanul tinerilor meca
nizatori.

La brigăzi, în cîmp, activi
tatea pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate, mai ales 
în ce privește scurtarea pe
rioadei de executarea lucră
rilor este în toi. Petru Enache, 
Gheorghe Luca și Gheorghe 
Mîndru au lucrat vara aceas
ta în satul Proselnici, comu
na Cornești. Isprăvind treie
ratul și arăturile de vară ei 
s-au apucat imediat să efec
tueze arături pentru însămîn- 
țările de toamnă. Au arat în 
numai cîteva zile 120 de ha. 
Lucruri asemănătoare pot fi 
spuse despre 
care lucrează la 
țova, Holboca.

Zilele acestea,
zatorii se vor întîlni pentru o 
zi sau două în stațiune. Cu a-

mecanizatorii 
Golăești, Țu-

toți mecani-

oceastă ocazie va avea loc 
adunare generală deschisă 
organizației de bază U.T.M.

Ar fi necesar ca la această 
adunare generală U.T.M. să 
se analizeze unele lipsuri ma
nifestate în activitatea organi
zației de bază U.T.M., unele 
deficiențe în munca mecaniza
torilor. Iată, spre exemplu, cî- 
teva din acestea. Stațiunea are 
mulți mecanizatori tineri, unii 
dintre ei abia veniți de pe băn
cile școlii profesionale. Ei 
nu posedă încă o bogată expe
riență de muncă. Unii dintre 
ei nu au o calificare prea 
înaltă și, într-o mare măsură 
din această cauză nu mani
festă suficientă grijă față de 
întreținerea și îngrijirea ma
șinilor. Și cu atît mai mult 
trebuie ținut cont de lucrul 
acesta cu cît stațiunea va fi 
dotată în curînd cu încă 25 de 
tractoare noi. Deci, una din 
problemele de care trebuia să 
se ocupe organizația de bază 
U.T.M. este ridicarea califi
cării tinerilor mecanizatori.

Tot în această adunare ge
nerală ar fi bine să se anali
zeze și cauzele pentru care 
calitatea reparațiilor făcute 
înainte de campania de vară a

S-a întîmplat ca tocmai 
acum să termin de citit 
o carte pasionantă șl de 

adîncă vibrație contemporană ; 
„Bătălie in marș“. Eram cuprins 
de suflul optimist, tonic și mobi
lizator al ultimelor pagini cînd 
s-a transmis la radio raportul 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej cu privire la situația 
internațională și politica externă 
a Republicii Populare Romîne, 
prezentat în fața Marii Adunări 
Naționale.

Gîndurile și sentimentele care 
m-ou cuprins ascultînd raportul 
m-au făcut pentru un moment 
să mă contopesc cu inginerul 
comunist Bahirev, eroul cărții, 
care gindește, o dată intr-un 
moment solemn : „Cum să nu 
te mindrești cu o cstfel de țară, 
cum să nu fii fericit că aparții 
unei astfel de patrii ?“.

Țara noastră este o țară mică, 
dar forța ei crește impresionant 
prin aceea că nu sîntem sin
guri : alături de noi se află ma
rea țară a construcției victori
oase a comunismului, noi pășim 
in istorie, ............................ ..
în frontul larg, 
milioanelor de constructori ai 
socialismului și 
„...în decurs de 6 ani 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej - vom făuri o Rominie de 
două ori mai puternica decît 
cea de astăzi, iar peste 15 ani 
- de 26 de ori mai puternică 
decît cea dinainte de război, 
lata planul de «cuceriri» și «ex
pansiuni» pe care ni l-am pus în 
față și pe care-l vom înfăptui 
cu armele păcii". " 
fii mîndru și să 
inima de bucurie 
ceste cuvinte !

O țara mica în 
destin zbuciumat și tragic, 
flata la cheremul bunului plac, 
al capriciilor și intereselor ma
rilor puteri capitaliste, își ridică 
astăzi glasul în apărarea celor 
mai înalte idealuri ale omenirii. 
Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la actuala sesi
une extraordinară a Marii Adu
nări Naționale consacrat situa
ției internaționale și politicii ex
terne a R. P. Romîne este ex
presia cea mai fierbinte a gin- 
durilor și năzuințelor poporului 
nostru spre pace. Fiecare cuvînt 
din raport este o vibrație intensă 
și emoționantă a marii inimi a 
poporului — inimă care bate 
pentru pace, pentru frumusețe, 
pentru păstrarea și sporirea tu
turor bunurilor materiale și cul
turale ale omenirii.

„Este o monstruozitate ca în 
epoca noastră, epoca de mari 
descoperiri ale geniului uman, 
capabile sâ ridice umanitatea 
pe noi culmi ale progresului și 
civilizației, sume fantastice, re
surse, energii umane uriașe sâ 
fie irosite pentru pregătirea unui 
război pustiitor" — spune tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

E glasul rațiunii, glasul unui 
popor care și-a ridicat pentru 
prima dată în istorie fruntea 
spre demnitate și fericire și vrea 
să muncească și să creeze în 
pace. Cele două puncte înscrise 
pe ordinea de zi a apropiatei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.: „Acțiuni pe plan regio
nal in vederea îmbunătățirii re
lațiilor de bună vecinătate din
tre state europene aparținînd 
unor sisteme social-politice di
ferite" și „Măsuri pentru promo
varea în rin du! tineretului a idei
lor păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare" sînt 
contribuții pozitive prețioase ale 
politicii de pace și de bună în
țelegere între popoare promo
vată de R.P. Romînă.

„Cum să nu te mîndreștl cu o 
astfel de țară, cum să nu fii fe
ricit că aparții unei astfel de 
patrii ?“

alături și laolaltă 
victorios, al

comunismului, 
spune

i

totală, 
de

dezarmarea generală și 
pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenie și colaborare cu toate 
țările lumii iubitoare de pace, 
pentru triumful principiului co
existenței pașnice.

Pacea dă încredere și speran. 
țe în viitor în domeniul știin
ței, artei și culturii, ca și în toa
te domeniile de activitate, pa
cea este un factor hotărîtor în 
obținerea de realizări pentru 
progresul omenirii.

Pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al IlI-lea al 
partidului, noi avem nevoie de 
pace, de liniște. De aceea, sus
ținem cu toată tăria politica par
tidului nostru și îi mulțumim 
fierbinte pentru lupta sa consec. 
ventă în apărarea păcii.

Noi,-tinerii cercetători din ca
drul Academiei R. P. Romîne în
credințăm partidul și guvernul 
că nu vom precupeți nici un e 
fort pentru promovarea în viață 
a politicii înțelepte, de pace, a 
statului nostru democrat-popular.

Ing. HERA CRISTIAN
cercetător științific la I.C.A.R. 

Academia R.P.R.
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Lucrările sesiunii 
extraordinare 

a Marii Adunări 
Naționale

toamnă
fost slabă, fapt ce a făcut ca 
lucrările campaniei să întîrzie 
cu aproape 10 zile.

Și un alt fapt. în compa
rație cu forțele stațiunii tre
buia să se realizeze 15-20 de 
procente peste planul campa
niei de vară. Acest lucru însă 
din aceleași motive nu s-a 
realizat. Toate aceste defi
ciențe puteau fi sesizate și 
înlăturate la timp. Din analiza 
acestor fapte organizația 
U.T.M va trebui să tragă con
cluzii pentru activitatea sa de 
viitor.

Un mare ajutor în înlă- 
*urarea lipsurilor amintite l-ar 
fi putut 
control, 
Deși de 
vorbește
ția U.T.M. nici în prezent nu 
l-a creat. Iată deci, probleme 
importante care stau în fața 
organizației de bază U.T.M. 
Ele trebuie discutate serios în 
apropiata adunare generală a 
organizației de 
această 
măsuri 
turarea

da postul utemist de 
dacă ar fi existat, 
multă vreme se tot 
despre el, organiza-

bază și, cu 
ocazie, trebuie luate 
eficace pentru înlă- 
lipsurilor semnalate.

C. SLAVIC
corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru regiunea 

'+■ Iași

Curn sâ nu 
nu-ți crească 
ascultînd a-

trecut, cu un
a-

ALECU IVAN GHILIA

Măsurarea dimensiunii bilei 
pentru compresorul de 150.000 
K. calorii este o operație foar
te dificila. Dar tînârul loan 
Borzei de la întreprinderea 
„Tehnofrig“ din Cluj lucrează cu 
atenție și lucrul său este întot

deauna de calitate.



LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Dezbaterile cu privire la Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Cuvîntd tovarășului
Gheorghe Apostol

președintele Consiliului
Tovarăși deputați și depu

tate,

Convocarea sesiunii Marii 
Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romine în 
preajma celei de-a 15-a se
siuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, 
la care se va lua pentru a 
doua oară în discuție proble
ma cea mai importantă a zi
lelor noastre — dezarmarea 
generală și totală — exprimă 
înaltul simț de răspundere al 
statului nostru față de desti
nele păcii în lume.

Raportul tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej în care se 
tratează multilateral și docu
mentat situația internațională 
actuală și politica externă a 
Republicii Populare Romîne. 
este primit cu însuflețire de 
toți oamenii muncii, de în
tregul nostru popor, care 
vede în ea preocuparea per
manentă a conducerii parti
dului și statului pentru creș
terea continuă a contribuției 
țării noastre la lupta pentru 
apărarea păcii, pentru rezol
varea problemelor interna
ționale în spiritul principiului 
leninist al coexistenței paș
nice.

Patria noastră socialistă 
este un factor activ al for
țelor păcii.

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, oamenii 
muncii în frunte cu eroica 
noastră clasă muncitoare au 
obținut succese remarcabile 
îrt opera de construire a so
cialismului. Aceste succese 
ilustrează imensa forță crea
toare a poporului muncitor 
eliberat de orice exploatare, 
conștient că este singurul stă- 
pîn al bogățiilor țării, că 
muncește pentru propria sa 
bunăstare.

Congresul al III-lea al Par
tidului Muncitoresc Romîn a 
deschis o nouă etapă de dez
voltare a țării noastre, etapa 
desăvîrșifii construe4iei socia
lismului și ă creării condițiilor 
necesare trecerii treptate la 
construirea comunismului, 
ceea ce va asigura o creștere 
șt mai accentuată a bunăstă
rii materiale și culturale a 
celor ce muncesc din patria 
noastră.

Pentru înfăptuirea viitoru
lui său luminos și fericit, 
poporul nostru are nevoie de 
pace, lată de ce întregul no
stru popor muncitor este pro
fund interesat în realizarea 
dezarmării generale și totale, 
care vă duce la excluderea 
definitivă a războiului din 
viața societății, la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării între 
toate popoarele, la o pace 
veșnică pe pămînt.

Oamenii muncii din toate 
țările, producătorii tuturor 
bunurilor materiale și spiri
tuale, sînt sprijinitorii cei mai 
fermi, cei mai entuziaști ai 
programului de dezarmare 
generală și totală, care ar 
deschide noi și minunate per
spective de dezvoltare a so
cietății. Ei făuresc comorile 
civilizației omenești și de a- 
ceea sînt vital interesați în 
a încătușa mîna care ar voi 
să distrugă roadele mîlnilcr 
și inteligenței lor.

Programul de dezarmare 
gerierală corespunde celor 
mai arzătoare interese ale oa
menilor muncii din țările ca
pitaliste, unde cursa înarmă
rilor duce la creșterea conti
nuă ă prețurilor, a impozite
lor, la scăderea salariului 
real, la adîncirea exploatării 
capitaliste. Cîte din suferin
țele pe care le îndură oame
nii muncii în capitalism nu 
s-ar putea alina cu sumele 
uriașe irosite în scopuri răz
boinice, cîte locuințe, cîte 
șdoli și spitale nu s-ar putea 
construi, cîți din șomerii care 
bat drumurile în căutare de 
lucru nu ar putea să scape de 
coșmarul existenței lor mi
zere.

Nu demult, însăși senato
rul Kennedy, candidatul Par
tidului democrat la președin
ția S.U.A., a declarat urmă
toarele :
„17 milioane de americani se 
culcă în fiecare seară flă- 
mînzi, 15 milioane de familii 
trăiesc în locuințe mizerabile, 
7 milioane de familii luptă 
pentru existență avînd un 
venit anual sub 2.000 dolari. 
Există 4 milioane de munci
tori care nu au de lucru".

Statistici publicate de agen
țiile de presă occidentale a- 
rată că în iulie 1960 indexul 
costului vieții în S.U.A. a a- 
juns să fie cu 26,6 la sută 
mai ridicat decît în 1947. Cos
tul vieții este în continuă 
creștere și în alte țări capita
liste. în R.F. Germană în ul
timii zece ani prețurile măr
furilor de consum popular au 
fost majorate în 147 de rîn- 
duri. Intensificînd exploata
rea oamenilor muncii mono
polurile capitaliste manifestă 
o indiferență revoltătoare 
față de condițiile de lucru 
ale acestora. După cum rela
tează agenția France Presse, 
în Japonia, în anul 1959, nu
mărul total al celor care au 
murit sau au fost mutilați, 
în urma accidentelor de mun
că, s-a ridicat la 740.000, 
ceea ce înseamnă 2.000 ac
cidente pe zi.

Prin eliberarea bugetelor 
țărilor capitaliste de povara

Central al Sindicatelor
cheltuielilor militare, fonduri 
importante ar putea fi alo
cate pentru construcții de 
locuințe și îmbunătățirea ali
mentației, pentru asistența 
socială și școlarizarea copii
lor.

în prezent — după cum in
dică statisticile U.N'.E.S.C.O. 
— în lumea capitalistă 250 mi
lioane de copii de vîrstă șco
lară nu au posibilitatea să 
meargă la școală. O treime 
din copiii lumii capitaliste ““ 
conform statisticilor O.N.U. — 
sînt subalimentați.

Dezarmarea ar înlesni în 
mod considerabil posibilitatea 
sprijinirii noilor state inde
pendente, care luptă pentru 
dezvoltarea economiei lor na
ționale, pentru lichidarea îna
poierii moștenite de la colo
nialiști. Dacă numai a 10-a 
parte a cheltuielilor militare 
directe ale N.A.T.O. ar fi fo- 
losită pentru ajutorarea țări
lor slab dezvoltate, s-ar putea 
construi într-un an mai mult 
de 10 uzine metalurgice ase
mănătoare celor care se ridi
că în prezent în India, cu a- 
jutorul U.R.S.S.

De politica cursei înarmări
lor se cramponează monopo
lurile producătoare de arma
ment în strânsă cîrdășie cu 
cercurile militariste agresive. 
Marile monopoluri capitaliste 
cărora le este subordonată 
politica principalelor state 
capitaliste, acționează pentru 
sporirea permanentă a comen
zilor militare, pentru conti
nuarea febrilă a cursei înar
mărilor.

în ultimii 10 ani Societatea 
americană „General Dina- 
mics- care produce armamen
te, și-a sporit profiturile ce 
50 de ori. Averea personală a 
familiei Rockefelîer, strins le
gată de industria de război, se 
ridică la 3,5 miliarde dolari, 
ceea ce este egal cu salariul 
anual al unui milioan de 
muncitori americani.

Căutând să arunce o perdea 
de fum asupra scopurilor 
cursei înarmărilor, monopolu
rile încearcă să demonstreze 
că militarizarea economiei ar 
avea un efect pozitiv asupra 
folosirii brațelor de muncă, 
asupra reducerii șoma.uhjt. 
Realitatea infirmă asemecea 
teorii. Știut este că in uitimii 
ani in SlU_A_ și in alte țări ca
pitaliste cheltuielile militare au 
cunoscut o continuă creștere, 
în ace-așj timp insă numărul 
șomerilor în loc să scadă a 
oscilat mereu în jurul unor 
cifre medii mai mari decît în 
anii anteriori.

Contrar teoriilor absurde 
ale adversarilor dezarmării, 
trecerea de la Industria de 
război la cea de pace și dez
voltarea unor legături comer
ciale normale între Est și 
Vest ar putea contribui Ia lăr
girea producției multor ra
muri industriale din țările ca
pitaliste. ceea ce ar duce im
plicit la o folosire mai deplină 
a forței de muncă.

Iată doar cîteva din motive
le care determină interesul 
uriaș al popoarelor pentru 
traducerea în viață a progra
mului de dezarmare generală, 
propus de guvernul Uniunii 
Sovietice la sesiunea Adunării 
generale a O.N.U. din septem
brie 1959, care corespunde nă
zuințelor și aspirațiilor întregii 
omeniri.

Un strălucit exemplu a ceea 
ce se poate înfăptui pentru bi
nele și fericirea omului îl 
constituie victoriile istorice 
ale U.RSJS. în construirea co
munismului, marile izbînzi ale 
construcției pașnice din toate 
țările lagărului socialist. Rea
lizări ca reducerea zilei de 
muncă și măsurile de desfiin
țarea impozitelor percepute de 
la populație iff U.R.S.S., spori, 
rea continuă a veniturilor și 
reducerile de prețuri în toate 
țările socialiste, ca și alte nu
meroase aspecte ale creșterii 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii stârnesc admirația 
maselor muncitoare din țări
le capitaliste, asupra cărora 
ideile victorioase ale socialis
mului exercită o atracție to< 
mai mare.

Așa cum se arată în expu
nerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. „Republica 
Populară Romînă va sta și de 
aici înainte în primele rinduri 
ale luptei pentru promovarea 
coexistenței pașnice și a de
zarmării generale și complete, 
suprema garanție că relațiile 
de coexistență pașnică vor fi 
pe deplin respectate4*.

Oamenii muncii, organizați 
în sindicatele noastre, spriji
nă cu fermitate politica ex
ternă a partidului și guvernu
lui, deoarece ea corespunde 
întrutotul năzuințelor și inte
reselor poporului muncitor. 
care construiește cu succes 
socialismul.

Ei salută inițiativele guver
nului R.P.R. puse în slujba 
destinderii internaționale, a- 
preciază rezultatele obținute 
în lărgirea șl intensificarea 
relațiilor economice și cultu
rale dintre statul nostru și 
alte state și vor susține și în 
viitor acțiunile de pace ale 
guvernului nostru pentru 
bună înțelegere ?i colaborare 
cu toate statele.

Luptând pentru înfăptuirea 
propunerii guvernului romîn 
cu privire la transformarea 

Balcanilor într-o zonă a păclij 
Sindicatele noastre vor depu
ne eforturi pentru a întări le
găturile lor de prietenie și 
colaborare cu oamenii muncii 
și sindicatele lor din țările 
acestei regiuni.

Sindicatele noastre vor a- 
corda și în viitor o grijă deo
sebită strîngerii relațiilor fră- 
țești cu sindicatele din Uniu
nea Sovietică și celelalte țări 
socialiste, adueîndu-și astfel 
aportul la cauza întăririi con
tinue a lagărului socialist, 
bastionul forțelor păcii în 
lume.

Vom milita cu consecvență 
pentru relații strînse, de co* 
la bor are și solidaritate cu 
sindicatele oamenilor muncii 
din țările capitaliste, depen
dente șj coloniale în lupta lor 
pentru o viață mai bună, in
dependență națională și pro
gres social

Vom aduce contribuția 
noastră tot mai activă la întă
rirea unității de acțiune a tu
turor celor ce muncesc din 
toat? țările. în lupta pentru 
înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, pentru prein- 
tîmpinarea pericolului unui 
nou război, pentru coexisten
ță pașnică și colaborare rod
nică între toate popoarele.

Conștiente că forța țârilor 
lagărului socialist constituie 
principala piedică in calea pla
nurilor războinice ale cercu
rilor agresive. sindicatele 
noastre vor mobiliza șx mai 
activ masele de oameni ai 
muncii, organizați in sindica
te. pentru traducerea in viață 
a «annni’.or istorice trasate de 
Congresul al III-iea a! P.M.R. 
pentru in tari rea șj înflorirea 
statului nostru democrax-popu- 
lar. în scopul creșterii contri
buției țării noastre la întări

Cuvîntul deputatului 
Takâcs Ludovic

Raportai prezenta*, de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — a spus vortâtorul — 
reprezintă o analiză profund 
științifică a situației interna
ționale. Expunerea poziției 
țârii noastre față de aceste 
problema «i asupra activității 
guvern Uui nostru ne face să 
fim pătrunși de o justificată 
mindrie patriotică pentru lo
cul pe care țara noastră și 
Ia cucerit in arena interna
țională in perioada relativ 
scurtă a puterii populare. Ea 
dovedește “oeodatil fet-r itatea 
poporul j» nos.T3 xb 
păc: și b'jtâri rea Saâ de a 

politica sa externă 
de pace.

întregul proces istoric de 
luptă eroici, de muncă crea
toare la care am participat 
cu toții in acești 16 an:. este 
indisolubil lega: de lupta pen
tru apărarea păcii în lume, 
pentru promovarea princi
piilor coexistențe: pașnice.

Coexistenta narai că. a spus 
deputatul Taktes Ludcv.e. 
este o necesitate obiectivă 
care se sprijină pe ’.egj objec
tive si determ.’'-, dezvoltarea 
societății emane in aeeacă 
perioadă istorică

Azi în lume ex <tă «tete ra 
orânduiri sociale diferite, sta
te socialiste și state capita
liste. înseamnă oare acest lu
cru că între ele nu poate fl 
pace și colaborare ? Catego
ric nu. Se știe doar că nu
meroase state nesoealiste 
pun și ele la baza relațîikjr 
lor externe principiile coexis
tenței pașnice, ceea ce a fă
cut să apară o nouă noțiune 
și o nouă realitate : x „Zona 
păcii*.

Coexistența pașnică este 
susținută de masele largi 
din țările capitaliste. de 
lupta de eliberare a popoa
relor coloniale, de vasta miș
care mondială pentru pace. 
Ațî țările isteriei războiului 
rece, nu pot ascunde faptul 
că cercuri tot mai larg! din 
țările occidentale — cercuri 
care sînt în stare să judece 
mai lucid și să cîntărească 
realist situația — se pronun
ță pentru coexistență pașni
că și pentru tratative.

Vnii, așa-numiții teoreti
cieni occidentali (care se îm
bată cu apă) caută să vîn-

Cuvîntul deputatei 
Agripina Chisea

Am ascultat cu interes și 
cu emoție raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și, în calitatea mea de depu
tat, de femeie muncitoare și 
de mamă, sînt pe deplin de 
acord cu poziția țării noastre 
in problemele vieții interna
ționale. cu politica externă a 
partidului și statului nostru, 
în același timp, am primit cu 
multă bucurie propunerea ca 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej să conducă delegația 
Republicii Populare Romîne 
la Organizația Națiunilor U- 
nîte. Consider această propu
nere. pe care o voi vota cu 
dragă inimă, deosebit de im
portantă, căci ea arată cit de 
mult prețuim no: pacea.

Prin prezența sa în fruntea 
delegației, a spus vorbitoarea, 
glodurile și aspirațiile noastre 
vor fi făcute cunoscute de la 
tribuna Organizației Națiuni
lor Unite întregii lumi, cu au
toritatea și prestigiul omului 
a cărui viață și activitate con
stituie un exemplu de luptă
tor neobosit pentru fericirea 
poporului.

însăși calitatea mea de fe

rea continuă a sistemului 
mondial al socialismului — 
reazimul de nădejde al forțe
lor păcii de pretutindeni.

Au apus pentru totdeauna 
vremurile cînd magnații tunu
rilor hotărau soarta omenirii 
fără să le pese de popoare. 
Astăzi în lume s-au dezvoltat 
forțe atît de puternice incit 
ele sînt în stare să impună 
imperialiștilor pacea.

Ne exprimăm convingerea 
că glasul rațiunii va triumfa 
și că Organizația Națiunilor 
Unite va da ascultare voinței 
opiniei publice mondiale de a 
se înfăptui cit mai curînd de
zarmarea generală și totală, 
care corespunde intereselor 
vitale ale întregii omeniri.

îmi însușesc pe deplin ra
portul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej privind situa
ția internațională actuala și 
poliței externă a Republicii 
Populare Romîne.

Aprob din toată inima pro
punerea Prezidiului Marii 
Adunări Naționale și a Consi
liului de Miniștri ca delegația 
țări: noastre care va participa 
la lucrările celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor U- 
nite să fie condusă de către 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej (Aplauze).

Sent convins că delegația 
țării noastre Ia cea de-a I5-a 
sesiune a Organizației Națiu
nilor Unite avînd in fruntea 
sa pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej va aduce o 
contribuție de seamă la re
zolvarea celei mai arzătoare 
probleme a zilelor noastre, 
dezarmarea generală și totală, 
va ridica șî mai mult autori
tatea și prestigiul țări: noas
tre în fața tuturor popoarelor. 
(Aplauze).

mea 

meie-deputat es:e plină de 
semnificație pentru progresul 
politic a! patriei mele. Nicio
dată înainte de puterea popu
lară vreo femeie n-a fost a- 
easă într-un asemenea for 

înalt al țârii.
Au rămas ca o tristă și a- 

marâ amintire vremurile cînd 
femeile se istoveau muncind 
pentru o bucată de mămăligă 
pe moșiile boierilor, nășteau 
oriunde fără cea mai elemen
tară asistență medicală, în mi
zerie și murdărie. Copiii noș
tri cresc voinici și sănătoși. O 
vastă rețea de creșe, cămine, 
grădinițe, o vastă rețea de 
școli de toate gradele și insti
tuții de cultură sînt create 
pentru pregătirea profesiona
lă șî generală a copiilor. Aces
te cuceriri minunate Ie apă
răm noi femeile, luptând ală
turi de întregul popor munci
tor din țara noastră pentru 
pace, pentru zădărnicirea ori
căror uneltiri războinice ale 
imperialiștilor.

Realitățile vieții noastre, a 
spus în continuare deputata 
A. Chișcă, ne arată că astăzi 
înlăturarea războaielor din 

viața lumii, coexistența paș
nică, pacea, sînt nu numai ne
cesare, dar și pe deplin posi
bile-

In continuare vorbitoarea a 
arătat că chiar și în timp de 
pace sînt numeroase cazuri 
cînd unele femei, suferă de pe 
urma planurilor agresive ale 
imperialiștilor. Iată, de pildă, 
situația celor două femei ame
ricane — mama și soția pilo
tului spion Powers, unealtă și, 
totodată, victimă a propagan
dei mincinoase a imperialiști
lor, a pregătirilor și acțiunilor 
agresive ale acestora. Sînt con
vinsă că multe femei din Sta

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Câlinescu

Socotesc că este de datoria 
mea in calitate de intelectual 
și de om ai condeiului să spun 
cr.eva cuvinte oe marginea 
importantului raport asupra 

internaționale și a 
politicii noastre externe făcut 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Vorbesc din mijlocul unui 
popor care construiește cu suc
ces socialismul, dintr-o țară în 
care copleșitoare* majoritate 
a intelectualilor iau parte la 
această construcție, fiecare 
după puterile sale, însă toți 
însuflețiți de un nestăvilit en>- 
Tjziasm față de progresele pa- 
triei noastre în cei șaisprezece 
an: de la eliberare — a spus 
acad Gheorghe Călinescu.

Odinioară copiii muncitori’- 
k>r agricoli și ai celor din fa
brici nu pătrundeau în școli, 
bolile sociale coseau nația, 
pîinea citorva bogați era deli- 
c.oasx mămăliga celor multi 
veștedă și producătoare, în 
lipsă de alte substanțe nutri- 
: ve, de pelagră. Se poate spu
ne că țăranul nu cunoșiea pîi
nea și carnea, zahărul și încăl- 
țămintea. Un covor de Și raz 
ac: oerea dușumeaua putredă a 
foci etății vechL Cîți va. după re
coltă. în numele țărănimii o- 
bxte se odihneau în stațiu
nile climatice șt balneare ale 
Europe’, trăgând in piept pen- 
tr_ toată nația un aer învio
rător.

Deci cînd vorbim acum de 
pnsgres. vorbim de un pro- 

popular, vertiginos și e- 
gzi pentru tot poporul mun
cim de un progres determi
nat conștient șj pe baze șthn- 
ț fice de către ur. popor care 
ș.-a rupt legâxurJe de la pi- 
coarv șî zboară mîndru și

De cte cri mă întorc după 
e&ra timp pe aceleași locuri 
— a spus in ©ontnusK’e vorbi- 
torul — mi-e greu să le recu
nosc Gara elegantă de la 
Corstanța. troleibuzele din 
acelas- oraș, blocurile pentru 
muantor; de la Medgidia lin
să o veche geamie, minaretele 
grarxi oaae ale fabricii de ci
ment pe o autostradă splen
dide mărețul cartier central 
dm Galan firej'e wt pentru 
oam^ acad atftea și au- 
tea irriâptuir. recente pe care 
le știți cu toții. Coșuri de fa
brici. oesntQnrte cu un an mai 
îrainte. răsar in cale, dru
muri alrâdatâ vestite pentru 
producția de colosale colburi 
afet w*ăz: netede ca niște co
voare de .moceum Toate a- 
cestea sir.t lucruri care ne 
umpîu de mindrie și in
spiră încredere în rirtor. res
pect X dragoste pentru Parti
dul lfcmri toresc Ecmin și 
pentru conducătorii lui.

In continuare deputatul 
Gheorghe Călinescu a spus :

A fost începută cu izbind ă 
in acești am opera de edifi
care a unui am nou fără de 
care orice pian de construcție 
rămfne o scr.emă goală. Se 
zicea că romi nul nu e in stare 
de o sforțare grandioasă și 
susținută, că poporul nostru 
e osindit să zacă pe veci în
tr-o mediocritate anonimă.

Cuvîntul deputatului 
Stanciu Stoian

Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. privind situația interna
țională și poziția țării noastre 
în vitala problemă a păcii și 
a dezarmării generale și to
tale. este un document de o 
importanță deosebită, în lup
ta pe care țara noastră o 
duce, alături de întregul la
găr socialist, alături de toate 
popoarele iubitoare de pace, 
pentru salvarea omenirii din 
amenințarea groaznică a unui 
eventual război mondial.

Mișcarea mondială pentru 
pace — a spus vorbitorul — 
dispune astăzi de forțe capa
bile să oprească pornirea uci- 
gașă spre un măcel general. 
Principalul rea zi m al acestor 
forțe este lagărul socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică, 
alături de care se află miș
cările pentru pace din cele
lalte țări și mai ales țările 
din Asia și Africa — colonii 
și foste colonii, care luptă 
pentru independența popoare
lor lor.

Despre această din urmă 
problemă aș dori să spun cî
teva cuvinte ca deputat, ca 
secretar al Ligii romîne de 
prietenie cu popoarele din A- 
sia și Africa și totodată, ca 
pedagog.

Fă ci nd o caracterizare a 
aportului țărilor din Asia și 
Africa la cauza apărării pă
cii, vorbitorul a scos în evi

tele Unite ale Amerieii și din 
alte state capitaliste au fost 
zguduite la gîndul că fiii sau 
soții lor care se află în slujba 
cercurilor imperialiste și cu a 
căror soartă aceștia se joacă, 
ar putea plăti pentru acțiunile 
lor ca și pilotul spion Powers.

Alături de bărbați, femeile 
din orașele și satele țării noa
stre, muncind pentru aplicarea 
în viață a politicii partidului, 
pentru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
III-lea, au convingerea că-și 
aduc în acest tel contribuția 
lor la apărarea păcii.

Am zdrobit această filozofie 
nebărbătească. Nimic nu mai 
poate opri mersul impetuos 
ai maselor spre folosința ega
lă a celor mai înalte forme de 
civilizație și de cultură. Pro
gresul pentru tot poporul nu 
se poate asigura decît prin- 
tr-un regim popular.

Politica țării noastre este 
profund umanistă, ceea ce în. 
seamnă că asigurând prin 
industrializare și agricul
tură socialistă bunăstarea 
poporului muncitor, tindem să 
ridicăm omul, să-i dăm cele 
mai înalte satisfacții cultura
le. Niciodată preocupările 
pentru dezvoltarea științelor 
și a arteior n-au fost mai mari, 
iar intelectualul n-a cunoscut 
nici cînd înainte o mai aten
tă prețuire. Dacă unii cred că 
cultura occidentală a pierdut 
teren în țara noastră prin 
faptul că 200 de cărți străine 
banale nu se mai așează pe 
cîteva mese de mahon, tre
buie să-i încredințăm că zeci 
de mii de exemplare din ope
rele realiste nemuritoare, în 
bună tălmăcire romînească, 
sînt în mîinile lucrătorilor. 
Astfel relațiile noastre cu 
marile culturi, indiferent de 
orînduirea din țările respecti
ve s-au întărit considerabil în 
folosul păcii. Țara noastră 
privește cu o frățească sim
patie toate popoarele care 
s-au eliberat de jugul ex
ploatării sau care sînt pe 
cale de a scăpa din capca
na colonialistă. Zeci de po
poare în Asia și Africa și-au 
dobîndit independența, țări 
din America Latină reexami
nează raporturile lor cu lu
mea capitalistă, nu cu altă 
dorință decît a folosi în chip 
mai prielnic pentru progresul 
lor reiat:tie cu celelalte po
poare. De altfel aceasta este 
problema capitală ce se pune 
tuturor popoarelor în vederea 
unei propășiri universale. Un 
respect reciproc pentru chipul 
de viață al fiecăruia, relații e- 
conomice șj culturale Pe a- 
ceste temeiuri între toate ță
rile vor fi pentru toți profita
bile și vor înlătura cea mai 
mare calamitate posibilă pen
tru civilizație — războiul.

In asemenea condiții 
nica viețuire pe care o pro
pun statele socialiste, în Min
te cu Uniunea Sovietică este 
singura înțeleaptă și noi, ca 
intelec:uali. nu putem decît 
să sprijinim din toată inima 
și din toată rațiunea, guver
nul romîn și delegația romînă 
!a Adunarea Generală a 
O.N.U în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
susținerea acestei teze fără 
echivoc.

Propunerea Uniunii Sovie
tice privind dezarmarea ge
nerală și totală este singura 
și practică și filozoficește în
temeiată. Intelectualitatea ro
mînă — a spus în încheiere 
vorbitorul — sprijină călduros 
adeziunea guvernului romîn la 
politica de coexistență pașnică 
pentru că numai pacea poate 
îngădui poporului nostru să 
pună acoperământul grandioa
sei opere de construcție a 
Republicii Populare Romîne.

dență că apărarea păcii și in
dependența națională sînt de 
nedespărțit El s-a referit la 
trezirea la viață a numeroase 
state din Africa care și-au 
cucerit independența, după 
decenii și veacuri de asuprire 
colonialistă. Deputatul Stanciu 
Stoian a arătat că cele cinci 
secole de jaf și umilințe — 
mai ales ultimul secol — s-au 
resimțit adine pe continentul 
african. Cit de pustiitoare a 
fost această stăpînire — a 
spus el — se poate vedea din 
faptul că la pătrunderea eu
ropenilor în Africa trăiau a- 
proximativ 300.090.000 locui
tori. Aceasta reprezenta cam 
20 la sută din populația glo
bului pâmîntesc. Astăzi Afri
ca are mai puțin de 200.000.000 
locuitori. Diferența de 100 
milioane reprezintă efectul 
acțiunii de decimare pe 
care a exercitat-o asupra Afri
cii comerțul cu sclavi și toate 
celelalte „binefaceri” ale colo
nialismului. Populația actuală 
a Africii nu reprezintă decît 
8 la sută din populația globu
lui.

După ce și-a exprimat soli
daritatea cu lupta poporului 
congolez pentru apărarea in
dependenței naționale, recent 
cucerită, cu toți luptătorii pen
tru cucerirea și consolidarea 
independenței naționale de pe 

continentul african, vorbito
rul a spus : Ei știu că în lup
ta lor acum nu mai sînt sin
guri ; alături de ei stau toate 
popoarele iubitoare de pace 
și progres. 14 state afri
cane s-au eliberat deja. Cele
lalte se vor elibera cu sigu
ranță și ele.

In raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, — 
a declarat în continuare de
putatul Stanciu Stoian — se 
afirmă cu tărie un principiu 
scump nouă — coexistența 
pașnică ca necesitate vitală 
pentru vremurile noastre.

Ca pedagog am fost pro
fund impresionat, profund 
entuziasmat de propunerea 
guvernului nostru ca la apro

Cuvîntul deputatului 
Nicolae Dașcovici

Făcînd un istoric al proble
mei dezarmării vorbitorul s-a 
oprit asupra principalelor eta* 
pe în tratativele de dezarmare» 
subliniind, pe de o parte con
secvența cu care Uniunea So
vietică și celelalte țări socia
liste au militat și militează 
pentru a izbăvi omenirea de 
mijloacele de ducere a războ
iului și, pe de altă parte, sa
botarea acestor eforturi de că
tre puterile occidentale.

Subliniind că politica leni
nistă de coexistentă pașnică 
promovată chiar din prima zi 
de la instaurarea puterii so
vietice a fost întîmpinată cu 
neîncredere și dușmănie de 
guvernele țăriloi capitaliste, 
vorbitorul a citat în continua
re numeroase acțiuni ale pu
terilor occidentale îndreptate 
împotriva stabilirii unor rela
ții între state bazate pe prin
cipiul coexistenței.

Amintind că propunerile so
vietice de dezarmare au fost 
sprijinite de imensa majorita
te a omenirii, vorbitorul a 
declarat : Un exemplu grăitor 
îl constituie popularitatea de 
care s-a bucurat în întreaga 
lume Apelul de la Stockholm 
din 1950 pentru interzicerea 
armei atomice și condamna
rea acelui guvern care ar fo
losi primul arma atomică, a- 
pel care a întrunit peste 500 
milioane de semnături.

în continuare deputatul Daș
covici a condamnat înarmarea 
febrilă a R. F. Germane, care 
constituie o reală primejdie 
pentru pacea Europei

Referindu-se la lucrările 
subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare, vorbitorul 
a spus: Datorită poziției pu
terilor occidentale tratativele 
acestea, în ciuda eforturilor 
depuse de Uniunea Sovietică, 
nu au răspuns speranțelor 
popoarelor. în cursul celei 
de-a 14-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. Uniu

Cuvîntul deputatului 
Mihail Halea

în raportul său îmbrâțișînd 
toate aspectele relațiilor ex
terne ale țării noastre, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ne-a dat un adevărat 
îndreptar din care se poate 
vedea clar că țara noastră, 
adine convinsă de utilitatea 
coexistenței pașnice și a de
zarmării totale și generale, 
profund absorbită de măre
țele ei construcții» urmărește 
o politică de pace. Raportul 
este un mesaj de bună
voință către o colaborare 
internațională cu toate țările 
care doresc aceasta. Cuvintele 
sale sînt în același timp înțe
lepte și sincere. Ele reprezin
tă imaginea reală a concep
țiilor și dorințelor întregului 
nostru popor.

Acad. Mihail Ralea a a- 
rătat apoi că în timp ce 
U.R.S.S. și celelalte țări socia
liste duc o politică consecven
tă de pace, de colaborare in
ternațională, cercurile impe
rialiste, cu toate declarațiile 
lor ipocrite de pace, continuă 
de fapt politica falimentară a 
„războiului rece“, continuă 
înarmările.

Singura soluție posibilă 
pentru a asigura pacea lumii 
— a subliniat în continuare 
vorbitorul — este realizarea 
unei dezarmări totale și ge
nerale. Insistăm asupra aces
tor cerințe pentru că o de
zarmare parțială n-ar putea 
rezolva problema, deoarece 
de la nucleul rămas vor porni 
alte tentative de înarmare. 
Pentru a avea o dezbatere 
nu juridică și birocratică, ci 
politică. în sens larg, proble
ma dezarmării trebuie adusă 
în fața Adunării Generale a 
Națiunilor Unite unde parti
cipă toate țările și unde pro
blema păcii are un sens dina
mic și uman. E în căderea 
icestor țări să discute și să 
lotărască în mod larg desti
nul lor și al omenirii întregi.

în afara acestui for, Con
siliul Mondial al Păcii, mobi- 
îîzînd sute de milioane de 
oameni, a scos puternic în 
evidență sarcina imperioasă 
a tuturor popoarelor de a 
apăra pacea lumii. Recent, în 
întrunirea lărgită a Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii, 
ținută la Stockholm, s-a ho- 
tărît să se mobilizeze întrea
ga lume în sprijinul cererii 
primordiale a maselor de 
pretutindeni : realizarea de
zarmării generale și totale. 
Ca membru al Biroului Con
siliului Mondial al Păcii, a- 
pelez la deputății Marii Adu
nări Naționale pentru a-și •- 

piata sesiune a Adunării Ge
nerale să se ia în discuție 
măsuri pentru educarea tine
retului în spiritul păcii. Sînt 
sigur că acest punct va pri
lejui dezbateri fructuoase, în 
sprijinul luptei pentru pace. 
Sînt mîndru 4că țara noastră 
face parte din lagărul mare 
al păcii și socialismului și de
clar că îmi dau cu entuziasm 
votul pentru concluziile ce au 
reieșit din raportul atît de 
strălucit și atît de convingător 
prezentat în fața noastră de to
varășul Gheorghe Ghecrghiu- 
Dej. Sînt fericit să îmi dau 
votul ca la sesiunea Adunâ^ 
rii Generale a O.N.U. dele^^ 
ția tării noastre să fie ctw- 
dusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, 

nea Sovietică a propus planul 
de dezarmare generală și to
tală și a fost adoptată o re
zoluție prin care aceste pro
puneri au fost trimise spre e- 
xaminare Comitetului celor 
zece state. Dar în cursul anu
lui 1960, după ce S.U.A. au 
torpilat conferința la nivel 
înalt, puterile occidentale și-au 
asumat grava răspundere de 
a zădărnici lucrările Comite
tului celor zece state în care 
țările socialiste, printre care 
și R. P. Romînă, au susținu^ 
planul dezarmării generale^ 
totale.

Deputatul Dașcovici a dec^:- 
rat că Adunarea Generală a 
O.N.U. constituie un for potri
vit pentru ca problema dezar
mării să fie abordată cu suc
ces, cu participarea conducă
torilor stateloi membre ale 
O.N.U. la dezbateri-

Republica Populară Romînă 
— a spus vorbitorul — s-a a- 
firmat și se afirmă în relați
ile internaționale ca un factor 
activ în lupta desfășurată de 
lagărul socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică, pentru 
menținerea și consolidarea pă
cii. La temelia politicii noas
tre externe stau prietenia și 
alianța indestructibilă cu po
poarele celorlalte țări socialis
te. îmi exprim adeziunea to
tală la conținutul raportului 
prezentat de tovarășul Gheor
ghiu-Dej în legătură cu situa
ția internațională și politica 
externă a Republicii Populare 
Romîne.

Prestigiul Republicii Popu
lare Romîne — a spus vorbi
torul in încheiere — sporește 
necontenit in lume o dată cu 
numărul prietenilor noștri din 
toate colțurile pamintului. U- 
rez deplin succes tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
sarcina de a conduce delega
ția romînă la lucrările celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

duce contribuția la această 
măreață acțiune.

Referindu-se la promovarea 
de către R.P. Romînă a schim
burilor culturale cu toate ță
rile, vorbitorul a spus : La 
Institutul romîn pentru re
lațiile culturale cu străină
tatea se primesc sute de scri
sori de afecțiune și admira
ție față de modul cum sînt 
primiți la noi oamenii din 
toate țările lumii. Avem acoW^ 
duri culturale nu numai 
țările socialiste frățești ci cM 
multe alte țări ca India. Fran
ța, R.A.U., Irak etc. Savanții 
romîni sînt prezenți la majo
ritatea congreselor științifice 
importante care au loc în 
lume, după cum oamenii de 
știință străini iau parte la 
congresele noastre. Congre
sele de matematică, medici
nă, romanistică care s-au ți
nut la noi s-au bucurat de 
o deosebită faimă. Prin 
U.N.E.S.C.O., organizăm în- 
tîlniij internaționale pentru 
realizarea diferitelor scopuri 
culturale. Expoziții, concerte, 
reprezentații teatrale. reali
zate de artiștii noștri au loc 
în străinătate după cum an
sambluri muzicale și drama
tice din străinătate își arată 
măiestria în fața publicului 
nostru. Absurditatea fornntfei* 
lansate de propaganda 
dentală despre „cortina 
fier” este în aceste condiții o 
adevărată inepție.

Concepția noastră de via
ță este aceea a unui stat 
și a unei societăți socialiste. 
Condițiile muncii noastre nu 
pot indica decît o urmărire 
tenace și sinceră a unei vieți 
pașnice. Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. a arătat creațiile uria
șe ale regimului nostru. în
treaga noastră tară are as
pectul unui șantier imens. 
Sîntenr devotați creației noa
stre. Voim să construim so
cialismul în condiții rapi
de și strălucite și pentru 
aceasta avem nevoie de li
niște și pace. Delegația noa
stră care merge la O.N U. 
pentru a discuta problema 
dezarmării va fi condusă de 
cel care întruchipează în mo
dul cel mai desăvârșit aspi
rațiile poporului nostru și 
voința sa de pace — tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Avem convingerea fermă că 
tot ce s-a spus aici. în Ma
rea Adunare Națională, va f’ 
prezentat acolo, la O.N.U cu 
maximum de strălucire.



Lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale

Dezbaterile cu privire la Raportul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Cuvîntul tovarășului 
Chivu Stoica,

Președintele Consiliului de Miniștri
Tovarăși deputați șj depu

tate,

Dezvoltînd ideile de bază 
expuse la Congresul al III-lea 
al partidului, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a prezen
tat cu deosebită claritate po
ziția principială a țării noas
tre în problemele internațio- 

Fnale cele mai arzătoare și ac
tivitatea desfășurată pe plan 
internațional.

Așa cum se subliniază în 
raport, Republica noastră 
Populară desfășoară, împreu
nă cu Uniunea Sovietică și ce
lelalte țâri ale lagărului so
cialist, o activitate consecven
tă in vederea micșorării în
cordării internaționale, a pro
movării principiilor de coexis
tență pașnică, pentru zădăr
nicirea oricăror uneltiri ale 
cercurilor agresive, pentru în
făptuirea dezarmării generale 
și totale, pentru statornicirea 
unei păci trainice în lume.

întrucît la aprobata Adu
nare Generală a Organizației 
Națiunilor Unite urmează să 
se discute tocmai problema 
dezarmării, precum și alte 
chestiuni internaționale impor
tante, se cere ca țara noastră 

’să fie reprezentată la cel mai 
înalt nivel. Acordînd o mare 

' însemnătate problemelor in
ternaționale, problemelor pă
cii și războiului, Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale și Con
siliul de Miniștri al Republi
cii Populare Romine au hotă- 
rit să propună organului su
prem al puterii de stat ca de
legația țării noastre la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite să fie condusă de către 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej (Vii aplauze).

Oamenii muncii din patria 
noastră consideră pe drept cu- 
vint că el este cel mai auto
rizat să-i reprezinte cu maxi
mum de prestigiu și să expri
me cu cea mai mare compe
tență și vigoare năzuințele 
fierbinți de pace ale întregu
lui popor romîn.

Nu încape îndoială că în
tregul nostru popor va intim- 
pina cu vie aprobare adopta
rea de către Marea Adunare 
Națională a acestei propuneri.

Sin tem încredințați că cu o 
asemenea conducere delegația 
țării noastre, alături de dele
gațiile celorlalte țări socialiste 
și altor state iubitoare de pa
ce, va contribui activ la spo
rirea posibilitățile? soluționă
rii constructive a problemei 
dezarmării și a altor proble
me internaționale care figu
rează pe ordinea de zi

Tovarăși,

Vă este cunoscut câ .a baza 
politicii externe a partidului și 
statului nostru stă prietenia și 
alianța de nezdruncinat cu 
țările puternicului lagăr so
cialist, promovarea și aplica
rea în practică a principiilor 
leniniste ale coexistenței paș
nice intre state cu orînduiri 
soci a l-politice diferite.

Politica activă, creatoare, în 
vederea asigurării păcii pe 
care o duc țările lagărului so
cialist, marile inițiative ale 
Uniunii Sovietice îndreptate 
spre înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale și spre lichi
darea focarelor de încordare 
în diferite părți ale lumii, con
stituie factorul dominant al 
vieții internaționale contempo
rane. contribuind la activiza
rea continuă a forțelor păcii 
și exercitând o puternică în- 
riurire în întreaga lume.

Statul nostru democrat- 
popular și-a adus și-și aduce 
contribuția activă la îmbună
tățirea atmosferei internațio
nale. întreaga activitate pe 
care oamenii muncii din pa
tria noastră o desfășoară pen
tru desăvîrșirea construcției so
cialiste, pentru făurirea unei

întregul popor aprobă cu 
a partidului și

O puternică 
reafirmare 

a încrederii 
in triumful ideilor 
coexistenței pașnice
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a politicii noastre externe de co» 
existență pașnică intre popoare. 
De altfel, marile realizări ale 
poporului nostru in construirea 
vieții noi, succesele pe care și 
muncitorii din uzina noastră le 
înscriu zi de zi pe grafice, sînt 
ele însele dovezi grăitoare ale 
voinței noastre de pace și toto
dată o contribuție la întărirea 
păcii in lume.

Făcîndu-se ecoul simțămintelor 
muncitorilor din uzină, cei care 
au nai luat cuvîntul au exprimat 
convingerea că delegația romînă 
la Adunarea Generală a O.N.U., 
a cărei conducere a fost încre
dințată tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, va reprezenta ța
ra noastră eu cinste în dezbate* 
rea celor mai vitale problem» 
care preocupă acum omenirea t 
pacea, dezarmarea.

vieți luminoase, fericite, atestă, 
cum nu se poate mai limpe
de, că poporul romîn este în 
cel mai înalt grad interesat în 
apărarea păcii, în căutarea și 
găsirea celor mai eficace căi 
pentru rezolvarea pașnică a 
problemelor internaționale.

Sint grăitoare în această 
privință legăturile de înțele
gere și colaborare pe care țara 
noastră le întreține și le dez
voltă cu numeroase țări capi
taliste. Este știut că în ulti
mii ani a crescut numărul sta
telor cu care Republica Popu
lară Romînă întreține relații 
diplomatice și desfășoară 
schimburi comerciale, cultura
le. sportive, turistice.

Perseverența cu care statul 
nostru a militat pentru solu
ționarea problemelor în sus
pensie dintre Republica Popu
lară Romînă și unele țări ca
pitaliste a dat rezultate bune. 
Dinamica schimburilor noastre 
comerciale cu țările capitalis
te arată o creștere continuă 
a volumului de mărfuri expor
tate și importate.

Legături prietenești multila
terale se stabilesc și se dez
voltă între țara noastră și 
noile state independente din 
Asia și Africa.

Numai anul acesta guver
nul romîn a recunoscut 14 
state africane. Aceasta este o 
expresie a prieteniei sincere 
pe care poporul romîn o nu
trește față de popoarele ce 
luptă pentru eliberarea lor de 
sub jugul colonial.

Tovarăși,

Cel mai mare obstacol care 
se cere înlăturat pentru a rea
liza efectiv și a consolida co
existența pașnică, pentru a ob
ține destinderea încordării in
ternaționale și eliminarea pe
ricolului de război este în pre
zent existența in lume a unor 
armate numeroase, a «nor 
mari stocuri de arme de tot 
felul, inclusiv de arme cu o 
uriafă putere nimicitoare, cum 
sint cele nucleare. Iată de ce 
problema numărul unu a zile
lor noastre este dezarmarea.

Gîndiți-vă ce ar dobîndi o- 
menirea, ce imens pas înain
te pe calea progresului s-ar 
face dacă ar înceta pretutin
deni fabricarea armamentelor 
și ar fi desființate toate ar
matele din lume ?

în pFimu1 rind ar deveni cu 
neputință provocarea de noi 
războaie. Și acesta este desi
gur lucrul cel mai de seamă. 
Nu mai puțin important este 
și faptul că sumele fabuloase, 
eforturile și energiile uriașe 
ce se irosesc astăzi în scopuri 
militare ar deveni disponibile 
pentru a contribui la progre
sul tuturor țărilor, pentru a 
șterge cumplita înapoiere eco
nomică și culturală în care se 
află încă numeroase popoare 
de pe glob, pentru a clădi ne
numărate ’’zine, locuințe, spi
tale, școli, instituții de artă, 
pentru a ridica bunăstarea oa
menilor de pretutindeni.

Republica Populară Romînă 
s-a pronunțat cu toată hotărî- 
rea pentru realizarea dezarmă
rii generale și totale Poziția 
noastră constructivă în aceas
tă privință s-a manifestat și 
în cursul tratativelor desfășu
rate la Geneva în Comitetul 
celor 10 state din care facem 
parte. Dar, după cum se știe, 
poziția obstrucționistă a repre
zentanților puterilor occiden
tale a împiedicat Comitetul 
să-și îndeplinească mandatul 
încredințat de Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiu
nilor Unite. Aceasta arată că 
forțele care nu sînt interesate 
în slăbirea tensiunii interna
ționale și care se opun dezar
mării — marile monopoluri de 
armament, profitorii de răz
boi — exercită încă influență 
asupra cercurilor politice con

Sîntem minări
Raportul cu privire la situa

ția internațională și politica ex. 
ternă a țării noastre, prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la recenta sesiune ex
traordinară a Marii Adunări Na
ționale a fost primit cu un deo.

Expresia năzuințelor celor mai fierbinți
ale oamenilor muncii din țara noastră

La Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej", sute de mun
citori au discutat cu viu inte
res pe marginea raportului 
prezentat de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la recenta 
sesiune extraordinară a Marii 
Adunări Naționale.

Fiecare rind din raport — a 
spus muncitoarea Constanța 
Grecu, din secția tricotaje — 
exprimă adevărata năzuință a 
întregului nostru popor, do
rința sinceră de pace a fiecă
rui om al muncii.

Am citit pentru a doua oară 
raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — a spus co- 

ducătoare a unor state apu
sene.

Noi sîntem însă de părere 
că aceste forțe pot fi izolate, 
însemnătatea vitală a proble
mei dezarmării impune nece
sitatea unor noi eforturi sus
ținute pentru rezolvarea ei fa
vorabilă intereselor omenirii. 
Pe drept cuvînt s-a subliniat 
în raport: „Fără a subestima 
greutățile și piedicile existen
te în calea unui acord de de
zarmare generală și totală, noi 
credem că oricît de serioase 
ar fi aceste dificultăți, ele pot 
fi învinse, dacă și puterile oc
cidentale vor da dovadă de lu
ciditate și realism" Este cu 
totul justificat accentul deose
bit care s-a pus pe această 
problemă în actuala sesiune a 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne. 
Reafirmarea poziției țării noa
stre de sprijinire fără rezerve 
a propunerilor Uniunii Sovie
tice cu privire la dezarmarea 
generală și totală întrunește 
aprobarea unanimă a întregu
lui nostru popor.

Discutarea problemei dezar
mării în cadrul larg al Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite oferă tuturor 
statelor prilejul de a partici
pa la soluționarea ei concretă, 
în spiritul apărării și consoli
dării păcii. Popoarele din lu
mea întreagă cer ca dezbate
rile să ducă la rezultate care 
să îndreptățească speranțele 
lor. Ele cer ca delegații lor în 
înaltul for internațional să 
lupte cu hotărîre, să depună 
toate eforturile pentru a de
termina progrese reale pe ca
lea înfăptuirii dezarmării ge
nerale și totale.

In ceea ce privește delegația 
noastră la ceJ mai înalt nivel, 
ea va acționa tocmai în acea
stă direcție.

Propunerile făcute de Repu
blica Populara Romînă cu pri
lejul dezbaterilor din cadrul 
Organizației Națiunilor Unite 
și altor organisme internațio
nale au pornit de la convin
gerea că îmbunătățirea relații
lor dintre state pe baza ega
lității în drepturi, a respectu
lui reciproc și neamestecului 
în treburile interne este una 
din căile sigure ce duc la slă
birea încordării internaționale. 
Această convingere ne-a că
lăuzit și in recentele propu
neri.

După cum ați aflat, noi am 
luat inițiativa de a cere ca pe 
ordinea de zi a apropiatei se
siuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
să fie. înscrise două puncte : 
primul privind „acțiunile pe 
plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre state europe
ne aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite" și al doi
lea privind „măsurile pentru 
promovarea în rindurile tine
retului a ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii în
tre popoare". Guvernele țărilor 
europene au și fo6t informate 
oficial despre aceasta.

Faptele arată că slăbirea 
tensiunii internaționale în ge
neral și stabilirea de relații pe 
baza principiilor coexistenței 
pașnice între toate statele sînt 
obiective a căror realizare 
poate fi considerabil favoriza
tă prin acțiuni în acest scop 
pe plan regional.

Se știe că divizarea între li
nele și altele dintre statele 
balcanice și ascuțirea litigi
ilor dintre ele au consti
tuit și mai constituie și 
în prezent un factor nega
tiv în dezvoltarea lor istorică. 
In ultima vreme însă, în spe
cial in urma cunoscutei iniția
tive a guvernului romîn pri
vind colaborarea multilaterală 
între statele balcanice, cercuri 
largi și personalități de seamă 
s-au pronunțat în favoarea a- 
cestei colaborări-

Noi considerăm și astăzi că 
înfăptuirea unei colaborări 
rodnice mire toate statele 
din Balcani, încheierea între 
ele a unui pact de neagre
siune, crearea in această re
giune a unei zone a păcii lip
sită de arme de exterminare 
în masă și care să fie garan

însuflețire politica de pace 
guvernului nostru
de politica externă a țării noastre

sebit interes și de oamenii mun. 
cii din regiunea Stalin.

Sîntem mândri, a declarat în
tr-o convorbire pe locul de 
muncă, muncitorul Vasilică Visa- 
rion, de la Uzinele „Ernst Thăl- 
mann“. că tractoarele care poar-

munistul Emil Frunză din sec
torul 5. Văd în el. cu multă 
claritate, lupta perseverentă 
dusă de partidul și guvernul 
nostru pentru pace și colabo
rare internațională.

Raportul tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a fost 
susținut cu multă căldură de 
toți muncitorii de la această 
unitate fruntașă a industriei 
noastre de confecții care și-au 
exprimat cu multă hotărîre a- 
deziunea lor totală față de po
litica externă consecventă de 
pace și colaborare internațio
nală a partidului și guvernului 
nostru. 

tată de marile puteri, cores
punde intereselor profunde 
ale tuturor acestor state și 
este pe deplin realizabilă.

Este cunoscut că Uniunea 
Sovietică, Republica Popu
lară Romînă și celelalte țări 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia, militînd pentru a- 
propierea statelor din Estul 
și Vestul Europei s-au pro
nunțat pentru încheierea unui 
pact de neagresiune cu țările 
aparținînd Pactului Atlanti
cului de Nord. Ba mai mult, 
în interesul păcii și colaboră
rii în Europa și în lume, au 
propus să se treacă la des
ființarea totală a celor două 
grupări militare și înlocuirea 
lor printr-un sistem eficace 
de securitate colectivă.

în acest spirit este făcută 
și propunerea recentă a Re
publicii Populare Romîne, 
privind îmbunătățirea rela
țiilor de bună vecinătate în
tre statele europene.

Ne exprimăm speranța că 
noua acțiune a Republicii 
Populare Romîne va avea un 
ecou favorabil în rindurile 
tuturor acelor care privesc 
cu răspundere problemele in
ternaționale și doresc cu sin
ceritate succesul apărării pă
cii în Europa și în lume.

în examinarea problemelor 
internaționale, Partidul și 
Guvernul acordă atenție și 
situației primejdioase care 
s-a creat, cu sprijinul mate
rial și moral al marilor pu
teri occidentale. în Republica 
Federală Germană. Poporul 
romîn, ca și celelalte popoare 
europene, care de două ori 
într-o jumătate de veac au 
simțit nemijlocit efectele ja
fului și cotropirii imperialis
mului german, nu poate pri
vi cu indiferență întețirea ac
tivității militariștilor și re
vanșarzilor vest-germani. Ța
ra noastră, pe deplin solidară 
cu Uniunea Sovietică, Repu
blica Democrată Germană și 
celelalte țări socialiste, cere 
să se pună capăt acestei acti
vități, să se încheie tratatul 
de pace cu Germania și sa 
înceteze regimul de ocupație 
in Berlinul occidental.

Tovarăși deputați și depu
tate,

Am ascultat cu satisfacție 
pe deputății care au luat azi 
cuvîntul. în aceste cuvântări 
ale reprezentanților aleși ai 
muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor și-a găsit o pu
ternică expresie .adeziunea 
totală și entuziastă, sprijinul 
cald și neprecupețit al Marii 
Adunări Naționale, al între
gului popor romîn față de 
politica externă justă a Par
tidului și Statului nostru.

Cuvîntările în care au fost 
dezbătute multilateral ideile 
de bază ale raportului au a- 
rătat interesul și preocuparea 
deputaților Marii Adunări 
Naționale, ale oamenilor mun
cii din patria noastră față de 
problemele fundamentale ale 
situației internaționale, ale 
luptei pentru preîntîmpi na
rea războiului și asigurarea 
unei păci trainice. Ele au o- 
glindit hotărârea fermă a po
porului romîn de a lupta și 
în viitor, împreună cu toate 
popoarele, pentru interzice
rea fabricării și folosirii ar
melor atomice, pentru dezar
marea generală și totală, pen
tru apărarea păcii în lume.

Convingerea noastră este 
că prin lupta unită și neo
bosită a țărilor lagărului so
cialist, a tutu”or forțelor pă
cii, adepții „războiului rece- 
și ai cursei înarmărilor vor 
putea fi înfrînați și lumea 
fără războaie va putea deveni 
o realitate.

Pentru aceste țeluri nobile 
merită să ne consacrăm toa
te energiile.

Permiteți-mi ca în înche- i 
iere, tovarăși deputați, să 
urez tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și delegației 
pe care o va conduce, deplin 
succes în sarcinâ importantă 
și de răspundere pe care o 
au de îndeplinit.

(Vii și puternice aplauze).

tă marca uzinei noastre duc me
sajul de pace și prietenie al po
porului romîn în peste 20 de 
țări ale lamii. Noi ne dăm sea
ma că schimbul de mărfuri între 
state are o mare însemnătate în 
asigurarea încrederii între po
poare, în menținerea păcii și de 
aceea alături de toți oamenii 
muncii din țara noastră aprobăm 
fără rezerve politica externă a 
guvernului nostru îndreptată spre 
dezvoltarea colaborării internațio
nale, spre coexistență pașnică.

„Alegerea în fruntea delegației 
tării noastre la cea de-a 15-a se- 
siune a Adunării Generale a Or. 
ganizației Națiunilor Unite a to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — a spus ing. Ilie Sim de 
la otelăria uzinelor de autoca
mioane „Steagul Roșu" — de
monstrează încă o dată dorința 
nestrămutată de pace și răspun
derea cu oare po-porul nostru pri
vește soluționarea celei mai im. 
portante probleme a vieții inter
naționale contemporane —- dezar
marea generală și totală.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Joi dimineața s-a înapoiat 

în Capitală tovarășul Bujor 
Almășan, membru al C.C. al 
P.M.R., care a reprezentat 
Partidul Muncitoresc Romîn 
la Congresul Partidului Socia
list Popular din Cuba.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tova
rășii Virgil Cazacu, Elvira 
Cincă și Andrei Păcuraru, 
membri supleanți ai C.C. al 
P.M.R. și activiști de partid.

★
Joi dimineață a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre 
Elveția, academicianul Mihail 
Ralea pentru a participa la 
cea de-a 15-a ediție a întâlni
rilor internaționale de la Ge
neva, organizate cu sprijinul 
U.N.E.S.C.O. între 31 august 
și 10 septembrie.

★
Joi seara, însărcinatul cu 

afaceri ad-interim al R. D. 
Vietnam la București, Ngu
yen Minh Chuong, a ținut o 
cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării independenței 
Republicii Democrate Viet
nam.

(Agerpres)

început de an școlar 
la seral
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cesta — spunea tînărul munci
tor Banu Vasile de la Uzinele 
„23 August" — să nu existe nici 
un elev cu note la limită. Vrem 
să fim exemplu pentru cei care 
ne iau locul in clasa a VIII-a. 
Cei care le iau locul, au venit 
aproape toți, și printre primii, 
la sărbătoarea deschiderii șco
lii. Ei sînt mult mai mulți decît 
colegii lor de anul trecut. Sint 
aproape 300, iar cu un an in 
urmă au fost 190. Și cu sigu
ranță că la anul vor fi și mai 
mulți. Pentru că pe zi ce trece, 
tot mai mulți tineri muncitori 
înțeleg necesitatea de a învăța, 
de a fi în pas cu cuceririle teh
nicii.

„.Ieri a început pentru tinerii 
muncitori un nou an de învă- 
țăminl seral. A început un an 
de muncă perseverentă, în car» 
au de învățat lucruri noi, inte
resante, folositoare. Vor face cu
noștință cu complicatele ecuații, 
cu formule de chimie, cu pasio
nante probleme de fizică, cu is
toria, cu literatura. Și odată cu 
acest an școlar toți au început 
să-și făurească noi planuri, vi
suri.

Să le urăm tuturor spor la »»- 
vățătură în noul on școlar !

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării independentei 

Republicii Democrate Vietnam

Adunarea festivă 
de Ia Uzinele „Semănătoarea**
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a poporului vietnamez — cea 
de.a 15-a aniversare a procla
mării independenței Republicii 
Democrate Vietnam — joi după-a
miază la Uzinele „Semănătoarea" 
din Capitală a avut loc o adu
nare festivă consacrată acestui 
eveniment la care au luat parte 
peste 600 de muncitori, tehni
cieni și ingineri ai uzinei.

Au participat de asemenea 
Nguyen Minh Chuong însărcina
tul ou afaceri ad-interim al R.D. 
V ietnam la București, și membri 
ai Ambasadei.

Despre succesele dobândita de 
poporul vietnamez sub conduce, 
rea Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam in cei 15 ani, care 
au trecut de la proclamarea in
dependenței republicii, a vorbit 
toV. V. Ioneseu, președintele Co
mitetului sindical al uzinei.

A luat apoi cuvîntul Nguyen 
Minh Chuong. Subliniind trans
formările profunde din viața po
porului frate vietnamez, transfor

Jocurile 
de la

Sportivii sovietici 
medalii

ROMA 1 (Agerpres). — Co
respondență specială :

In ziua a doua a competiției 
olimpice de atletism s-au de
cernat medalii de aur la 4 
probe: două masculine și 
două feminine. Atleții sovie
tici au fost protagoniștii zilei, 
cucerind trei medalii de aur 
ce se adaugă la cele 9 ob
ținute pînă în prezent de re
prezentanții U.R.S.S.

De neuitat va rămîne pen
tru spectatorii prezenți pe sta
dionul „Centomilla" desfășu
rarea pasionantă a probei de 
săritură în înălțime bărbați în 
care s-a înregistrat una din 
cele mai mari surprize ale a- 
cestei Olimpiade. Atletul ame
rican John Thomas, record
manul mondial al problei 
(2.23 m) despre care se spunea 
că victoria sa va fi o simplă 
formalitate, a obținut numai 
medalia de bronz, în timp ce 
medaliile de aur și argint au 
revenit atleților sovietici Ro
bert Savlakadze și Valerii 
Brumei.

Clasamentul probei : 1. Ro
bert Șavlakadze (U.R.S.S.) 2,16 
m, (record olimpic) ; 2 Valeri 
Brumei (U.R.S.S.) 2,16 m; 3 
John Thomas (S.U.A.) 2,14 m ; 
4. Bolsov (U.R.S.S.) 2,14 m ; 5- 
Patersson (Suedia) 2,09 m ; 6. 
C. Dumas (S.U.A.) 2,03. Atle
tul romîn C. Porumb s-a cla
sat pe locul 1-13 cu 2,03 m.

Succese remarcabile au ob
ținut și atletele sovietice : Iri
na Press, învingătoare în pro
ba de 80 m garduri și Elvira 
Ozolina, câștigătoarea probei 
de aruncarea suliței. In finala 
cursei de 80 m garduri Irina 
Press a luat un start foarte 
bun și a condus detașat la 
primul gard.

Clasamentul probei: 1. Iri
na Press (U.RJS.S.) campioană 
olimpică 10”8/10 ; 2. C. Quinton 
(Anglia) 10”9/10 ; 3. G. Birke- 
meyer (Germania) 11” ; 4. M- 
Bignal (Anglia) ll”l,10 ; 5. Bîs- 
trova (U.R.S.S.) 11 ”2/10 ; 6. R. 
K os eleva (U.R.S.S.) ll”2/10 

Proba de aruncarea suliței 
nu a avut propriu zis istoric. 
Din prima încercare record
mana mondială Elvira Ozoli
na a realizat 55.98 m și nici o 
altă concurentă nu a reușit 
să-j amenințe supremația. Ma
ria Diți s-a clasat Pe locul 10 
cu 49,56 m.

Clasamentul probei : 1. El
vira Ozolina (U.R.S.S.) cam
pioană olimpică 55.98 m (nou 
record olimpic); 2. D. Zatop- 
kova (R. S. Cehoslovacă) 53,78

mări care au schimbat fundamen
tal situația economică și socială 
a patriei sale, vorbitorul a scos 
în evidență ajutorul permanent 
și dezinteresat pe care lagărul so. 
cialist în frunte cu Uniunea So
vietică l-a abordat R. D. Vietnam.

Adresîndu-se muncitorilor uzi
nei, Nguyen Minh Chuong a a. 
dus mulțumiri poporului nostru 
pentru ajutorul prețios pe care 
l-a acordat și.l acordă poporului 
vietnamez în vederea realizării 
programului de dezvoltare econo
mică și culturală, luptei sale pen- j 
tru reunificarea pașnică a țării. ;

Muncitorii participant la adu- | 
nare au primit cu căldură pe 1 
oaspeții vietnamezi, manifestând i 
pentru prietenia dintre cele două j 
popoare.

In încheiere a urmat un pro- , 
gram prezentat de echipa artisti
că a uzinei și filmul dot-umen. , 
tar Patria mea", realizare a stu
diourilor cinematografice din 
R. D. Vietnam

(Agerpres)

Olimpice 
Roma

iu cucerit încă trei 
de aur
m; 3. B. Kaledene (U.R.S.S.) 
53,45 m ; 4. V. Peskova (R. S. 
Cehoslovacă) 52,56 m; 5. U. 
Figwer (R. P. Polonă) 52,33 m; 
6. A. Pazera (Australia) 51,15 
m.

Alte rezultate
FLORETA

ROMA 1 (Agerpres). — Co
respondență specială :

Epuizantă și marcată de nu
meroase surprize a fost com
petiția de floretă femei care 
a durat două zile.

Două dintre floretistele ro 
mine : Maria Vicol și Olga 
Orban-Szabo au reușit în a- 
ceastă grea întrecere să se ca
lifice în turneul final alături 
de alte șase concurente. Titlul 
de campioană a revenit spor
tivei Heidi Schmidt (Germa
nia). Pe locul doi s-a cla
sat Valentina Rastvorova 
(U.R.S.S.), iar pe locul trei re
prezentanta R. P. Romîne, 
Maria Vicol.

BOX

La reuniunea de box desfă- 
șurată după-amiază au fost 
înregistrate rezultate scontate 
cu excepția meciului de la ca
tegoria „semigrea" unde Gh. 
Negrea a pierdut prin oprire 
în reprizia a Il-a în fața aus
tralianului Antony Madigan 
care în ultimii doi ani s-a a- 
firmat puternic în renumita 
competiție „Mănușa de Aur“ 
de la Chicago. k ( Agerpres)
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TELEGRAMĂ

DomnJui CHIVV STOICA
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
ol Republicii Popular» Romine

București

Excelență,

Ați binevoit, prin telegrama 
dumneavoastră din 1 august, 
să recunoașteți tânăra noastră 
Republică și sa o asigurați de 
simpatia dumneavoastră-

Guvernul meu ia act de a- 
ceastă recunoaștere, vă mul
țumește foarte călduros și do
rește ca ea să fie preludiul sta
bilirii unor relații regulate în
tre statele noastre.

In numele poporului daho- 
mean și în numele meu perso
nal vă exprim profunda mea 
recunoștință pentru sentimen
tele pe care ați binevoit sĂ le 
exprimați cu ocazia procla
mării independenței.

Profit de acest prilej pentru 
a vă exprima personal înalta 
mea considerație.

H. MAGA
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Dahomey

Porto-Novo.

-----•-----

Conferirea Ordinului 
„Steaua Republicii 
Populare Romîne" 

clasa I 
tovarășului Ion Vinje
Pentru activitate îndelun

gată în mișcarea muncito
rească și merite deosebite tn 
munca obștească și de stat, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani, 
Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare 
Romîne a conferit tovarășului 
Ion Vințe ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne** 
clasa I.

----- e-----

Spectacol de gală 
prezentat 

de Ansamblul 
„Vit Nejedly** 

din R, S. Cehoslovacă
Joi seara a avut loc la Tea

trul C.C.S, din Capitală un spec
tacol de gală prezentat de An
samblul artistic „Vit Nejedly" 
al Armatei Republicii Socialiste 
Cehoslovace care întreprinde un 
turneu în țara noastră la invita
ția Ministerului Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne.

La spectacol au asistat gene» 
ral de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate, gene
ral-colonel Ion Tutoveanu, ad
junct al ministrului, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, conducători- ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri supe
riori, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost de față Ivan Rohal- 
llkiv, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, șefii altor 
misiuni diplomatice ți alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Spectacolul s-a deschis prin 
intonarea imnurilor de stat ale 
R. P. Romîne și R. S. Ceho
slovac».

Cîntecele și dansurile prezen
tate au fost primite cu multă 
căldură de asistență. Membrilor 
ansamblului le-au fost oferite 
buchete de flori.

/



Ecoul internațional al lucrărilor sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
U. R. S. S

MOSCOVA 1 (Agerpres). - 
Sub titlul „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej — șeful delegației ro- 
mîne la sesiunea O.N.U.-, 
ziarul „Pravda“ din 1 septem
brie publică o amplă in
formație în care arată că 
luînd cuvîntul la sesiunea 
extraordinară a Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romi
ne, Ion Gheorghe Maurer a 
propus în numele guvernului 
și al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale ca șef al dele
gației romîne la apropiata se
siune a O.N.U. să fie numit 
omul care întruchipează în 
cel mai înalt grad năzuințele 
poporului romîn și voința lui 
de pace, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Ziarul scrie că Marea Adu
nare Națională a adoptat în 
unanimitate propunerea fă
cută.

Italia
ROMA 1 (Agerpres). — Sub 

titlul „Tovarășul Gheorghiu- 
Dej va conduce delegația 
romînă la viitoarea sesiu
ne a O.N.U.**, ziarul „Unita’’ 
după ce anunță hotârirea 
luată de Marea Adunare Na
țională, publică un articol in 
care scrie: „Marea Adunare 
Națională a Republicii Popu
lare Romîne și-a încheiat se
siunea extraordinară în ca
drul căreia s-a discutat situa
ția Internațională. Sesiunea a 
aprobat în unanimitate rapor
tul prezentat în această pro
blemă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Munci
toresc Romîn, precum și pro
punerea 
diului 
ționale ca tovarășul 
Gheorghiu-Dej să 
delegația romînă la 
sesiune a Adunării 
a O.N.U.

în raportul său, 
Gheorghiu-Dej a 
necesitatea și posibilitatea, 
dat fiind actualul raport de 
forțe pe plan internațional, 
de a se împiedica izbucnirea 
unui nou război mondial, pre
cum și importanța luptei de 
eliberare națională a popoare
lor coloniale și a pol.’ 
neutralitate a noilor state. 
Vorbitorul a luat poziție cu 
fermitate împotriva manevre
lor cercurilor imperialiste și 
împotriva înzestrări i armatei 
vestgermane cu arma atomi
că. Primul secretar al C.C. al 
P.M.R. a subliniat de aseme
nea ca viitoarea sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
urmează să discute, pe lir.gi 
problema dezarmării generale 
și totale și alte puncte a că
ror includere pe ordinea de 
zi a fost propusă de delega
ția romînă : 1). Acțiuni pe
plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bur.ă 
vecinătate între statele euro
pene apartinînd unor sisteme 
social-politice diferite, și 2) 
măsuri pentru promovarea în 
rîndurile tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare".

președintelui Prezi- 
Marii Adunări Na- 

Gheorghe 
conducă 

apropiata 
Generale

tovarășul 
reafirmat

cheierea lucrărilor sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne- O- 
cupîndu-se de discursul rostit 
de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, agenția subliniază 
faptul că președintele Prezi
diului Marii Adunări Na
ționale „a pus accentul asu
pra 
tibil 
între 
list și 
romîn 
ciere eforturilor depuse în fa
voarea păcii de către U.R.S.S.-, 

In încheierea informației se 
arată că Marea Adunare Na
țională a hotărît ca delegația 
romînă la sesiunea Adunării 
Generale a Națiunilor Unite să 
fie condusă de tovarășul 
Gneorghe Gneorghiu-Dej.

Comentind importanța ale
gerii tovarășului Gneorghe 
Gheorghiu-Dej ca șef al dele
gației R. P. Romîne la Aduna
rea Generală a O-N.U-, agen
ția France Presse arată că unii 
observatori consideră că s-ar 
putea, ca la New York ,^ă se 
întrunească in septembrie o 
conferință mondială „sui-ge- 
neris" la nivel inait, în cadrai 
sesiunii Adunării Generale.

In comentariu, agenția Fran
ce Presse adaugă că în pre
zent se așteaptă ca delegațiile 
țărilor de democrație populară 
să fie conduse de personalități 
de prim rang.

Pe de a-tă parte — se arată 
în comentariu — nu este impo
sibil ca alți șefi de state sau 
guverne — din țările occiden
tale — precum și președintele 
Lisenbower să participe de a- 
semenea ia sesiunea Adunării 
Generale a OJi.U. După păre
rea agenției ar fi posibilă „un 
fel de reuniune la nivel înalt 
pe scară mondială, care va a- 
vea drept scop să fixeze într-o 
carecare măsură regulile „co
existenței pașnice*.

★
PARIS 1 (Agerpres). - Re- 

ferindu-se la recenta sesiune 
a Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romine, 
consacrată situației interna
ționale și politicii externe a 
R. P. Romîne, ziarul francez 
^L Aurore- relatează despre 
hotârirea Marii Adunări Na
ționale ca delegația R- P- Ro
mine la cea oe-a 15-a ses.-na 
a O-N.U. să Le coocasă de u>- 
varășu- Gbeccgbe G^eorțxu*

ghiu-Dej va conduce delegația 
R. P. Romine care va partici
pa la discutarea problemei de
zarmării în cadrul Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite.

Delegația U.R.S.S. la sesiunea
Adunării Generale a O.N.U.

va fi condusă de N. S. Hrușciov
MOSCOVA 1 (Agerpres). - TASS transmite : Delegația Uni

unii Sovietice la cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. va fi condusă de Nikita Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a aprobat componența dele
gației Uniunii Sovietice la cea de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. Din delegația condusă de Nikita Hrușciov 
fac parte Andrei Gromiko, Valerian Zorin, Serghei Vinogradov 
și Aleksandr Soldatov.

Au fost numiți de asemenea locțiitorii membrilor delegației, 
consilierii și experții delegației.

Aniversarea a 15 ani de la proclamarea

Republicii Democrate Vietnam

Marea sărbătoare
a poporului vietnamez

Franța
PARIS 1 (Agerpres). - A- 

genția France Presse a trans
mis o informație privind în-

caracterului indestruc- 
al alianței încheiate 
țările lagărului socia- 
a declarat că poporul 
acordă o înaltă apre-

R. P. Polonă |
VARȘOVIA 1 (Agerpres). - 

In zilele de 30 și 31 august 
presa poloneză a relatat lucră
rile sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romine, publicînd frag
mente din raportul prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Sub titluri speciale „Trybu
na Ludu" și alte ziare au a- 
nunțat că tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost desem
nat de către Marea Adunare 
Națională ca șef al delegației 
R. P. Romine la viitoarea se
siune a O.N.U.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 1 (Agerpres).
La 1 septembrie presa cen

trală din capitala Ungariei a 
informat în continuare despre 
desfășurarea sesiunii extra
ordinare a Marii Adunări Na
ționale a R-P- Romine. Ziarele 
subliniază că la propunerea 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, Marea Adunare Na
țională a hotărît ca tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej să 
conducă delegația romînă la 
cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

R. P. Bulgaria

S. U. A.

rocii

R. S. Cehoslovacă
PRAG A 1 'Agerpres). — în

treaga presă ceh-ce.ovacl din 
1 septembrie publică r.-otârirea 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romine, potrivit căreia 
tovarășul Gheorghe Gr.eor-

Plecarea lui N. S. Hrușciov 
în Finlanda

MOSCOVA 1 (Agerpres). - 
TASS trans-mite : In seara zilei 
de 1 septembrie N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a plecat din 
gara Leningrad din Moscova la 
Helsinki, pentru a participa la 
sărbătorirea celei de-a 60-a a- 
niversâri a 
landei, Urho

președintelui Fin- 
Kekkonen.

N. S. Hrjșoov a fost co^d.s 
de Leon»d Bcejnev. A.-xmcs 
Mikotan. N'.koîoi Pocgc—\ 
Dmitri Po'ecnskî, Mihail Sus
lov, Plotr Pospelov. IGrli Mazu
rov și alții.

Cu același tren c plecat ’«a 
Helsinki ambasadorul Finlan
dei in U.R-S-S, E. A Yuan.

Tîrgul international de la Stockholm
STOCKHOLM 1 (Agerpres). 

— La 31 august a avut loc 
deschiderea oficială a celui de 
al XVIII-lea Tirg internațio
nal St. Erik de la Stockholm. 
Festivitatea deschiderii a a- 
vut loc în prezența ministru
lui Apărării Naționale, Sven 
Anderson, precum și a altor 
personalități din viața politică 
și economică a Suediei.

Printre țările participante 
la tîrg se numără și țara 
noastră. Pavilionul Republicii 
Populare Romîne a fost vizi
tat de Sven Anderson — mi
nistrul Apărării Naționale al 
Suediei, însoțit de Wilhelm 
Iosephson — președintele Co
mitetului tîrgului din cadrul

Camerei de Comerț din Stoc
kholm, șj de Besche — secre
tar general adjunct al Minis
terului Afacerilor Externe. 
Oaspeții au fost primiți de în
sărcinatul cu afaceri al Repu
blicii Populare Romîne. Ga- 
vriș, și de colectivul pavilio
nului. Vizitatorii au apreciat 
favorabil prima participare a 
Republicii Populare Romîne 
la Tîrgul de la Stockholm, 
elogiind pavilionul țării noas
tre. în tot cursul zilei de 
miercuri un public numeros 
a vizitat pavilionul rominesc. 
interesindu-se îndeaproape de 
realizările țării noastre și ce- 
rînd explicații asupra expona
telor prezentate.

SITUAȚIA DIN LAOS
LONDRA, — Agențiile occi

dentale de informații anunță că 
căpitanul Kong Le, care a condt^ 
lovitura de stai din Laos, ar fl 
acceptat ca din noul guvern să 
facă parte generalul rebel Fumi 
Nosavan, tntructt acesta ar fl

promis că va sprijini politica de 
neutralitate.

Cu o 21 înainte, însă, căpița, 
nul Kong Le a cerul primului 
ministru Suvanna Fumma să.l 
excludă pe Nosavan din guvern.

Schimb de mesaje 
între N. S. Hrușciov 

și C. Gursel

La 2 septembrie 1960, Re
publica Democrată Viet
nam împlinește 15 ani de 

Făurirea Republicii 
Vietnam reprezintă 
de însemnătate isto- 
poporul vietnamez. 
Democrată Vietnam 

năzuințelor 
au luptat și s-au 

ai po-

SOFIA 1 (Agerpres). — Toa
te ziarele centrale din Sofia 
publică in numerele lor din 1 
septembrie extrase din rapor
tul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej in 
fa-a Marii Adunări Naționale.

Ziarul „Rabotnicesco Del o' 
sub titlul ..Coexistența pașni
că o necesitate vitală pentru 
întreaga omenire-, publică pe 
larg extrase din raportul to 
varășului Gheorghiu-Dej. Zia
rul subliniază pasajele referi
toare la unitatea șj coeziunea 
lagărul,.’ sociaiist. coexisten
ța paș~ că și posibâLtatea pre- 

unui nea răzoc-, 
problema dezarmării ca pco-

R. P. F. Iugoslavia
BELGRAD 1 (.Agerpres). —
Agenția iugoslavă de presă 

^Taaieg* < anunțat că la 
fflrrirul sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne a fost adoptată 
în unanimitate hotârirea ca 
delegația romînâ care va 
participa la apropiata sesiune 
a Adunări Generale a O.N.U. 
să fl. condusă de tovarâ- 
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C C. al P.M.R,

MOSCOVA 1 (Agerpres). - 
TASS transmite: Ziarele din 
Moscova au publicat la 1 sep
tembrie mesajele schimbate in 
lunile iunie-iulie între N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
și C. Gursel, șeful statului și 
primul ministru al Turciei. în 
problema relațiilor sovieto- 
turce.

In mesajul trimis lui Cemal 
Gursel la 28 iunie 1960 N. S. 
Hrușciov își exprimă speranța 
că „intre Turcia și Uniunea 
Sovietică vor începe să se 
reia relațiile de prietenie și 
colaborare existente în tre
cut".

Constatînd dorința celor 
două părți „de a face ca 
relațiile noastre să devină bu
ne" N S. Hrușciov salută fap
tul că primul ministru al Tur
ciei nu are „nici un fel de o- 
biecțiuni principiale ca rela
țiile sovieto-turce 
tenzeze in viitor 
laborare strânsă".

N. & Hrușciov 
convingeiea 
cele două țări s-ar statornici 
cele mai sincere relații în ca
zul in care Turcia ar urma ca
lea neutralității.

Specificind că „aceasta nu 
este, desigur, o condiție pen
tru începerea îmbunătățirii re
lațiilor noastre", N. S. Hruș
ciov își exprima părerea că 
,.ar trebui să se abordeze a- 
ceastă problemă și, ca prieteni 
sinceri și adevărați ai poporu
lui turc și ai statului turc in
dependent, noi nu vom face 
decit să salutăm orice pas in 
această direcție, și cu atit mai 
mult atingerea acestui țel*.

N. S. Hrușciov declară că 
Uniunea Sovietică nu dorește 
Înrăutățirea relațiilor dintre 
Turcia și . America sau cele
lalte puteri occiden^le- O ase- 
mecea tendu:^ ne este străi
nă, suhur. ara eL

,-Sintem de acord cu dv.. se 
arată in mesaj, că nu este ne
cesar să se amine îmbunătăți
rea relațiilor sovieto-turce pină 
ce toate problemele principale 
ale acestor relații vor fi re
zolvate pe deplin și că pentru 
perioada c^re vine este nece
sar cel puțin să se evite orice 
acțiuni de natură să înrăută
țească și mai mult relațiile 
sovieto-turce care, in perioada 
cind la cirma țării se afla ve
chiul guvern, au ajuns intr-o 
situație ce nu putea și nu 
poate să satisfacă nici Uniu
nea Sovietică, nici Turcia"-

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R SS. a subli
niat din nou că „la Moscova 
a fost primită cu satisfacție 
declarația noului guvern al 
Turciei câ intenționează să a- 
plice principiile politicii lui 
Kemal Ataturk, întemeietorul 
Republicii Turcia și luptător 
pentru independența Turciei**.

N. S. Hrușciov arată că „da
că noul guvern turc vă aplica 
politica lui Ataturk vom ve
dea relațiile sovieto-turce a- 
tingînd înaltul nit’el de ade
vărată bună vecinătate și prie
tenie autentică la care s-au 
aflat în vremea marelui înte
meietor al statului sovietic și

să se carac- 
printr-o co

își exprimă 
fermă că intre

prieten al popoarelor orienta
le, V. I. Lenin și conducătorul 
Turciei noi, Ataturk".

Guvernul sovietic înțelege 
dorința Turciei de a promova 
o politică independentă, în 
pofida angajamentelor și alian
țelor actuale prin care este le
gată. „Noi, în Uniunea So
vietică, dorim cel mai mult să 
vedem statele vecine propă- 
șind și promovind o politică 
externă independentă" — se 
spune în mesajul lui N. S- 
Hrușciov

In mesajul său de răspuns 
din 8 iulie Cemal Gursel con
stată cu satisfacție dorința ex
primată in mesajul lui N. S. 
Hrușciov ca relațiile dintre 
U.R.S.S. și Turcia să se îm
bunătățească. „Vă pot asigura 
cu toată sinceritatea că împăr
tășesc întrutotul această do
rință" — declară primul mi
nistru al Turciei.

In mesajul său Gursel arată 
că politica de alianțe promo
vată de Turcia, „nu este cîtuși 
de puțin incompatibilă cu re
lațiile de bună vecinătate din
tre cele două țări ale noas
tre-.

El declară în continuare că 
alianțele din care face parte 
Turcia trau un caracter exclu
siv defensiv și nu sînt îndrep
tate împotriva vreunei țări, ci 
numai „împotriva unui even
tual agresor".

jSnt fericit, scrie Gursel, 
câ instaurarea noului regim 
din Turcia a fost primită fa- 
vcrabil la Moscova Pot să vă 
reafirm că și în domeniul re
ia:.. -or internaționale guver
nul meu se va călăuzi după 
principiile lui Ataturk*4.

existență. 
Democrate 
un moment 
rică pentru 
Republica 
este întruchiparea 
pentru care 
jertfit cei mai buni fii 
porului nostru. Drumul străbă
tut de poporul vietnamez pînă la 
obținerea acestei mărețe cuceriri 
istorice a fost un drum greu, de 
luptă îndîrjită dar și de minu
nate victorii. Țara noastră a în
vins multe greutăți. De la în
temeiere, republica noastră a 
trecut prin 9 ani de război de
clanșat de imperialiști. Dar 
dușmanul nu a reușit să ne bi
ruiască. El a suferit înfrîngeri 
zdrobitoare pe cîmpul de luptă. 
Numai după restabilirea păcii 
noi am putut cu adevărat să ne 
consacram construcției econo
mice și culturale. îndată după 
ce au tăcut tunurile, poporul' 
nostru condus de Partidul celor 
ce muncesc a lărgit reforma a- 
grară, a refăcut și dezvoltat eco
nomia devastată în anii de răz
boi. După trei ani de eforturi, 
harnicul nostru popor, condus 
de partidul său marxist-leninist. 
Partidul celor ce muncesc, a 
terminat refacerea economiei. 13 
milioane de țărani au fost eli
berați de exploatarea și oprima
rea feudală.

Cu începere din 1958, în lu
mina hotărîrilor luate de a 14-a 
plenară a C.C. al partidului 
nostru, poporul a pornit cu 
avînt la muncă pentru transfor
marea socialistă a agriculturii, a 
industriei și a comerțului. Astăzi 
54 la sută din familiile de ță
rani din întreg Vietnamul de 
Nord fac parte din cooperative 
agricole. în același timp, la 
oraș au fost obținute victorii 
hotărîtoare în transformarea so
cialistă a economiei. în felul a- 
cesta s-a deschis calea pentru 
dezvoltarea producției la orașe 
și la sate. în agricultură, dacă 
luăm suprafața orezăriilor iri
gate din 1955 drept indice de 
bază 100, anul acesta vom avea 
ca indice 216, cuprinzînd o su
prafață de aproximativ 2.100.000 
hectare. în același timp datorită 
eforturilor pentru perfecționa
rea tehnicii, randamentul ore-

Nguyen Lam 
prim-secretar al Uniunii Tinere, 

tului Muncitor din Vietnam

zăriilor din nordul țării noastre 
a trecut de la 13,04 chintale la 
hectar în 1939, la 22,84 chintale 
în 1959. Producția de orez crește 
cu fiecare an. Sub regimul colo
nialist. producția anuală cea mai 
bună a fost de 2.407.000 tone. îu 
1959 noi am ajuns la cifra de 
5.193.000 tone de orez. Pentru 
bumbac, cifra producției din 
1939 a fost de un milion de 
tone, iar în 1959 ea a ajuns la 
6.157.000 tone.

în industrie 
re este °i mai 
productivitatea 
prinderile de stat din anul 1955 
drept indice de bază 100, la sfîr. 
șitul anului 1959 am avut 479,1, 
în aceeași perioadă valoarea 
globală a producției în între
prinderile de stat a crescut de 
19,2 ori. Valoarea producției din 
artizanat 
a crescut 
sută. în 
creșterea 
ducției a __ ___ __ ___
în prezent în medie la fiecare 
șase zile este pusă în funcțiune 
o întreprindere. Datorită acestei 
dezvoltări rapide, producția 
cap de locuitor a crescut de 
ori la electricitate, de două 
la cărbune, de 39,5 
ment, de 7,4 
bumbac, de 3 
te, de 4 ori 
ori la zahăr, 
ale economiei 
nut de asemenea realizări mari.

Pe frontul cultural a fost rea
lizată o victorie minunată: 11 
milioane de oameni au învățat 
să citească și să scrie. în felul 
acesta, analfabetismul a fost li
chidat în tot Vietnamul de Nord, 
în prezent, noi avem în Vietna
mul de Nord 2.400.030 de elevi 
(16 la sută din populație) de 5 
ori mai mult decît numărul de 
elevi din toată Indochina în 
1939, anul cînd a fost numărul 
cel mai mare de elevi sub re
gimul' colonialiștilor francezi.

Dezvoltarea economiei și cul
turii a permis ridicarea treptată 
a nivelului de viață al poporului 
nostru. Dacă considerăm puterea

ritmul de crește- 
mare. Dacă luăm 
muncii în între-

și industria particulară 
de asemenea cu 65 la 
perioada 1955—1960, 
medie anuală a pro- 
fost de 39,1 la sută.

pe 
2,4 
ori 
ci- 
de

ori la 
ori la țesături 
ori la îneălțămin- 
la săpun și de 5 
Celelalte domenii 
naționale au obți-

ț' lî \ r

Bucurie, entuziasm, prospeți
me, fericire, iatâ ce oglin
desc chipurile acestor tineri 
care petrec clipe plăcute 
Intr-unui din parcurile ora
șului Hanoi, Capitala Repu
blicii Democrate Vietnam.

Ziua
seara

un mare șantier, 
- o mare școala

Hotărîrile Conferinței statelor independente-din Africa
LEOPOLDVILLE 1 (Ager- 

p-es - — După cum s-a mai 
anunțat, la 31 august la Leo- 
poldnlle mu încheiat lucră
rile Conferinței statelor inde
pendente din Africa. Scopul 
principal al acestei conferințe 
a constat în unirea eforturilor 
tuturor popoarelor africane 
pentru eliberarea continuă a 
Africii. în precizarea poziției 
lor fața de lupta poporului con- 
golez pentru independența sa, 

Intr-una din rezoluții, dele
gații la conferință au declarat 
in unanimitate că sprijină cu 
căldură independența și su
veranitatea Republicii Congo, 
că este necesar să se mențină 
integritatea teritorială a a- 
cestei țări și au condamnat 
orice manevre separatiste și 
colonialiste îndreptate spre 
dezmembrarea teritoriului ță
rii, Participanții la Conferin
ța statelor independente din 
Africa au condamnat cu ho- 
tărire marioneta Chombe și 
au aprobat eforturile Repu
blicii Congo îndreptate spre 
menținerea unității sale.

Delegații la conferință au 
declarat că sprijină intrutotul 
guvernul central al Republicii 
Congo — singurul guvern le
gal al țării.

Reprezentanții statelor in
dependente din Africa au de
clarat că sînt hotărîți să acor
de în continuare ajutor Repu
blicii Congo și și-au exprimat 
speranța că acest ajutor va 
crește și se va extinde și că 
va fi acordat in condițiile

coordonării depline a efortu
rilor tuturor țârilor Africii.

Intr-una din rezoluțiile 
conferinței se exprimă spe
ranța că colaborarea dintre 
Congo și O.N.U. se va dezvol
ta normal și că incidentele 
care au avut loc nu se vor

mai repeta. Totodată in a- 
ceastă rezoluție se spune că 
O.N.U. trebuie să transmită 
guvernului Republicii Congo 
controlul asupra bazelor mi
litare Kamina și Kitona a- 
tunci cînd trupele belgiene 
vor părăsi aceste baze.

In apărarea drepturilor suverane 
ale Republicii Congo

NEW YORK 1 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 31 
august V. V. Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., 
și P. D. Morozov, reprezen
tantul permanent ad-interim 
al U.R.S.S. la O.N.U., au fă
cut o vizită lui D. Hammarsk- 
joeld, secretarul general al 
O.N.U.. și i-au prezentat ur
mătorul expozeu în legătură 
cu cel de-al treilea raport al 
său cu privire la îndeplinirea 
hotărîrilor 
Securitate 
goului.

1. - S-a

Consiliului de 
în problema Con-

atras atenția secre
tarului general asupra fap
tului că o parte din trupele 
belgiene continuă să se afle 
pînă în prezent în Congo, în
deosebi în provincia Katanga. 

2. — S-a exprimat dezacor
dul categoric cu interpretarea 
de către secretarul general a 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate cu privire la poziția 
O.N.U. în problema 
militare belgiene din Kamina 
și Kltona. Potrivit rezoluțiilor

bazelor

deConsiliului de Securitate, 
pe teritoriul Republicii Con
go trebuie să fie îndepărtate 
toate trupele belgiene, indi
ferent de genul acestor trupe.

3. — S-a obiectat hotărît și 
împotriva prevederilor conți
nute în cel de-al treilea ra
port al secretarului general 
din care reiese că nici după 
retragerea unităților 
belgiene din Kamina 
na aceste baze nu 
transmise guvernului 
blicii Congo și că personalului 
militar sau tehnic din repu
blică nu i se va permite să 
rămînă la aceste baze. Din 
raportul secretarului general 
reiese că problema viitorului 
bazelor belgiene ar urma să 
fie examinată suplimentar de 
către părțile interesate. S-a 
arătat că în realitate asupra 
acestor baze de pe teritoriul 
Congoului se extind dreptu
rile suverane exclusiv ale gu
vernului central al Congou
lui și că aceste drepturi nu 
pot constitui obiectul vreunor 
tratative.

militare 
și Kito- 
vor fi 

Repu-

Zncepînd de la jumătatea fi
nului 1959 este la fel ds 
anevoios să cauți un anal

fabet la Hanoi pe dt este de a- 
nevoios să cauți, după cum zice 
un vechi proverb vietnamez, rUn 
ac în fundul mărilor*.

După ce au lichidat analfabe. 
tismul, rușinoasa moștenire a co
lonialismului și feudalismului, lo
cuitorii Hanoiului și-au asumat 
sarcina de a face totul pentru a 
lua parte la mișcarea de organi
zare a studiilor complimentare 
care se desfășoară din plin în 
prezent în R. D. Vietnam.

La baza acestui angajament sta 
faptul că in urma importantelor 
progrese realizate în diversele ra
muri ale economiei naționale, 
oamenii muncii și-au dat seama 
de necesitatea însușirii unor cu
noștințe tot mai largi, ]a nivelul 
cerințelor construirii socialismu
lui.

De aceea trebuie completate 
studiile. De aceea cei din Hanoi 
cîntă : „Cînd soarele se ridică, 
să mergem la muncă ! Cînd luna 
apare să intrăm în clasă !“

La căderea serii, încep nenu
mărate cursuri serale in străzi, în 
clădiri, în satele de la periferia 
orașului. Elevi, sînt acei care în 
timpul zilei au lucrat în uzine 
sau în orezarii. Profesori, sînt e. 
levi sau studenfi care, după ce 
au predat lecțiile la cursul seral, 
se întorc acasă pentru a-și face 
lecțiile proprii pentru a doua zi.

La uzina electrică din Hanoi, 
la cursul seral, directorul învață 
alături de muncitori și munci
toare. Aceasta nu numai că nu-i 
dăunează prestigiului ci, dimpo
trivă, oamenii il iubesc și mai 
mult văzînd în el un tovarăș ca
re se străduiește să studieze, să 
capete noi cunoștințe.

Uneori, printre elevi poate fi 
zărită mama profesorului. Fiul 
cheamă adesea la tablă pe mama

sa pentru a-i controla temele și 
a-i pune note ca și celorlalți e- 
levi. Copilul a crescut sub noul 
regim care i-a permis să meargă 
la școală cind a împlinit virsta 
școlară ; mama, sub vechiul re
gim, n.a avut această posibilitate.

Pe bună dreptate un ziarist 
străin a spus că Hanoi este un 
mare șantier ziua și o mare școa
lă seara.

In oraș funcționează de aseme
nea școli complimentare pentru 
muncitori, țărani și funcționari. 
Elevii, după ce au absolvii cursu
rile acestor școli, își pot conti
nua studiile la universitate sau 
să revină la vechea lor ocupație.

Uzina metalurgică din Hanoi 
numără mulți muncitori care au 
absolvit cursurile învățămîntului 
mediu. De aceeq, s-a deschis aci 
un curs seral dc învățămînt su. 
perior la care predau profesori 
de la Școala politehnică.

în librăriile din Hanoi cel mai 
mult și mai repede se vînd căr
țile școlare. Căci pentru locuito
rii Hanoiului cărțile au devenit 
la fel de necesare ca și orezul.
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de cumpărare medie din 1955 
drept indice de bază 100, în 
1959 ea a fost de 166,2.

Succesele acestea se datoresc 
hărniciei poporului, conducerii 
înțelepte de câtre partid, ajuto
rului frățesc al țărilor socialista 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

Pe baza acestor victorii în 
munca pașnică, noi sîntem con
vinși că după al treilea Congres 
a’, partidului nostru, vom obține 
victorii încă și mai mari în rea-: 
lizarea viitorului nostru plan 
cincinal.

La toate victoriile obținute de 
poporul nostru în acești ani o 
contribuție importantă a avut și 
tineretul nostru, educat de par- 

Rezistenței, 
s-au înscris 
armată și 

muncit pen-

tid. în timpul 
1.200.000 de tineri 
ca voluntari în 
1.475.000 tineri au 
tru a deservi frontul. 80 la sută 
din forțele de partizani erau 
formate din tineri care zi ți 
noapte luptau cu arma în mină. 
După restabilirea păcii, la che
marea partidului, peste 200.000 
de tineri și tinere au luat parte 
la reconstrucția a 14 șantiere, a 
peste 1.000 de kilometri de cale 
ferată și a 10.700 km. de dru
muri distruse în timpul războiu
lui. Zeci de mii de tineri au 
participat la refacerea industriei 
și pe noile șantiere. în prezent 
din inițiativa Uniunii Tineretu
lui Muncitor, zeci de mii de ti* 
neri sînt prezenți pe importanta 
șantiere de construcție cum sînt 
sectorul de fontă și oțel de la 
Thai nguyen, sectorul industrial 
din Viet tri, calea ferată Dong 
anh-Thai nguyen. Tinerii consti
tuie o jumătate din numărul' de 
muncitori din întregul Vietnam 
de Nord și răspund cu entuziasm

’ “ ” * ’ ce
tovarășul

chemărilor Partidului celor 
muncesc în frunte cu 
Ho Și Min.

Toate acestea arată 
generație educată de 
celor ce muncesc din 
și de mult iubitul tovarăș Ho 
Și Min, a știut să.și aducă con
tribuția sa activă la făurirea și 
întărirea Republicii Democrate 
Vietnam.

Dar în timp ce Republica De
mocrată Vietnam se află în plină 
înflorire, în sudul țării aflat sub 
dominația imperialiștilor ameri
cani economia se află în ruină* 
teroarea fascistă se înăsprește, 
poporul trăiește în mizerie.

Să luăm agricultura care for
mează baza economiei în aud. 
Producția orezului în Vietnamul 
de Sud în 1939 a fost de 
4.300.000 tone: în 1955 ea a 
fost de 2.767.000 tone, în 1956 
de 3.277.000 tone, în 1957 de 
3.129.000 tone, în 1958 de nu
mai 2.900.000 tone, și în 1959 da 
2.940.000 tone.

Industria și artizanatul sînt de 
asemenea în decădere.

De ce economia din Vietnamul 
de Sud este într-o criză atît do 
mare ? Un profesor de la Uni
versitatea Harvard (S.U.A.) a 
scris în revista „Pacific Affairs'*: 
„Vietnamul de Sud trece prin- 
tr-o gravă criză economică, a- 
proape de neînvins. Cauza prin- 
cipală a acestei situații este poli
tica americană de militarizare 
a Vietnamului de Sud*‘.

Toate acestea au determinat 
poporul din Sud să-și îndrepte 
privirile pline de speranță spre 
nord, spre Republica Democra
tă Vietnam, să se unească și 
mai mult și să lupte necontenit 
împotriva politicii de agresiune 
a imperialiștilor americani, îm
potriva politicii de teroare și 
mizerie a clicii lui Diem.

întregul nostru popor lupta 
cu perseverență pentru unifica
rea pașnică a țării pe baza in
dependenței și democrației și 
sîntem convinși că l*upta noas
tră va fi încununată de succes. 
Poporul nostru este profund ata
șat cauzei păcii și luptă pentru 
triumful nobilelor idei «1® 
coexistenței pașnice, ale înțeles 
gerii între popoare.

Tineretul vietnamez este pe 
deplin conștient că toate reali
zările Republicii Democrate Viet
nam nu pot fi despărțite de 
forța invincibilă a marxism leni- 

al 
în

că tînăra 
Partidul 
Vietnam

da

nismuiui, de ajutorul frățesc 
țărilor din lagărul socialist 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Poporul nostru, condus
partid, pășește înainte în con
struirea socialismului în Vietna
mul de Nord și în lupta pentru 
realizarea reunificării țării. în 
această luptă simțim alături de 
noi umărul de frate al popoare
lor lagărului socialist. în frunte 
cu U.R.S.S. Sîntem plini de în
credere în viitorul nostru pentru 
că facem parte din gloriosul și 
invincibilul lagăr al păcii și 
socialismului.

TELEGRAMA
Tovarășului FAM VAN DONG, 

Prim ministru și ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Democrate Vietnam

Hanoi
Cu prilejul marii dv. sărbători, cea de-a 15-a aniversare a procla

mării independenței Vietnamului. îngăduiți-mi să vă transmit salu
tul meu fierbinte împreună eu cele mai bune urări de noi succese 
în opera de construire a socialismului în pa’ria dv. și în lupta 
dreaptă pentru reunificarea pașnică a Vietnamului.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al
Republicii Populare Romine
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