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Ieri, în cadrul celei de-a XV-a sesiuni 

a Adunării Generale a O. N. U. a luat 

cuvintul tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

șeful delegației R. P. Rcmîne.
Miercuri 28 septembrie I960

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
la a XV-a sesiune a Adunării Generale a O. N. U.

Domnule președinte,
Stimați delegați.

Permiteți-mi, înainte de toa
te, sa reafirm de la aceasta 
înaltă tribună deosebita în
semnătate pe care poporul și 
guvernul român o atribuie 
Națiunilor Unite, ca organi
zație a cărei menire princi
pală este de a asigura dezvol
tarea colaborării multilaterale 
între țări și popoare, de a 
feri omenirea de calamitățile 
războiului, de a consolida 
necontenit pacea. Dezbaterile 
Adunării Generale a Organi- 
zației Națiunilor Unite au tre- 

A zit chiar de la începutul ac- 
' tualei sesiuni un interes pro

fund în lumea întreagă. A- 
ceasta se datorează faptului 
că sesiunea noastră este che
mată să examineze problemele 
arzătoare ale vieții internațio
nale, a căror rezolvare este 
menită să exercite o profun
dă înrîurire asupra întregii e- 
voluții a umanității contem. 
porane — mă refer în primul 
rind la problema abolirii sis
temului colonial și la cea a 
înfăptuirii programului de de
zarmare generală și totală.

Un alt factor de seamă ca
re imprimă un caracter deo
sebit actualei sesiuni constă 
in participarea la lucrările ei 
a numeroși conducători de 
state și de guverne, animați 
de simțul înaltei răspun
deri pentru soarta omenirii, 
pentru perspectivele păcii și 
ale bunei înțelegeri între po
poare. Valoroasa inițiativă în
treprinsă în acest sens de 
șeful guvernului sovietic s-a 
bucurat de un puternic ecou, 
în ciuda rezervelor cu care a 
fost întâmpinată de unele gu
verne.

Ne îngăduim să exprimăm 
speranța că aceasta va crea 
condiții propice pentru exa
minarea aprofundată și solu
ționarea efectivă a probleme
lor ce se află în centrul or- 
dinei de zi a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Dezarmarea — problema centrală 
a vieții contemporane

Domnilor delegați,
Importanța pe care guver

nul romîn o acordă actualei 
sesiuni a Adunării Generale 
decurge, în primul rind, din 
faptul că în cadrul ei urmea
ză să fie dezbătută problema 
centrală a vieții internaționale 
contemporane — problema 
dezarmării. De rezolvarea a- 
cestei probleme depinde în ul
tima analiză, dacă omenirea 
va avea dc îndurat suferințele 
fără margini ale războiului nu
clear sau dacă va fi izbăvită 
de ele. Propunerea Uniunii So
vietice de a se înfăptui dezar
marea generală și completă co
respunde nobilei năzuințe a o- 
menirii de a se inaugura in 
dezvoltarea societății umane o 
eră nouă în care războaiele să 
rămină definitiv de domeniul 
trecutului, iar oamenii să poată 
folosi în întregime resursele 
planetei noastre și propriile 
lor energii, pentru a crea o 
lume în care să fie lichidate 
pentru totdeauna înapoierea, 
sărăcia și foametea, să înflo
rească relațiile pașnice, de co
laborare rodnică și prietenie 
intre țări și popoare.

In zilele noastre, nu mai e 
cu putință ca vreun stat ori 
unde ar fi situat și oricare ar 

A fi puterea lui militară și eco- 
nomică, să împingă omenirea 
într-un conflict armat fără a 
suferi el însuși consecințele. 
De asemenea nu este de con
ceput ca în cazul unei astfel 
de conflagrații, vreun popor, 
indiferent dacă ar fi sau nu 
beligerant, să poată evita efec
tele funeste ale acesteia. De 
aici rezultă că lichidarea mij
loacelor pentru dezlănțuirea și 
ducerea războiului a devenit o 
problemă care privește direct 
toate statele.

Adunarea Generală O.N.U. 
constituie deci forul cel mai 
potrivit pentru a elabora mo
dul în care să se înfăptuiască 
țelul comun — dezarmarea ge
nerală și completă.

Ca unul dintre membrii Co
mitetului celor zece state pen
tru dezarmare; guvernul romîn 
a examinat cu cea mai mare 
atenție această problemă și, cu 
permisiunea dv., voi expune 
pa scurt adunării unele con- 

' duza ce se impun.
Mai întîi țin să reafirm de 

la această tribună că deși noi 
nu subestimăm obstacolele și 
dificultățile care stau în calea 
dezarmării generale și com
plete. considerăm că ele pot fi 
învinse dacă și puterile occi

începutul sesiunii a fost 
marcat printr-un act de mare 
semnificație : primirea în mij
locul nostru a noilor state a- 
fricane și a Republicii Cipru, 
care și-au dobîndit de curînd 
independența.

In numele poporului și gu
vernului romîn adresez din 
toată inima noilor țări inde
pendente un călduros salut, 
expresie a sentimentului de so
lidaritate cu lupta dreaptă a 
popoarelor pentru libertate și 
independență națională.

Apariția noilor state națio
nale și mișcarea înainte pe 
care o determină este unul din 
afluenții largului și puterni
cului șuvoi al forțelor sociale 
care imprimă în vremea 
noastră direcția dezvoltării 
istorice.

Lărgirea cadrului Organiza
ției Națiunilor Unite o apro
pie de momentul cînd ea va 
deveni cu adevărat universa
lă, contribuind la întărirea 
autorității și eficacității ei. 
Creșterea numărului statelor 
africane în O.N.U. este privi
tă însă cu răceală de anumite 
cercuri din Occident, ceea ce 
reflectă starea de spirit a 
acelui grup de state care este 
preocupat să-și mențină pozi
ția dominantă în O.N.U. O a- 
semenea concepție nu are ni
mic comun cu principiile 
O.N.U. și cu atit mai puțin 
cu sarcina pentru care a fost 
creată : apărarea păcii și 
securității internaționale.

Carta O.N.U. a fost elabo
rată pentru a servi interesele 
tuturor statelor, conținînd a- 
cele principii care trebuie să 
stea la baza acțiunilor lor co
mune în vederea menținerii 
păcii și securității, dezvoltării 
relațiilor prietenești între na
țiuni, realizării cooperării in
ternaționale.

Romînia, ca și celelalte sta
te socialiste, privește O.N.U. 
ca organizația internațională 
al cărei prestigiu și efica
citate vor fi cu atît mai mari 
cu cît ea va reflecta mai fi

dentale vor da dovadă de lu
ciditate și realism.

In Occident se aud glasuri 
că dezarmarea generală ar fi 
„o utopie", „o himeră", așa 
cum s-a pronunțat unul dintre 
antevorbitori. Dar este oare 
utopie a analiza curajos situa
ția primejdioasă la care a 
ajuns omenirea prin faptul că 
există astăzi suficiente bombe 
atomice și cu hidrogen pentru 
distrugerea civilizației umane, 
și a trage concluzia — singura 
logică și înțeleaptă — că cea 
mai sigură metodă de a evita 
un asemenea cataclism este 
însăși distrugerea radicală și 
completă a mijloacelor care îl 
pot produce ?

Este oare mai „realist" a 
continua cursa nebună a înar
mării atomice și a stoca me
reu bombe, din care una sin
gură poate distruge un oraș 
din categoria celor mai popu
late din lume ? Este oare „rea
list" a ține in aer permanent 
sute de bombardiere încărcate 
cu bombe nucleare și a le tri
mite în misiuni de patrulare, 
creînd astfel primejdia izbuc
nirii unui război, ca urmare 
a unei neglijențe sau a unui 
act iresponsabil ?

Dezarmarea generală și 
completă, aprobată unanim de 
Adunarea Generală a O.N.U., 
a fost pusă la ordinea zilei ca 
o sarcină urgentă și vitală, 
care cere neapărat sâ fie re
zolvată.

Dar în ciuda recomandărilor 
rezoluției O.N.U. și, în. ciuda 
eforturilor statelor socialiste 
în Comitetul celor zece de a 
angaja negocierile pe o linie 
constructivă, partenerii noștri 
au manifestat o atitudine ne
gativă, făcînd imposibilă con
tinuarea negocierilor. Repeta
telor străduinți ale U.R.S.S. 'și 
celorlalte state socialiste de a 
merge în întîmpinarea părții 
occidentale, reprezentanții 
S.U.A. și ai aliaților lor 
le-au răspuns prin refuzul de 
a negocia un tratat de dezar
mare generală și completă 
și printr-o serie de tactici 
obstrucționiste care demon
strau în fond lipsa de dorință 
de a trece ]a înfăptuirea sarci
nii trasate prin rezoluția Adu
nării Generale. Este evident că 
țările socialiste nu puteau ac
cepta transformarea tratative
lor într-un paravan pentru in
tensificarea cursei înarmărilor 
și într-un mijloc de inducere 
în eroare a opiniei publice in
ternaționale, care urmărea 

del tabloul lumii contempora
ne. Noi ne-am călăuzit și ne 
călăuzim de ideea că respec
tul pentru Cartă este o condi
ție vitală pentru O.N.U., și că, 
mai devreme sau mai tîrziu, 
tot mai multe state vor ajunge 
la concluzia că interesele pă
cii cer ca principiile Cartei 
să nu fie sacrificate pe alta
rul unor interese înguste sau 
de moment.

Nu putem să nu observăm 
însă că atitudinea guvernului 
S.U.A. și a aliaților săi în 
problema recunoașterii drep
turilor Chinei și a admiterii 
Republicii Populare Mongole 
în O.N.U. este ghidată de 
calcule și interese străine de 
Cartă.

Este inadmisibil ca în im
portanta problemă a recu
noașterii drepturilor marelui 
popor chinez, o mare organi
zație internațională ca O.N.U. 
să fie subordonată intereselor 
unui stat sau ale unui grup 
de state.

Lipsirea O.N.U. de aportul 
uneia dintre marile puteri, 
Republica Populară Chineză, 
împiedicarea sistematică a 
marelui popor chinez de a-și 
ocupa locul legitim la O.N.U. 
constituie una din cele mai 
grave lovituri date prestigiu
lui acestei organizații și efica
cității ei în îndeplinirea sar
cinilor trasate de Cartă.

PENTRU AȘI PUTEA ÎN
DEPLINI MĂREAȚA EI MI
SIUNE ISTORICA - DE A 
FERI OMENIREA DE CATA
CLISMUL UNUI RĂZBOI 
DISTRUGĂTOR, O.N.U. TRE
BUIE SĂ DEVINĂ O ORGA
NIZAȚIE CU ADEVĂRAT 
UNIVERSALA ÎN CARE 
TOATE STATELE ȘI PO
POARELE SA ȘTIE CA AU 
UN REAZIM SIGUR, UN 
ARBITRU DREPT ȘI NE
PĂRTINITOR, UN ORGA
NISM CARE, PRIN ÎNSĂȘI 
COMPOZIȚIA SI STRUCTU
RA LUI, SĂ FIE FIDEL MA
RILOR PRINCIPII ÎNSCRI
SE ÎN CARTA.

tratativele acestea cu speranța 
că ele vor duce la rezultate 
pozitive concrete. Noi socotim 
că impasul la care au fest a- 
duse negocierile de dezarmare, 
datorită poziției negative a 
părții occidentale, poate și tre
buie să fie depășit.

TOCMAI ACEASTA ESTE 
SARCINA ADUNĂRII GENE
RALE. DUP A PĂREREA DE
LEGAȚIEI ROMINE PREVE
DERILE FUNDAMENTALE 
ALE TRATATULUI PENTRU 
DEZARMARE GENERALĂ 
ȘI COMPLETA PROPUSE LA 
ACEASTA SESIUNE DE ȘE
FUL GUVERNULUI SOVIE
TIC, N. S. HRUȘCIOV, CON
STITUIE O BAZĂ SERIOASĂ 
PENTRU O ABORDARE CON- 
CRETA ȘI CONSTRUCTIVA 
A PROBLEMEI ȘI PERMITE 
ADUNĂRII GENERALE SĂ 
GĂSEASCĂ IEȘIREA DIN 
IMPAS.

Pentru a judeca sinceritatea 
și eficacitatea planurilor sau 
propunerilor de dezarmare 
aflate în fața Adunării, un cri
teriu primordial a fost și ră- 
mîne efectul pe care punerea 
lor în aplicare l-ar avea asu
pra cursei înarmărilor.

în această privință poziția 
S.U.A. își găsește expresia în 
declarațiile conducătorilor și 
generalilor americani că 
S.U.A. trebuie „să cîștige o 
poziție de forță", idee care re
vine ca un leit-motiv în toate 
declarațiile menționate.

în practică, această atitudi
ne s-a tradus și se traduce 
printr-o intensificare și mai 
mare a cursei înarmărilor.

Nu este oare clar că dacă 
acesta va fi și pe viitor cursul 
pe care îl vor urma S.U.A., 
va fi greu, dacă nu imposibil, 
să se abordeze în mod con
structiv și pozitiv problema 
dezarmării ?

Rezultă că Adunarea Gene
rală trebuie să-și însușească 
acele propuneri de dezarmare 
a căror aplicare are drept re
zultat încetarea imediată a 
cursei nebunești a înarmărilor 
și să considere necorespunză
toare acele propuneri care, a- 
plicate fiind, ar duce la desfă
șurarea nestingherită a cursei 
înarmărilor.

După părerea guvernului 
romîn, un merit principal al 
propunerilor sovietice de de
zarmare constă tocmai în fap
tul că traducerea lor în viață 
ar pune frînă imediat cursei 
înarmărilor și ar îndrepta lu
crurile spre reducerea arma-

mentelor și forțelor armate, 
spre eliminarea lor. Semnarea 
unui tratat de dezarmare ge
nerală și completă care ar pre
vedea desființarea tuturor for
țelor armate și interzicerea 
restabilirii lor sub orice 
formă, interzicerea și distru
gerea tuturor stocurilor de 
arme, încetarea producției ori
cărui gen de arme, inclusiv 
arme atomice, cu hidrogen, 
chimice, bacteriologice și alte 
tipuri de arme de extermi
nare în masă, distrugerea tu
turor mijloacelor de trans
portare a armelor nucleare 
la țintă, lichidarea tuturor 
bazelor militare străine, abo
lirea serviciului militar, a în
vățămîntului militar, a minis
terelor de război și statelor 
majore, ca și încetarea alo
cării de fonduri bugetare pen
tru scopuri militare — toate 
aceste măsuri, nu numai că 
ar stăvili cursa înarmărilor, 
dar ar face și orice efort de 
înarmare ilegal și lipsit de 
sens.

Elementul esențial al tra
tatului propus de U.R.S.S. 
constă în faptul că el prevede 
de la începutul intrării în vi
goare eliminarea tuturor mij
loacelor de transport a arme
lor nucleare, reducerea forțe
lor armate, și în special ale 
S.U.A. și U.R.S.S. la un nivel 
de 1,7 milioane soldați, lichi
darea bazelor străine, inter
zicerea lansării de rachete în 
scopuri militare, obligația de 
a nu transmite altor state 
bombe nucleare sau informa
ții pentru producerea lor, pre
cum și reducerea corespunză
toare a bugetului militar. 
Tocmai acest element esențial 
care operează din primul mo
ment, este menit să pună ca
păt cursei înarmărilor șj să 
ducă la reducerea și distruge
rea armamentelor, la reduce
rea și desființarea forțelor 
armate.

Care este situația ce s-ar 
crea din acest punct de ve
dere prin aplicarea propune
rilor S.U.A. ?

Studierea atentă a propune
rilor americane, inclusiv cea 
din 27 iunie a.c., arată că 
pentru prima fază, care nu 
are un termen limitat, S.U.A. 
prevăd numai o serie de mă
suri de control,și inspecție, de 
studii tehnice, de depozitare 
a unor armamente pe terito
riul statului respectiv, dar 
nici o măsură efectivă de re
ducere a forțelor armate sau 
de distrugere a armamentelor. 
Cifra de 2,5 milioane soldați 
pentru S.U A. și U.R.S.S. pre
văzută pentru prima fază nu 
are nici o semnificație, deoa
rece ambele state au trupe sub 
această cifră.

Să presupunem, de dragul 
argumentării, că propunerile 
americane ar fi puse în prac
tică. Ce ar rezulta ? Organiza
ția de control ar fi constituită, 
diferitele comisii tehnice și-ar 
începe activitatea, controlorii 
și inspectorii ar începe să vo

iajeze, iar între timp — și este 
vorba desigur de o perioadă 
îndelungată — cursa înarmări
lor s-ar desfășura nestinghe
rit și cu avînt sporit.

Trebuie notat că planul a- 
merican prevede pentru 
părțile negociatoare încheie
rea unui tratat numai pentru 
această primă fază, urmînd ca 
pentru a doua și a treia fază 
să se pregătească un proiect 
care să fie supus unei confe
rințe mondiale de dezarmare.

Aceasta însă înseamnă că 
statele semnatare nu vor avea 
nici o garanție pentru ceea ce 
va urma după consumarea 
primei faze, deoarece nu va 
exista nici un tratat care să 
angajeze aceste state de a 
aplica toate măsurile necesare 
pînă la atingerea obiectivu
lui final : dezarmarea gene
rală și completă.

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
ascultată cu viu interes in întreaga țară

Muncitorii Fabricii de țigarete „București" asculta cu viu interes 
retransmisia cuvintârii tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.
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In aceste condiții nimic nu 
va putea împiedica un stat 
sau altul ca după consumarea 
fazei întîia, adică după ce 
s-au colectat toate informa
țiile militare prevăzute în pla
nul american, să acționeze așa 
cum va crede de cuviință. 
Doar, fiecare va putea spune 
că tratatul semnat privește 
numai prima fază și nimic alt
ceva.

Este evident că nu acesta a 
fost sensul rezoluției unanime 
privind dezarmarea generală 
și completă, votată la sesiunea 
trecută de Adunarea Gene
rală.

Puterile occidentale, care au 
făcut din control subiectul ce
lor mai variate sDeculații, 
s-au eschivat în realitate de 
la prezentarea unor propu
neri serioase în acest dome
niu, pe cînd U.R.S.S. a pre
zentat propuneri concrete și 
ample privind organizarea a- 
mănunțită și sistematică a 
unui control internațional e- 
fectiv al măsurilor de dezar
mare, din prima zi, pe fiecare 
fază și pînâ la capătul dezar
mării generale și complete.

Propunerile sovietice pentru 
organizarea controlului inter
național efectiv al dezarmării 
generale și complete demon
strează cu prisosință că 
U.R.S.S. și celelalte state so
cialiste, interesate în cel 
mai înalt grad să se asi
gure că măsurile de dezar
mare sînt scrupulos res
pectate, fac eforturi pentru a 
muta discuția despre control 
de pe terenul speculațiilor ab-
stracte pe terenul discuției 
practice și rodnice — singura 
metodă care poate scoate o

Pentru lichidarea definitivă 
și radicală a orînduielilor 

colonialiste
Domnilor delegați,

înfăptuirea țelurilor O.N.U. 
este inseparabil legată de rea
lizarea aspirațiilor tuturor po
poarelor spre libertate și in
dependență, de lichidarea de
finitivă și radicală a orînduie
lilor colonialiste. Este timpul 
ca în conflictul dintre puterile 
coloniale și popoarele înrobite, 

problemă controversată din 
impas.

Delegația romînă apreciază 
că documentul sovietic, „Pre
vederi fundamentale pentru 
un tratat de dezarmare gene
rală și totală", oleră A- 
dunării Generale o bază se
rioasă pentru discutarea fruc
tuoasă și constructivă a pro
blemei dezarmării la actuala 
sesiune și își exprimă spe
ranța că aceasta va permite 
să se ia hotărîri corespun
zătoare pentru a promova 
cauza dezarmării.

Aș vrea să mă asociez mai 
multor antevorbitori, insis- 
tînd asupra încă unui aspect 
al problemei dezarmării și a- 
nume aspectul ei economic le
gat de problema ajutorării ță
rilor slab dezvoltate.

Grava rămînere în urmă, 
economică, socială și culturală 
a multor țări din Asia, Africa 
și America Latină face parte 
clin contradicțiile cele mai 
acute ale lumii contemporane. 
Ea este rezultatul dominației 
imperialiste, a puterii mono
polurilor, a regimului robiei 
coloniale, care au apăsat vre
me îndelungată asupra acestor 
țări.

Deși în ultimii ani proble- 
ma ajutorării economice a ță
rilor slab dezvoltate este mult 
discutată, situația continuă să 
rămînă critică. Mai mult, sta
tisticile Organizației Națiuni
lor Unite arată că venitul pe 
cap de locuitor al acestor țări 
în loc să crească a continuat 
să scadă. Comisia economică 
a O.N.U. pentru America La
tină constata recent că în 1959
economia țărilor din acest 
continent a fost lovită de o 
nouă scădere a comerțului și

O.N.U. să se situeze hotărît și 
fără rezerve de partea acesto
ra din urmă.

Colonialismul este sinonim 
cu asuprirea națională și so
cială dusă la extrem : el evocă 
imaginea a zeci de milioane 

‘de oameni vînduți ca sclavi, 
închiși în rezervații și lagăre 
de concentrare, decimați de 
foamete și boli, ținuți în bez

La Uzinele
y 9 zinel-e „Republica". La ora 
!J aceasta schimbul de după- 

amiază își face datoria, 
produce pentru industria noastră 
pașnică. Dar sint prezenți în in- 

. cinta uzinei și numeroși munci, 
tori din schimbul de dimineață 
și din schimbul de noapte, l-am 
găsit la club intr-o încăpere spa
țioasă așteptînd. Mai sînt citeva 
minute pînă la ora 19. în sală e 
liniște și ochii sînt ațintiți spre 
aparatul de radio.

Curînd aparatul de. radio va 
răspîndi și în încăperea aceasta 
vocea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, rostind de la tri
buna O.N U voința de pace a po
porului nostru, exprîmînd poziția 
statului nostru democrat-popular 
față de cele mai importante pro
bleme ce frămîntă acum lumea: 
dezarmarea generală și completă, 
lichidarea colonialismului, coexis
tența pașnică între popoarele lu. 
mii.

Și iată ca, de la mii de kilo
metri depărtare, se aud aici în 
sala clubului aplauzele cu care 
a salutat Adunarea Generală a 
O.N.U. urcarea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la tribună.

Vocea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se aude limpede, 
atit de cunoscută, atît de dragă, 
•în ochii care privesc aparatul, pe 
fețele care au ramas statornice 
într-o expresie de satisfacție și 
mîndrie, citești aprobarea depli
nă pe care o dau muncitorii cu. 

de un declin în producția a- 
gricolă pe cap de locuitor, 
menționînd că tendința de de
clin este dominantă din 1958 
încoace.

Soluția eficace pentru înlă
turarea acestor stări de lucruri 
constă în alocarea resurselor 
imense ce s-ar elioera, ca efect 
al dezarmării, pentru a stimu
la dezvoltarea industrială a 
țărilor slab dezvoltate din 
Asia, Africa și America Lati
nă, a moderniza agricultura 
lor și a spori producția agri
colă. a îmbunătăți condițiile 
de viață ale populației, a da 
extindere învățământului pu
blic și ocrotirii sănătății.

Desigur, o condiție imperios 
necesară a unei astfel de aju
torări este ca ea să nu im
plice nici un fel de condiții de 
natură politică, nici un fel de 
imixtiuni în treburile interne 
ale țărilor ce urmează să bene
ficieze de ajutor. Ajutorul tre
buie atribuit in condiții care să 
ducă la consolidarea indepen
denței politice și economice a 
acestor țări, la avîntul forțelor 
lor de producție, la satisface
rea în măsură crescîndă a ce
rințelor materiale și culturale 
ale populației lor.

Trăim într-o lume care dis
pune de bogății imense, de 
mijloace tehnice perfecționate, 
în stare să asigure condiții mai 
bune de viață întregii popu
lații a globului. Eliberarea o- 
menirii de povara tot mai 
apăsătoare a cheltuielilor mi
litare și a cursei înarmărilor 
ar deschide calea spre valori-
ficarea într-o măsură tot mai 
mare a acestor imense posibi
lități.

na inculturii. Colonialismul 
înseamnă ciopîrțirea arbitrară 
a unor vaste teritorii, menți
nerea samavolnică a numeroa
se state în afara vieții inter
naționale, crearea unor pri
mejdioase focare de tulburări 
și conflicte pe plan mondial.

Războiul sîngeros din Alge-

(Continuare în pag. 2-a)

„Republica"
vuitului rostit de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la isto
rica sesiune a Organizației Națiu
nilor Unite.

Un muncitor își notează pe un 
colț de ziar. Matei Angliei scrie 
într-un carnețel, un grup de tineri 
laminoriști, care lucrează la ace
eași mașină stau și aici împreună 
ascultînd. Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej exprimă 
cu claritate atitudinea construe, 
t'.vă a țării noastre cu privire la 
dezarmarea generală și completă, 
la lichidarea colonialism,ului și la 
alte probleme ce frămîntă acum 
omenirea. în cuvintele conducăto
rului iubit al poporului nostru, 
muncitorii găsesc exprimate pro
priile lor năzuințe de pace, as
pirațiile pașnice ale celor ce 
muncesc din patria noastră.

Ce gîndește Picuș Petrache ti- 
năr laminator la laminorul de 3 
țoii ? La întrebarea reporterului 
răspunde :

— Am urmărit zilnic lucrările 
acestei sesiuni a O.N.U. și m-am 
bucurat nespus pentru interesul 
uriaș pe care l.au stîrnit propu
nerile istorice, prezentate de de
legația Uniunii Sovietice în frun
te cu tovarășul Hrușciov. pentru 
asigurarea păcii in lume. Nu cred 
si existe om cinstit pe planeta 
noastră care să nu salute propu
nerile Sovietice, care să nu apro-

MIHAI CARANFIL
(Continuare in pag. 3-a)



Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)

ria, expedițiile de pedepsire 
din Kenya, cruntul regim de 
teroare și violență din Angola 
și Mozambic, răpirea celor mai 
elementare drepturi umane 
populației autohtone din Afri
ca de Sud, bombardarea din 
avioane a populației din Oman 
— toate acestea ilustrează me
todele la care recurg colonia
liștii pentru înăbușirea luptei 
drepte de eliberare, plină de 
vitejie și eroism, a popoarelor 
care aspiră la libertate.

Colonialiștii s-au dovedit 
deosebit de iscusiți în jefuirea 
țărilor coloniale. Este știut că 
solul și subsolul Africii dispun 
de avuții nemăsurate — de la 
uriașele zăcăminte de diaman
te, uraniu și alte minerale de 
tot felul, pînă la vastele întin
deri de pămînt propice celor 
mai variate culturi. Dar toate 
aceste avuții se atlă în mîini- 
le marilor corporații străine 
care storc beneficii fabuloase 
din exploatarea lor și a mun
citorilor africani. Chiar statis
tica oficială arată că rata pro
fitului din investițiile directe 
ale SU.A. în Africa în perioa
da 1947-1954 se cifra anual 
la 33 la sută față de capitalul 
investit, ceea ce înseamnă că 
într-un timp record de numai 
trei ani capitalul investit este 
amortizat.

Ca urmare statisticile O.N.U. 
arată că venitul pe cap de lo
cuitor al unor țări ca Kenya, 
Uganda. Tanganica, este res
pectiv de 34,32 și 40 ori mai 
mic decît în S.U.A. și de apro
ximativ 14 și 16 ori mai scă
zut decît în Anglia sau Franța.

Nici un fel de povești des
pre „misiunea civilizatoare" a 
colonialiștilor nu pot să as
cundă faptul zguduitor că după 
mai bine de un secol de ase
menea „misiune" întreprinsă 
de colonialiștii belgieni în 
Congo, nu au existat la pro
clamarea independentei decît 
14 congolezi cu studii supe
rioare, nici un medic, nici 
un ofițer și nici cadre ad
ministrative cu experiență.

Poporul rom în se pronunță 
cu hotărire pentru abolirea 
definitivă și neintirziată a a- 
cestui sistem blestemat care 
face să se cutremure de rușine 
pe oricine se simte om.

GUVERNUL REPUBLICII 
POPULARE ROMINE SALU
TA ȘI SPRIJINĂ DECLARA
ȚIA CU PRIVIRE LA ACOR
DAREA INDEPENDENȚEI 
TARILOR ȘI POPOARELOR 
COLONIALE, PROPUSA DE 
U.R.S.S.. prin care se cere să 
se acorde imediat tuturor ță
rilor coloniale. teritoriilor 
sub tutelă și altor teritorii 
fără guverne proprii, indepen
dență completă și libertate în 
construirea statelor naționale, 
în conformitate cu voința li
ber exprimată și dorința po
poarelor — și de a se elimina 
toate pozițiile coloniale sub 
forma posesiunilor sau regiu
nilor închiriate pe teritoriile 
altor state

Noi considerăm că aderarea 
la principiile Cartei O.N.U. a 
devenit incompatibilă cu opri
marea colonială săvîrșită de 
către state-membre ale O.N.U. 
și că a sosit timpul ca O.N.U. 
să cheme toate guvernele să 
respecte cu strictețe princi
piile Cartei privind egalitatea 
și respectul pentru drepturile 
suverane și pentru integrita
tea teritorială a tuturor sta
telor fără excepție, neper mi- 
țînd nici o manifestare a co
lonialismului, nici un drept 
exclusiv sau privilegiu pen
tru anumite state, în dauna 
altora. Poziția față de siste
mul de înrobire colonială a 
devenit piatra de încercare 
pentru guvernele statelor 
membre ale O.N.U. : sînt ele 
pentru sau contra principiu
lui nobil înscris în Cartă pri
vind egalitatea și respectul 
pentru drepturile suverane 
ale tuturor popoarelor ? Doar

Promovarea principiilor 
coexistentei pașnice - rațiunea 

existentei O* N« U.
Domnilor delegați,

Promovarea principiilor co
existenței pașnice și a dezvol
tării relațiilor de colaborare 
multilaterală între state în 
vederea menținerii și consoli
dării păcii reprezintă însăși 
rațiunea de a fi a Organiza, 
ției Națiunilor Unite.

Numai cu doi-trei ani în 
urmă puteam asista la încer
cări de a exclude însuși ter
menul de coexistență pașnică 
din -vocabularul Națiunilor 
Unite, în timp ce astăzi con
statăm cu satisfacție că, de la 
tribuna O.N.U., numeroși re
prezentanți ai statelor mem
bre recunosc în coexistența 
pașnică o necesitate vitală, 
decurgînd din complexul rea 
lităților contemporane.

Cu deplină justificare ob
serva în intervenția sa re
prezentantul Braziliei că o 
premisă a relațiilor pașnice 
între state este luarea în con
siderare a existenței unor sta
te cu regimuri sociale diferite, 
fie că acest lucru place sau 
nu. și că. întrucît soluția răz
boiului se demonstrează ca 
inadmisibilă, singura cale care 
poate fi urmată pentru a a- 
junge la soluționarea proble
melor erei noastre este aceea 
a tratativelor.

Este incontestabil eă prin, 
cipiile coexistenței pașnice 
cuceresc o adeziune tot mai 
largă in întreaga lume ; am

nu poți să fii pe de o parte 
pentru libertate, iar pe de altă 
parte să sprijini colonialis
mul, care se află într-o opo
ziție ireconciliabilă cu ideea 
libertății popoarelor.

Cum se poate oare concepe 
înfăptuirea unui program de 
măsuri economice, politice și 
culturale în Africa — la care 
s-a referit în cuvîntarea sa 
președintele Statelor Unite — 
fără a lua o poziție clară în 
favoarea extirpării colonialis
mului, cancerul nemilos care 
a făcut și face să sufere po
poarele africane, care a îm
piedicat și împiedică dezvol
tarea economică, politică și 
culturală a Africii ?

Făcînd să răsune în această 
Adunare glasul Africii, pre
ședintele Republicii Ghana, 
dr. Nkrumah, a declarat că 
„atît timp cît un singur me
tru de pămînt african rămîne 
sub dominație străină, lumea 
nu va cunoaște pace... Națiu
nile Unite trebuie să cheme 
toate statele care au colonii 
în Africa să acorde indepen
dența completă teritoriilor 
care se mai află sub stăpîni- 
rea lor".

Astăzi, cînd discutăm De
clarația cu privire la acorda
rea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale propusă 
de U.R.S.S., poate că nu este 
nepotrivit să reamintim de
legației americane de „Decla
rația Independenței" votată 
de Congresul Statelor Unite 
în 1776, document în care se 
declară lichidarea stării colo
niale, eliberarea de sub jugul 
britanic și transformarea Sta
telor Unite ale Americii în 
stat liber și independent.

Este oare prea mult ca as
tăzi, după 184 de ani de la 
această declarație, să se cea
ră ca popoarele ce se mai află 
sub jug colonial să se bucure 
de libertatea Și independen
ța pe care poporul american 
a dobîndit-o atunci ?

Oare cîte sute de ani tre
buie să treacă pentru ca gu
vernul S.U.A. să fie de acord 
că și alte popoare au același 
drept de a fi eliberate de sub 
dominația colonială ?

Stimați delegați,

însăși realizarea sarcinii 
fundamentale de a apăra pa
cea și securitatea internațio
nală cere ca O.N.U. să ia ho- 
tărît în mîini problema lichi
dării sistemului colonial.

Robia colonială este nu nu
mai rușinea secolului nostru, 
nu numai forma cea mai cru
dă de opresiune politică și de 
jefuire economică a popoare
lor, dar și una din cele mai 
primejdioase surse de conflic
te militare.

în această ordine de idei, 
trebuie notat că într-un mare 
număr de țări africane există 
baze militare, navale și ae
riene aparținînd Statelor Uni
te sau altor state membre 
ale pactului militar N A.T.O. 
Asemenea baze militare străi
ne există nu numai în țările 
de pe țărmul nordic ci și în a- 
dîncul continentului african. 
Nu de mult, primul ministru 
al Belgiei a declarat că ba
zele militare belgiene din Con
go, care au costat Belgia cir
ca 70 de milioane dolari, 
au fost create „la insis
tența N.A.T.O.", iar grosul 
trupelor belgiene retrase de la 
aceste baze a fost mutat în 
imediata apropiere, în Ruan
da Urundi. De asemenea, zia
re din Africa de sud au anun
țat că în Rodezia a fost ame
najat un teren pe care se 
instalează principala bază 
N.A.T.O menită să fie folosi
tă de avioane reactoare de vî- 
nătoare și bombardiere purtă
toare de arme nucleare Revis
ta americană „Time“ a descris 
un aerodrom din apropiere de 
Tripoli, ca pe un „aerodrom- 
cheie în încercuirea Moscovei 
de către aviația strategică a 
S.U.A." 

face însă un prost serviciu 
cauzei păcii dacă am trece cu 
vederea faptul că aceste prin
cipii au și adversari înverșu
nați.

Așa cum s-a mai arătat de 
la această tribună, în lumea 
contemporană se înfruntă 
două linii, două orientări în 
materie de relații internațio
nale : o orientare bazată pe 
principiile coexistenței paș
nice, care urmărește întări
rea și dezvoltarea continuă a 
bunelor relații între state, eli
minarea încordării interna
ționale și rezolvarea la masa 
tratativelor a litigiilor dintre 
state ; o altă orientare - cea a 
promotorilor războiului rete 
și ai cursei înarmărilor duce 
la organizarea de acțiuni a- 
gresive și Ia imixtiuni groso
lane în treburile interne ale 
altor țări, la crearea și între
ținerea focarelor de neliniște, 
periclitînd grav pacea lumii.

Este drept că în zilele noas 
tre severitatea cu care opinia 
publică judecă pe adversarii 
principiilor coexistenței paș- 
nice îi face chiar pe acei care 
subminează și împiedică a- 
plicarea lor în viața interna
țională să invoce aceste prin
cipii. temîndu-se ca adevăra 
tele lor gînduri și intenții să 
nu iasă la iveală. De aceea, 
popoarele lumii și reprezen
tanții lor trebuie să ma
nifeste luciditate și vigilență, 
călăuzindu-se în aprecierea

Dacă ținem seama de faptul 
că majoritatea statelor care 
fac parte din N.A.T.O sînt 
state colonialiste, devine clar 
că toate bazele militare, trupe
le, unitățile de aviație și flote
le aparținînd N.A.T.O. sînt în
dreptate nu numai împotriva 
țărilor socialiste și altor țări 
iubitoare de pace, ci și împo
triva mișcării de eliberare din 
Africa și pentru menținerea 
prin teroarea armelor a pozi
țiilor politice și economice ale 
imperialiștilor în Africa.

Popoarele africane, guverne
le lor și liderii lor politici 
care reprezintă aspirațiile de 
eliberare de sub jugul colo
nial și de consolidare a inde
pendenței, acolo unde ea a 
fost cucerită, nu pot. să nu 
vadă primejdia extremă la 
care le expune existența și 
sporirea bazelor și trupelor
N. A.T.O. pe teritoriul african. 
Vechea și răsuflata gogoriță 
a „pericolului comunist" este 
fluturată în Africa de colonia
liști pentru a distrage în rea
litate atenția de la planurile 
lor de transformare a Africii 
într-o mare bază de operațiuni 
militare ale pactului N.A.T.O.

Doar, așa cum au arătat în 
repetate rînduri reprezentanții 
guvernului provizoriu alge- 
rian, războiul sîngeros împo
triva poporului algerian, care 
luptă cu abnegație pentru li
bertatea sa, n-ar fi fost posi
bil fără sprijinul politic și mi
litar acordat Franței de aliații 
din N.A.T.O.

Complotul agresiv împotriva 
independenței și integrității 
Congoului, desfășurat de 
cercurile colonialiste cu spri
jinul N.A.T.O., reprezintă un 
nou și izbitor exemplu în a- 
ceastă privință. Este pe deplin 
justificată îngrijorarea cu care 
opinia publică urmărește evo
luția situației din Congo, cu 
atît mai mult cu cît în aceas
tă evoluție sînt angajate în
seși autoritatea și prestigiul 
Organizației Națiunilor Unite.

Acum apare limpede pentru 
toți cei care sînt sincer devo
tați cauzei eliberării popoare
lor coloniale că, în loc să spri
jine guvernul central care a 
făcut apel la O.N.U. pentru a 
restabili ordinea șj legea în 
Congo, în loc să îndeplinească 
fidel rezoluțiile Consiliului de 
Securitate privind ajutorarea 
guvernului central pentru a 
asigura independența și inte
gritatea teritorială a Republi
cii Congo, comandamentul
O. N.U. și secretarul general au 
acționat în vederea subminării 
guvernului central și s-au si
tuat de partea rebelilor, în 
spatele cărora stau colonialiștii 
belgieni și aliații lor din 
N.A.T.O.

Nici un fel de pretinse ar
gumente juridice și nici un fel 
de alibiuri nu pot să justifice 
faptul că în cele trei luni cît 
au durat operațiunile O.N.U. 
în Congo, guvernul central a 
fost subminat și lipsit de mij
loace pentru a-și afirma au
toritatea, organul parlamentar 
care exprima voința poporului 
a fost interzis, în timp ce for
țele secesioniste au devenit 
mai active ca oricînd, instrui
te și înarmate de colonialiștii 
belgieni sub ochii îngăduitori 
ai comandamentului O.N.U.

Este clar că situația la care 
s-a ajuns în Congo corespun
de pe deplin planurilor și o- 
biectivelor colonialiștilor bel
gieni și sprijinitorilor lor din
N. A.T.O. și dezvăluie caracte
rul real al politicii acestora.

Delegația romînă consideră 
că Adunării Generale a
O. N.U. îi revine sarcina im
perioasă de a examina cu cea 
mai înaltă răspundere pro
blema situației din Congo, 
pentru a crea, însfirșit, po
porului congole2 acele con
diții la care îi dau deplin 
drept lupta sa eroică pentru 
independență națională, liber
tate și viață mai bună.

poziției fiecărui guvern după 
fapte și nu după simple de
clarații.

Cum se pot împăca declara
țiile de atașament pentru cau. 
za păcii cu politica de sporire 
an de an a cheltuielilor de 
înarmare și a pregătirilor mi
litare ale S.U.A., cu ridicarea 
la rangul de politică de stat a 
spionajului militar și a încăl
cării suveranității altor state, 
care și-a găsit expresia în cu
noscutele incursiuni agresive 
ale avioanelor americane 
,,U-2“ și „RB-47" deasupra te. 
ritoriului sovietic ? Cum se 
pot împăca asemenea declara
ții cu actele ostile împotriva 
eroicului popor al Republicii 
Cuba care a pășit ferm pe 
calea independenței sale na
țională ?

Chiar acum, cînd în Aduna 
rea Generală a Națiunilor U- 
nite asistăm la încercarea 
de a arunca răspunderea 
pentru încordarea internațio 
nală tocmai asupra Uniunii 
Sovietice și a celoralalte țări 
socialiste, care depun efor
turi perseverente în vederea 
înlăturării surselor ei. în Eu 
ropa se desfășoară mari ma
nevre militare ale N A.T.O 
care provoacă neliniște și sp< 
resc psihoza de război

Aceleași cercuri ai căroi 
exponent afirmă că sînt preo
cupați de dorința de a preveni 
dezlănțuirea unui război acci
dental sau a unui atac prin 

surprindere, organizează zbo
rurile aviației strategice ame
ricane și engleze cu arme nu 
cleare la bord, creînd astfel 
pericolul* dezlănțuirii unui 
război accidental și menți- 
nînd o stare de permanentă 
amenințare cu un atac prin 
surprindere.

Sîntem, domnilor delegați, 
una din acele țări care au 
avut de suportat grave distru 
geri, unul din acele popoare 
care au avut de îndurat grele 
suferințe din cauza militaris
mului german, atît în primul 
cît și în cel de-al doilea 
război mondial.

împreună cu celelalte po
poare iubitoare de pace urmă
rim cu legitimă îngrijorare 
înarmarea accelerată a mili- 
tariștilor revanșarzi din Ger
mania occidentală sub patro
najul puterilor ce fac parte 
din pactul Atlanticului de 
nord. în prezent conducerea 
Bundeswehrului cu girul și 
aprobarea deschisă a gu
vernului federal, revendică 
înzestrarea Republicii Fede

Propunerile guvernului romîn, 
contribuție activă la menținerea 

și consolidarea păcii
Pornind de la convingerea 

că fiecare stat membru al 
O.N.U., fie el mare sau mic, 
are îndatorirea să aducă o 
contribuție proprie, activă, la 
afirmarea concretă a princi
piului coexistenței pașnice în 
relațiile internaționale, guver
nul romîn a propus înscrierea 
pe ordinea de zi a actuale! 
sesiuni a Adunării Generale 
a punctului intitulat: „AC
ȚIUNI PE PLAN REGIONAL 
ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂ
ȚIRII RELAȚIILOR DE BU
NA VECINĂTATE ÎNTRE 
STATE EUROPENE APAR- 
TININD UNOR SISTEME 
SOCIAL POLITICE DIFE
RITE'.

Guvernul romîn consideră 
că dezvoltarea și îmbunătăți
rea continuă a relațiilor din
tre statele situate in regiuni 
în care cele două sisteme so
cial-economi ce vin în contact 
imediat sau apropiat capătă o 
însemnătate deosebită atît 
pentru țările direct interesate, 
cit și pentru pacea și secu
ritatea generală.

Guvernele statelor respec
tive ar putea totodată iniția 
tratative pentru rezolvarea 
problemelor litigioase exi
stente între ele, ar putea în
cheia tratate de înțelegere și 
colaborare multilaterală sau 
orice alte instrumente de înțe
legere regională, cu ajutorul 
cărora să se elimine astfel de 
surse importante de neîncre
dere și încordare în relațiile 
dintre state, cum sînt bazele 
militare străine, rampele de 
lansare a rachetelor, staționa
rea avioanelor încărcate cu 
arme nucleare etc.

Asumarea de către marile 
puteri a angajamentului de a 
respecta asemenea aranja
mente intervenite între sta
tele unor zone geografice ar 
spori eficacitatea acestor aran
jamente și valoarea lor pentru 
cauza păcii generale.

După cum se știe, guvernul 
romîn a propus încă din 1957 
o astfel de înțelegere între 
statele regiunii balcanice și a 
reînnoit propunerile sale în 
anul 1959.

Am formulat propunerile 
noastre cu convingerea că re
giunea balcanică poate fi 
transformată într-o zonă a 
păcii, fără armament atomic, 
rampe de lansare a rachetelor 
și baze militare străine. Aceas
ta ar corespunde in cel mai 
înalt grad intereselor funda
mentale ale popoarelor țărilor 
balcanice și ar depăși cu mult 
ca importanță limitele acestei 
regiuni geografice.

Realizarea unor astfel de în
țelegeri ar crea totodată con
diții din cele mai favorabile 
pentru intensificarea schimbu
rilor economice, a colaboră
rii multilaterale și ajutorului 
reciproc, în folosul tuturor po
poarelor acestei regiuni.

Faptul că în relațiile dintre 
unele state balcanice mai exis
tă încă probleme în litigiu, 
pledează nu împotriva iniția
tivei guvernului romîn. ci în 
favoarea ei.

Este cunoscut că țările so
cialiste din Balcani și-au ex
primat în repetate rînduri do
rința de a rezolva pe cale de 
tratative problemele litigioase 
cu alte țări și au făcut propu
neri în acest sens Propria ex
periență a guvernului romîn 
confirmă că, atunci cînd exis
tă bunăvoință de ambele părți, 
problemele în litigiu se pot re
zolva, conform cu interesele 
reciproce.

Realizarea unei înțelegeri a 
statelor balcanice nu implică 
renunțarea la sistemele de a- 
lianță din care aceste state 
fac parte, după cum dezvolta
rea relațiilor multilaterale din
tre statele balcanice nu exclu
de dezvoltarea relațiilor bila
terale. pentru care există azi 
posibilități mult sporite față, 
de trecut

Am putut constata cu satis
facție că propunerile guvernu
lui romîn sînt sprijinite de o 
serie de state din regiunea bal
canică și se bucură de interes 
și de simpatie în opinia publi
că din tonte țările acestei re 
giuni

Cu convingerea profundă că 
realizarea înțelegerii balcanice 
corespunde pe de-a întregul 
intereselor fundamentale ale 

rale Germane cu arme nu
cleare, iar cercurile condu
cătoare ale N.A.T.O. nu fac 
un secret din intenția lor 
de a satisface această reven
dicare primejdioasă pentru 
cauza păcii. Toate acestea 
transformă Germania occi
dentală în principalul focar al 
încordării și primejdiei de 
război în Europa și în lumea 
întreagă.

Interesele păcii cer impe
tuos realizarea propunerilor 
Uniunii Sovietice și ale Repu
blicii Democrate Germane 
privind lichidarea urmărilor 
celui de-al doilea război mon
dial și încheierea tratatului 
de pace cu Germania.

Noi considerăm că hotărî- 
rile pe care le va lua actuala 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. trebuie să contri
buie la înlăturarea pericolelor 
grave ce amenință pacea, să 
pună capăt încălcării norme
lor îndeobște recunoscute ale 
relațiilor dintre state și neso
cotirii drepturilor suverane 
ale altor popoare. *

încercarea făcută la se

popoarelor acestei regiuni, 
precum și interesului general 
al menținerii și consolidării 
păcii în lumea întreagă, gu
vernul romîn reînnoiește pro
punerea cu privire la încheie
rea unui tratat de înțelegere 
și securitate colectivă avînd 
drept scop să consolideze pa
cea yi regiunea balcano-adria- 
tică și s-o transforme într-o 
zonă din care să fie eliminate 
bazele militare străine, rampe
le de lansare a rachetelor și 
armelor nucleare. Ne expri
măm speranța că atît guvernul 
grec cît și noul guvern turc 
vor primi în mod favorabil 
propunerea noastră de dezvol
tare a colaborării și înțelege
rii, de întărire a securității po
poarelor din această regiune.

Domnule președinte,

Oricare ar fi concepțiile 
noastre politice sau filozofice, 
dacă milităm pentru pace, 
dacă ne este scumpă viața și 
munca creatoare a oamenilor, 
nu ne poate fi indiferent mo
dul in care sînt îndrumate și 
pregătite pentru viață vlăsta
rele tinere ale omenirii, dacă 
ele sînt învățate să prețuiască 
omul și realizările sale mate
riale și spirituale sau. dimpo
trivă, sînt crescute în spiritul 
negării creațiilor umane, al 
urij rasiale și naționale, al mi
litarismului și războiului.

Fapte recente arată că 
cercuri influente din anumite 
țări fac eforturi pentru a ino
cula tineretului veninul intole
ranței față de oameni, îndeo
sebi față de cei de altă rasă, 
al revanșismului și al agresiu
nii, în scopul de a-1 adapta 
proiectelor aventuriste ale ad
versarilor destinderii și păcii.

Pornind de Ia ideea că tî- 
năra generație poate și tre
buie să joace un rol important, 
un roi activ în favorizarea țe
lurilor păcii și coexistenței 
pașnice, guvernul romîn a pro
pus înscrierea pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a punctu
lui intitulat; „MASURI PEN
TRU PROMOVAREA ÎN RÎN- 
DURILE TINERETULUI A I- 
DEILOR PĂCII. RESPECTU
LUI RECIPROC ȘI ÎNȚELE
GERII ÎNTRE POPOARE**.

Considerăm că Adunarea 
Generală O.N.U. ar aduce un 
real serviciu cauzei păcii dacă 
ar recomanda guvernelor și 
organizațiilor specializate să 
acorde o atenție sporită pro
blemelor legate de promova
rea în rîndurile tineretului a 
ideilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între po
poare și ar iniția elaborarea 
unei convenții internaționale 
în acest sens.

GUVERNUL ROMÎN NĂ
DĂJDUIEȘTE CA PROPU
NERILE SALE. ATÎT CEA 
REFERITOARE LA ÎNȚELE
GERILE REGION ALE, CÎT ȘI 
ACEEA PRIVIND ÎNDRUMA
REA TINERETULUI, VOR 
GĂSI înțelegere ȘI SPRI
JIN DIN PARTEA STATE
LOR MEMBRE ALE ORGA
NIZAȚIEI NOASTRE.

Domnilor delegați,

Ducînd cu consecvență o 
politică de pace și de lărgire 
continuă a colaborării multi
laterale cu toate statele, Re
publica Populară Romînă și-a 
concentrat eforturile pentru 
continua dezvoltare a econo
miei sale naționale și ridica
rea bunăstării materiale și 
culturale a poporului

Vechea Romînie era cunos
cută ca una din țările îna
poiate ale Europei, cu o in
dustrie slab dezvoltată, cu a- 
gricultură primitivă. în acea 
vreme, țării noastre îi erau 
caracteristice mizeria, analfa
betismul în proporții de masă, 
mortalitatea infantilă ridicată 
și bolile endemice.

Cunoaștem din propria 
noastră experiență, stimați 
delegați, care sînt rezultatele 
dezastruoase ale dependenței 
de monopolurile străine pen
tru viața politică și econo 
mică a unei națiuni. Monopo
lurile străine, care au domi
nat zeci de ani în țara noas- 
tră. au frînat dezvoltarea e 
conomiei au jefuit bogățiile 
sale naturale și au exploatat 
munca harnicului popor ro
mîn. Romînia importa aproa

siunea noastră de reprezen
tantul S.U.A. la O.N.U., de a 
absolvi de păcate pe promo
torii războiului rece și pe 
partizanii regimului colonia
list, dovedește că cercurile pe 
care le reprezintă nu apre
ciază la justa ei valoare ma
turitatea opiniei publice in
ternaționale. Iritarea este un 
prost sfetnic iar expresiile in
jurioase nu pot constitui argu
mente împotriva unor propu
neri concrete și constructive 
pentru rezolvarea probleme
lor vitale ale relațiilor inter
naționale și ale evoluției isto
rice a umanității.

Punctele înscrise de statele 
socialiste și de alte țări iubi- 
t>a;e de i ace oe ordinea de 
zi a acestei sesiuni istorice, ca 
și propunerile cu care ele au 
venit în fața Adunării Gene
rale urmăresc rezolvarea pro
blemelor fundamentale ale 
epocii noastre — întărirea pă
cii și securității generale, asi
gurarea dreptului tuturor 
popoarelor de a se bucura de 
independență și suveranitate 
națională.

pe toate mașinile și utilajele 
și era nevoită să-și vîndă grî- 
nele pe seama subalimentației 
cronice a populației. Luîn- 
du-și soarta în propriile mîini 
și devenind stăpîn pe bogățiile 
țării, poporul romîn le valori
fică conform cu propriile sale 
interese, sporind continuu 
forța economică a țării.

Industria națională a cres
cut într-un ritm accelerat. 
Producția ei depășește de cinci 
ori volumul antebelic, iar în 
anul 1965, în conformitate cu 
planul de șase ani, producția 
globală a industriei noastre 
va fi de peste două ori mai 
mare decît în 1959 — de 
circa zece ori mai mare decît 
în 1938, anul cu cea mai mare 
producție a vechii Romînii.

Au luat o mare dezvoltare 
industria siderurgică, indus
tria constructoare de mașini, 
industria energetică, chimică 
și a petrolului. Producem azi 
mașini-unelte felurite, trac
toare. combine Și alte mașini 
agricole, mijloace de trans
port. utilaj electric. Asigurăm 
în întregime echipamentul 
necesar extracției și prelucră
rii complexe a petrolului și 
două treimi din echipamentul 
industrial necesar noilor în
treprinderi. precum și dez
voltării celor existente, rămî- 
nînd și disponibilități însem
nate pentru export.

Agricultura noastră a fost 
înzestrată cu peste 60.000 de 
tractoare, iar pînă la sfîrșitul 
anului 1965 ea va fi complet 
mecanizată, dispunîntf de 
circa 150.000 de tractoare, 
precum și de toate celelalte 
mașini necesare agriculturii 
moderne.

Ca urmare a dezvoltării e- 
conomiei, venitul național 
este în prezent de 2.7 ori mai 
mare decît în 1938 ; pînă 
în anul 1965 va crește de 
aproximativ patru ori și ju
mătate în comparație cu ace
lași an.

S-a ridicat continuu nive
lul de trai al întregii popu
lații. Puterea ei de cumpă
rare s-a dublat, iar consumul 
a crescut de 2—3 ori față de 
anul 1938.

Cheltuielile social-culturale 
s-au mărit în ultimii ani de 
4.5 ori. ajungind să reprezin
te în 1939 un sfert din buge
tul total al statului. însem
nate mijloace materiale au 
fost îndreptate spre dezvol
tarea lnvățămîntului elemen
tar, mediu și superior, pen
tru crearea unor condiții tot 
mai bune de educație a co
piilor și tineretului, de ridi
care continuă a nivelului cul
tural al întregului popor.

Gratuitatea învățămintului, 
dezvoltarea rețelei școlare, fac 
invățămîntul de toate grade
le accesibil tuturor copiilor și 
întregului tineret.

O deosebită atenție se a- 
cordă formării cadrelor națio
nale de tehnicieni și alți spe
cialiști pentru nevoile indus
triei, agriculturii și transpor
turilor, științei și culturii. Nu
mărul inginerilor a crescut în 
țara noastră de la 9.000 cîți 
erau în 1938 la 60.000 în anul 
1960.

Populației îi este asigurată 
o largă deservire medicală 
gratuită. Romînia se numără 
astăzi printre primele zece 
țări din lume în ceea ce pri
vește numărul medicilor la 
mia de locuitori.

Aceste progrese considera
bile au devenit posibile nu
mai după ce poporul nostru 
a pus capăt dependenței sale 
politice și economice față de 
puterile imperialiste. Rezul
tatele obținute sînt efectul 
unei politici dictate de intere
sele fundamentale ale țării și 
de necesitățile dezvoltării eî 
pe calea progresului.

în dobîndirea rezultatelor 
schițate sumar aici un rol în
semnat l-a avut strînsa co
laborare și într-ajutorare din
tre țările socialiste și spriji
nul permanent și multilate
ral de care se bucură țara 
noastră din partea Uniunii So
vietice. în mod deosebit po
porul nostru prețuiește ajuto
rul pe care ni-] acordă Uni
unea Sovietică pentru dezvol

tarea industriei, baza avîntu- 
lui întregii economii națio
nale.

Domnule președinte,

Profundele transformări în
făptuite în țara noastră pro
voacă, așa cum este și firesc, 
nemulțumirea adversarilor 
progresului social, a exponen- 
ților politicii de dominație 
imperialistă asupra altor po
poare.

Aceștia sînt inspiratorii fe
luritelor acțiuni provocatoare 
de grosolană imixtiune în 
treburile interne ale țării noa
stre. Un exemplu recent îl 
constituie mascarada nedem
nă a așa-numitei „săptămîni a 
națiunilor captive" patronată 
de personalități oficiale • din 
S.U.A.

Promotorii războiului rece 
își îngăduie, adeseori, să adre
seze poporului nostru stăpîn 
pe destinele sale, promisiuni 
de „eliberare".

îi întrebăm pe acești „eli
beratori" nechemați : de ce 
anume doriți să eliberați po
porul romîn ? De industria sa 
națională, în plină dezvoltare, 
de bogățiile țării pe care po
porul romîn le valorifică azi 
în interesul prosperității sale, 
de dreptul la muncă, la în
vățătură, la odihnă, la asisten
ță sanitară, de libertățile asi
gurate în mod efectiv de 
orînduirea noastră socialistă ?

Poporul romîn cunoaște su
ficiente exemple ale modului 
în care concepeți libertatea, 
acolo unde vă mai puteți im
pune voința !

Ne-am referit aici la aceste 
acțiuni provocatoare al căror 
ecou s-a făcut auzit și în a- 
ceastă sală, pentru a atrage 
atenția Adunării Generale a- 
supra uneia din formele răz
boiului rece care alimentea
ză tensiunea internațională, 
încalcă normele relațiilor în
tre state și care trebuie con
damnată cu toată asprimea de 
către Organizația Națiunilor 
Unite.

Domnilor delegați,

In încheiere, permiteți-mi 
să exprim poziția delegației 
romîne îh problema îmbună
tățirii și perfecționării acti
vității O.N.U.

în această problemă noi 
pornim de la ideea că într-o 
lume în care există state cu 
diferite sisteme economice și 
politice, O.N.U. își poate înde
plini cu succes sarcinile nu
mai dacă rămîne fidelă prin
cipiului Cartei, care afirmă eă 
O.N.U. trebuie să fie un cen
tru de armonizare a eforturi
lor tuturor națiunilor în ve
derea scopurilor comune, 
menținerea păcii și securită
ții, dezvoltarea relațiilor prie
tenești între națiuni, realiza
rea cooperării internaționale.

Trebuie să se țină seama că 
în măsura în care s-a încer
cat și se încearcă din partea 
unui grup de state sau a unui 
bloc militar de a-și asigura în 
O.N.U. o poziție dominantă 
și de a impune astfel hotărîri 
care servesc exclusiv intere
selor sale și care dăunează 
intereselor celorlalte state sau 
grupuri de state, în aceeași 
măsură se diminuează capa
citatea aeestei organizații de 
a-și îndeplini efectiv rolul în 
apărarea păcii. Doar nimeni 
nu va accepta un arbitru des
pre care știe de la început că 
favorizează partea opusă.

De aceea, aș vrea să arăt, 
domnilor delegați, că a propu
ne înlăturarea unor stări de 
lucruri care au permis folo
sirea O.N.U. ca un instrument 
al unui grup de puteri în 
dauna celorlalte state, a pro
pune măsuri menite a asigura 
încrederea tuturor statelor 
membre în aparatul executiv 
al O.N.U. și a garanta obiec
tivitatea lui în aplicarea hotă- 
rîrilor O.N.U,, înseamnă a în
tări Organizația Națiunilor 
Upite și a face din ea un real 
și puternic instrument de men
ținere a păcii și securității in
ternaționale.

Era desigur de așteptat ca 
acei care au folosit pînă acum 
pozițiile lor dominante în 
O.N.U pentru a-și impune po
litica lor să reacționeze la 
aceste propuneri așa cum reac
ționează totdeauna în istorie 
acei care sînt confruntați cu 
perspectiva de a-și pierde pri
vilegiile.

Schimbările progresiste care 
au cerut lichidarea unor pri
vilegii au fost totdeauna înso
țite de strigătele celor privile- 
giați care prevesteau că, odată 
cu pierderea privilegiilor lor, 
va izbucni o criză care va face 
să piară totul în realitate 
n-au pierit decît privilegiile, 
iar lumea a continuat să tră
iască și să se dezvolte Aceas
ta este valabil și pentru o or
ganizație internațională ea 
Organizația Națiunilor Unite

Chestiunea restructurării se
cretariatului general este o 
chestiune de principiu pentru 
organizația noastră.

Restructurarea aparatului e- 
xeeutiv al O.N.U. și, în spe
cial. a secretariatului general 
este o cerință pe care o ridica 
însăși viața internațională a 
zilelor noastre, însăși necesi
tatea imperioasă ca O.N.U. să 
poată deveni un instrument 
eficace în rezolvarea marilor 
probleme care sînt pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a 
O.N.U. Aceasta o demonstrea
ză și cele petrecute în Congo 
unde secretarul general al 
O N.U., di. Hammarskjoeld. a 
acționat, in fapt, ca exponent 
al politicii puterilor colonia

liste, în loc «ă asigure îndepli
nirea hotărîrilor Consiliului de 
Securitate, conform cu intere
sele libertății și independenței 
poporului congolez.

In actuala structură, se
cretarul general nu asigură a- 
plicarea obiectivă a hotărîrilor 
O.N.U. Cu atît mâi puțin poate 
asigura secretariatul general, 
în prezenta lui structură, sar
cinile noi, de perspectivă, pe 
care aparatul executiv al 
O.N.U. va trebui să le asume 
în viitor.

Este știut, de pildă, că in 
legătură cu înfăptuirea dezar
mării generale și complete, 
se va ridica problema creării 
unor forțe armate internațio
nale ale O.N.U., care urmează 
a fi folosite conform hotărîri- 
lor Consiliului de Securitate, Az 
organul însărcinat de Cartă, 
să mențină pacea și securita
tea internațională.

îndeplinirea unor asemenea 
hotărîri va reveni, în mod fi
resc, aparatului executiv al 
O.N.U.

Se ridică deci chestiunea : 
ce garanție vor avea grupurile 
de state care compun O.N.U. 
că aparatul executiv va înde
plini întocmai hotărîrile luate 
și că el nu va’fi folosit pen
tru a servi interesele înguste 
ale unui stat sau grup de state 
împotriva intereselor celorlal
te grupuri de state ?

Este limpede că oricine pri
vește serios și responsabil 
problema asigurării păcii și 
securității internaționale nu 
poate să nu fie de acord că 
acestei chestiuni trebuie să i 
se dea un răspuns satisfacă- , 
tor. 4

DELEGAȚIA ROMÎNĂ 
CONSIDERA CA RĂSPUN
SUL SATISFĂCĂTOR ÎL O- 
FERA PROPUNEREA U.R.SS. 
CA ORGANUL EXECUTIV 
SA FIE CONSTITUIT NU 
DINTR-O SINGURĂ PERSOA
NA, SECRETARUL GENE
RAL, CI DIN TREI REPRE
ZENTANȚI AI GRUPELOR 
DE STATE CARE COMPUN 
O.N.U. - STATELE APAR- 
ȚINlND ALIANȚELOR OCCI
DENTALE, STATELE SOCIA
LISTE ȘI CELE NEUTRE.

O asemenea soluționare a 
problemei constituie o garan
ție că activitatea aparatului 
executiv al O.N.U. se va des
fășura cu deplină obiectivitate.

Delegația romînă ține șă se 
alăture părerii exprimate de 
mai mulți antevorbitori privi
tor la inconvenientele pentru 
desfășurarea activității nor- 
male a O.N.U. ca urmare a 
faptului că sediul ei se află 
la New York.

Delegația romînă a venit la 
această adunare însuflețită de 
dorința de a-și aduce con
tribuția la rezolvarea proble
melor de pe ordinea de zi.

Am pășit pe pămîntul Ame
ricii dînd expresie sentimen
telor de stimă și prețuire pe 
care le nutrește poporul ro
mîn pentru poporul ameri
can ; eram ca și celelalte 
delegații îndreptățiți să aștep
tăm ca în orașul în care se 
desfășoară lucrările acestui 
for suprem al națiunilor, să 
găsim condițiuni favorabile 
activității lui și un climat 
propice bunei înțelegeri în
tre popoare.

Am constatat însă că, în 
momentul cînd la sesiune sînt 
reunite delegațiile a aproape 
100 de state, printre care un 
mare număr sînt reprezen
tate prin șef] de state și gu
verne, aici, la New York, se 
desfășoară una din cele mai 
penibile încercări de a otrăvi 
atmosfera internațională prin 
împletirea măsurilor ostile, 
șicanatoare și discriminatorii 
luate de oficialitățile ameri
cane, cu așa-zisele „de
monstrații" ale unor huligani 
fasciști fugari și infractori de 
drept comun închiriați cu 
ziua sau cu ora. Aceasta este, 
probabil, imaginea obișnuită 
a mult trîmbițatei „lumi li
bere” așa cum o concep inspi
ratorii tuturor acestor acțiuni 
provocatoare.

Delegația romînă consideră 
justificată părerea că trebuie 
examinată problema găsirii 
unui alt sediu pentru O.N.U. 
într o țară care poate asigura 
desfășurarea normală. în con
diții demne, a activității dele
gațiilor și a organizației în 
întregul ei.

Domnule președinte,
Stimați delegați,

Popoarele lumii își pun Jb 
mari nădejdi în această se- . 
siupe. Ele așteaptă ca Aduna
rea Generală să găsească dru
mul pentru a scoate problema 
dezarmării din impas și pen
tru a înfăptui dezarmarea ge
nerală și completă, transtor- 
mînd în realitate năzuința no
bilă a omenirii - o lume fără 
războaie. Ele așteaptă ca Adu
narea Generală să se pro
nunțe pentru abolirea defini
tivă a sistemului colonialist și 
să deschidă popoarelor care 
mai suferă jugul robiei colo
niale porțile libertății și dem
nității umane. Ele așteaptă ca 
Adunarea Generală să con
damne și să ceară încetarea 
acțiunilor care periclitează 
pacea și încalcă principiul 
sfînt al suveranității națio
nale. Ele așteaptă ca Organi
zația Națiunilor Unite să 
devină cti adevărat instru
mentul efectiv al apărării pă
cii și securității internaționale.

în încheiere, dați-mi voie să 
vă mulțumesc pentru atenția 
acordată și să exprim urarea 
ca lucrările acestei sesiuni si 
corespundă marilor așipntări 
ale popoarelor lumii.



Cuvintarea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

ascultată cu viu interes în întreaga tară
La Uzinele „Republica* La Institutul

(Urmare din pag. l-a)

be lupta dîrză a țărilor socialiste 
pentru triumful ideilor coexisten
ței pașnice.

— Pentru mine — spune Mu
tei Anghel ca ți pentru munci
torii din uzina noastră, ca pen-

tru întregul nostru popor este un 
prilej de profundă satisfacție 
acela de a auzi cum voința noa- 
stră de a trăi în pace este expri- 
mată acum in fața Organizației 
Națiunilor Unite prin cuvintarea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu. 
Dej.

agronomic

în regiunea Constanța
Vestea că în seara zilei de 

Srți se va retransmite cuvînta- 
tovcrășului Gheorghiu-Dej, 

tită la cec de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale o O.N.U., 
a adunat In jurul aparatelor de 
radio și al difuzoarelor stațiilor 
de radioamplificare din regiu
nea Constanța mii de muncitori 
din întreprinderi, constructori 
navali, marinari, mecanizatori 
din S.M.T., lucrători din G.A.S., 
colectiviști.

La clubul G.A.S. Topraisar, 
după ascultarea cuvîntării s-au 
înfiripat însuflețite discuții.

„Tovarășul Gheorghiu-Dej a 
exprimat cu claritate și 
tate politica externă de 
a țării noastre, expresia 
mei arzătoare năzuințe de co
laborare și progres ale între
gului nostru popor, a spus șeful

---- •----- -----

mun-

fermi- 
pace 
celor

Prieteni în vizită
j' De citeva zile 
fțară cu un 
niei" un grup 
din
R.S.S Gruzină 
ingineri, medici, 
oameni de artă, activiști ai 
Asociației de prietenie sovie- 
to-romine. Oaspeții sovietici 
au vizitat litoralul, Valea 
Prahovei, Orașul Stalin iar 
în momentul de față se gă
sesc în Capitală. Ei au vizitat 
întreprinderi industriale, gos
podării agricole 
șantiere de construcții, 
zee și alte instituții 
tură, școli, institute 
cetări științifice, au 
tilniri cu oameni ai 
din orașele vizitate.

Marți seara, oaspeții sovie
tici au participat la o seară 
a prieteniei organizată la 
Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice A.R.L.U.S. din Capitali.

(Agerpres)

a sosit in 
„tren al priete

ni de 140 turiști 
R.S.S. Ucraineană și 

muncitori, 
funcționari,

colective, 
mu- 

de cul- 
de cer- 
avut in- 

muncii

de brigadă Ion Damian. Spriji
nim cu toată hotărîrea propu
nerile delegației noastre eu 
privire la acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună-vecinătate în
tre state europene aparținînd 
unor sisteme social-politice di
ferite și măsuri pentru promo
varea în. rindurile tineretului a 
ideilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între po
poare.

La locurile noastre de
câ noi vom lupta neobosit pen- 
tru ca prin succesele obținute 
in producție să contribuim efec
tiv la realizarea practică a voin
ței popoarelor - pacea“.

„Dorim pacea, spunea colec
tivistul Nicolae Popa din Co- 
badin, pentru că numai în 
condițiile păcii putem asi
gura continuul progres social, 
bunăstarea și fericirea. Are o 
mare importanță faptul că în 
fața reprezentanților a aproape 
o sută de țări tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a în
fățișat un tablou al marilor rea
lizări obținute de țarc noastră, 
al perspectivelor ce se deschid 
în anii viitori dezvoltării In
dustriei și agriculturii. Noi am 
trecut cu însuflețire la înfăp
tuirea mărețelor sarcini puse 
în față de cel de-al lll-lea Con- 
greș al P.M.R. și nu vom îngă
dui nimănui să ne pună pie
dici în drumul nostru victorios 
pe care am pornit pentru de
săvârșirea construcției socialis
mului in patria noastră scumpă*4.

„Nicolae Bălcescu
La Institutul agronomic ,,Ni

colae Bălcescu" din Capitală, 
cuvintarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost ascultată 
de studenți și profesori la cele 
600 de difuzoare instalate 
clubul studențesc, în sălile 
mese. în cămine și în parc.

Retransmisia s-a terminat. 
Toată lumea 
țire ideile 
vîntării.

„De la un 
vintarea tov. 
este străbătută de dorința fier
binte de pace a poporului nos
tru, a spus tov. Ștefan Popescu- 
Vifor, prodecan al Facultății de 
agrozootehnie. Numai în condi
ții de pace ne putem îndeplini 
nobila misiune încredințată de 
partid — de a educa tineretul, 
de a pregăti cadre de nădejde 
necesare desăvîrșirii, construcției 
socialismului în patria noastră. 
Sîntem mindrj că delegația țării 
noastre a supus dezbaterii inter
naționale problema 
portantă a educării 
în spiritul păcii și

„Tînăra generație 
noastră, care a găzduit cel de-al 
IV-lea Festival mondial al tine
retului și studenților și întîlni- 
rea tineretului și studenților din 
țările regiunii Balcanilor și Mă
rii Adriatice — a spus stu
dentul Ion Rovența din ultimul 
an al Facultății de horticultura 
— susține cu toată hotărîrea 
propunerea guvernului nostru. 
Dealtfel ea a fost întâmpinată 
cu mult interes de. către orga
nizații internaționale de tineret 
cum sînt F.M.T.D. și U.I.S. Ne 
exprimăm speranța că măsurile 
ce se vor lua la O.N.U. vor ere- 
ea condiții ca tineretul să înde
plinească un rol activ în realiza
rea idealurilor de pace și coexis
tență pașnică".

la 
de

3-a 
discută cu insufle- 
principale ale cu-

capăt la altul, cu- 
Gh. Gheorghiu-Dej

atât de im- 
tineretului 

colaborării".
din patria

Șoseaua Bucureștl-Călărașl 
a fost terminată

Blocuri noi de locuințe pentru muncitorii Fabricii 
de zahăr „Șiretul" din Bucecea.

Foto : AGERPRES

Au îndeplinit planul
înainte de termen

TELEGRAME EXTERNE

----- —
Festivalul international 
al teatrelor de păpuși

Dintre spectacolele prezenta
te marți de colectivele de ar
tiști păpușari sosite la cel de al 
II-lea Festival internațional al 
teatrelor de păpuși și marionete, 
juriul festivalului a participat la 
spectacolul Teatrului de păpuși 
din R. P. Chineză. Spectacolul 
a fost alcătuit din piesele s 
„Ta Min-fu44. „Lei Van-elun a 
omorît tigrul44, ,,Apa a potopit 
muntele de aur44, „Sărbătoarea 
recoltei bogate44. — piese inspi
rate din opere ale literaturii cla
sice chineze, din legende arabe 
sau din viața actuală a poporu
lui chinez.

★
în continuarea întâlnirilor or

ganizate eu prilejul festivalului, 
marți după amiază a avut loc la 
Teatrul „Țăndărică" întâlnirea 
tehnicienilor de scena și ateliere 
din codrul diferitelor delegații 
participante la festivalul de la 
București,

îndeplinindu-și cu patru 
luni mai devreme sarcina de 
plan pe anul in curs, construe, 
terii drumului Bucurețtf-Călă 
iași au executat pînă acum în 
plus, lucrări de modernizare 
Pe încă 7 km. Lucrările de 
modernizare a acestui drum 
au fost astfel terminate pe În
tregul traseu.

La lucrările executate in 
acest an, constructorii noului 
drum au aplicat pentru prima 
dată pe scară largă sistemul 
de lucru cu fundație din pă- 
mint stabilizat.

un strat de subif (suspensie 
de bitum filerizat). Au fost 
folosite în acest scop utilaje 
speciale de mare randament, 
cum sînt frezele pentru afina- 
rea pămîntului și amestecarea 
lui cu ciment în vederea tur
nării fundației, și altele.

Acest sistem de construcție 
s-a dovedit a fi trainic și eco
nomic. La lucrările executate 
anul acesta, constructorii nou
lui drum au economisit mai 
mult de 600.000 lei.

acoperit cu (Agerpres)

Informație
Obrejan, di
al I.C.A.R.,

Prof. Grigore 
rector științific 
ing. Nicolae Anghel, director 
general adjunct în Ministerul 
Agriculturii și ing. Gavrilă 
Mureșan. director științific al 
Institutului de cercetări fo
restiere, au plecat la Sofia

unde vor participa la lucră
rile celei de a IV-a conferin
țe internaționale privind coor
donarea cercetărilor științi
fice în domeniul agriculturii 
și silviculturii.

(Agerpres)

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii din întreprinderile in
dustriale aparținînd Ministe
rului Industriei Petrolului și 
Chimiei au îndeplinit cu 4 zile 
înainte de termen planul pro
ducției globale pe primele trei 
trimestre ale acestui an.

Ca urmare a îmbunătățirii 
proceselor tehnologice, a re
ducerii consumurilor specifi
ce la numeroase produse, pe
troliștii și chimiștii au obținut 
în perioada 1 ianuarie — 1 
septembrie economii peste 
plan la prețul de cost în va
loare de 57.593.000 lei.

O contribuție Însemnată la 
realizarea mai devreme a pla
nului au adus-o muncitorii 
din sectorul industriei chi
mice anorganice, exploatări
lor miniere, hirtiei și celulo
zei și petroliștii din sectorul 
prelucrării țițeiului.

★
Cu 6 zile mai devreme au 

realizat planul pe primele trei 
trimestre și petroliștii din sec
torul de foraj. Succesul sondo
rilor se datorește creșterii vi
tezei de lucru ca urmare a 
extinderii forajului cu turbi
na și reducerii timpilor ne
productivi.

★
Muncitorii din întreprinde

rile Ministerului Economiei 
Forestiere și-au îndeplinit 
înainte de termen planul pro
ducției globale pe primele 
trei trimestre ale anului. Suc
cesul lor se datorește în bună 
măsiTră extinderii inițiative
lor și metodelor înaintate de 
muncă cit și unei valorificări 
superioare a lemnului. Astfel, 
tot mai mulți muncitori din 
exploatările forestiere lucrea
ză în brigăzi complexe cu pla
ta în acord global și aplică

metoda exploatării fagului 
in trunchiuri, iar în fabricile 
de cherestea și in cele de 
produse finite din lemn se fo
losesc mai bine capacitățile 
de producție.

Ca rezultat al preocupării 
permanente de a reduce pre
țul de cost, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din econo
mia forestieră au obținut în 
primele 8 luni ale anului 
economii peste plan în va
loare de 68.151.000 Iei.

(Agerpres)

★
In aceeași după amiază, 

dna. Marjorie Batchelder Mc 
Pharlin din S U A. a ținut o 
conferință la sediul Comitetu
lui de organizare a festivalu
lui intitulată „însemnări des
pre folosirea păpușilor în sis
temul educativ din 3.U.A.44.

(Agerpres)
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* * * Salutul C.C. al 
P.M.R, adresat Congresu
lui al lll-lea al U.T.M. de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

* * * Raportul C.C. al 
U.T.M. cu privire la acti
vitatea U.T.M. in perioada 
dintre Congresele al II-lea 
și al lll-lea ale U.T.M. și 
sarcinile ce revin U.T.M. 
pe baza hotărîrilor Con
gresului al lll-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
prezentat de tovarășul Vir
gil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M.

* * * Raportul Comisiei 
Centrale de Revizie, rapor
tor tovarășul Vasile Neagoe.

* * * Rezoluția celui 
de-al IH-lea Congres al 
U.T.M.

* * * Scrisoarea Con
gresului al lll-lea al 
U.T.M. adresată Comitetu
lui Central al P-M-R., to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.
LECȚII ȘI CONSULTAȚII

* * * — Ce înseamnă 
dezvoltarea multilaterală a 
agriculturii socialiste.

* * * — în noul an șco
lar cu forțe sporite.

N. STÂNESCU - Frun
taș pe fabrică.

INFORMAȚII.
CE SĂ CITIM

O. CHEȚAN O intere
santă analiză critică a 
unor probleme ale religiei.

Institutul
de cultură fizică

din București, str. Maior 
Ene nr. 12, înscrie pînă la 
1 octombrie 1960 candidați 
pentru concursul de admi
tere la secția fără frec
vență.

Concursul va avea loc 
între 8—14 octombrie și 
constă din următoarele:

Probe practice.
— Gimnastică, atletism, 

volei, baschet.
Probe teoretice
— Limba și literatura ro- 

mină — scris.
— Anatomia și fiziologia 

omului — scris șl oral.
Se pot înscrie candidații 

care îndeplinesc următoa
rele condiții :

1. Cadre didactice în 
vîrstă de cel mult 35 ani 
care nu au pregătire cores
punzătoare și care predau 
educația fizică la clasele 
V—VII în mediul rural, cu 
o vechime de cel puțin 3 
ani în speoialitate.

2. Cadrele didactice în 
vîrstă de cel mult 35 ani, 
care funcționează în mediul 
rural la clasele I—IV și au 
o vechime de cel puțin 3 
ani în invățămînt.

3. Activiști U.C.F.S.. an
trenori, tehnicieni sportivi, 
instructori (salariați) in 
vîrstă de cel mult 35 ani, 
care au școala medie ter
minată și o vechime de 
cel puțin 3 ani ca munci
tori, maeștri sau tehnicieni 
în producția industrială 
sau agricolă.

4. Muncitorii, maiștrii 
sau tehnicienii in vîrstă de 
cel mult 35 ani, care au 
școală medie terminată, cu 
o vechime de cel puțin 3 
ani în producție și cărora 
li s-au încredințat funcții 
in aparatul de partid, de 
stat sau în organizații ob
ștești.

Informații se pot obține 
zilnic de la secretariatul 
Institutului între orele 
7—15, telefon 15.51.50/3.

Tinerii muncitori din între
prinderile clujene își fac a- 
desea vizite reciproce, cu 
care prilej au loc schimburi 
de experiență. In fotografie: 
un grup de tineri de la Fa
brica de porțelan în vizită 

la Uzinele „Tehnofrig44.
Foto: S. STEINER

Cartea de vizită a bibliotecii
75 de purtători ai insignei 

„Prieten al cărții" (din care 25 
au cucerit-o anul acesta) ți a- 
proape 1.000 cititori, la o popu
lați f> de 1.700 suflete — a o 
bună carte de vizita pentru ac
tivitatea bibliotecii și a organi
zației U.T.M. din comuna Do- 
breni. raionul Piatra Neamț (bi
bliotecară — utemista Elena 
Manolică).

Rezultatul constituie o măr
turie de necontestat a faptului 
că în satele unde există o preo
cupare susținută în munca cu 
cartea numărul cititorilor nu 
scade în perioadei? cînd muncile 
agricole sînt în toi

Firește, asta presupune ca bi
bliotecarul să nu se rezume nu
mai la rolul de distribuitor al 
cărților la sediul bibliotecii, ci 
să-și formeze un colectiv de 
cititori entuziaști care, să-l aju
te, biblioteca să orgunizeze ac
țiuni variate — pe cit d? atrac
tive, pe atît de instructive — în 
scopul popularizării cărții, ei

se creeze biblioteci de casă pen
tru a înlesni și mai mult ajun
gerea cărților in mîinile citito
rilor ele. Tocmai folosind toate 
aceste mijloace biblioteca din 
Dobreni are o activitate bogată 
chiar în cele mai „de vîrf" pe
rioade ale muncilor agricole.

Citeva exemple. Bibliotecara 
e ajutată în munca ei de un 
colectiv din 8 tovarăși : profe
sori, învățători, colectiviști 
vîrstnici și tineri. în Dobreni 
sînt create 4 biblioteci de casă, 
a căror activitate s-a dovedit a 
fi fourte rodnică și utilă în pe
rioada muncilor agricole. Aici se 
adună mai lesne și mai des ci
titorii, fie pentru a face lecturi 
in grup, fie pentru a asculta pre
zentările noutăților literare u- 
părute. De pildă, utemista Anica 
Eugenia, colectivistă — la care 
s-a organizat nu de mult o bi
bliotecă de casă — are pin» 
acu-m peste 30 d? cititori. Alt 
exemplu. In perioada treierisu- 
lui, s-au organizat la arii bi
blioteci volantet iar lecturile în

grup care s-au făcut aici au con
stituit clipe recreative si instruc
tive pentru țăranii colectiviști și 
întovărășiți care au participat.

Se bucură de popularitate și 
frecvență numeroasă și acțiunile, 
bine organizate, ce au loc la se
diul bibliotecii comunale. Aș 
cita dintre ele cîteva. care au 
avut loc în vremea din urmă. O 
discuție cu cititorii vîrstnici și 
tineri pe marginea romanului 
..Cuscrii" de A. 1. Ghilia; pre
zentarea cîtorva romane prevă
zute în listele concursului „Iu
biți cartea" („Tînăra Gardă", 
„Așa s-a călit oțelul" și „Po
vestea unui om adevărat") in 
fața tinerilor noi înscriși la con- 
"urs ; o întâlnire cu nu
meroși părinți ai școlarilor din 
sat, cărora le-au fost prezentate 
noutățile apărute în domeniul 
literaturii pentru copii, cu 
scopul ca și ei. »ă se ocupe de 
îndrumarea lecturii copiilor lor;

o expoziție de cărți închinată 
creației lui Mihai Beniuc — și 
multe alte acțiuni.

Aș mai dezvălui încă un „se
cret" din activitatea acestei bi
blioteci comunale. în această pe
rioadă. cînd oamenii sînt ocupați 
cu muncile agricole, colectivul 
bibliotecii nu așteaptă cititorii, 
ci merge la ei acasă. De obicei, 
în mod regulat, sîmbătă după- 
amiază și duminica, pe membrii 
acestui colectiv o să-i găsești 
rispîndiți pe la casele sătenilor, 
sub braț cu teancul de cărți. 
Iau cărțile citite înapoi, le duc 
alte cărți noi, își notează ce-ar 
dori să citească fiecare. Intere
sului crescînd pentru lectură a 
maselor de cititori biblioteca i-a 
răspuns printr-o îndrumare efec
tivă. calificată. Intre cititori și 
bibliotecă s-a stabilit astfel o 
bpătură trainică. Iată în ce 
constau secretele activității rod
nice a bibliotecii comunale din 
Dobreni.

SAVIN STELIAN

Sâ înceteze presiunile economice și activitatea 
complotistă și diversionistă a cercurilor imperialiste 

din S. U. A. împotriva poporului cuban
Declarația Consiliului Central al Sindicatelor 

din Republica Populară Romînă
Lucrările recentei conferințe din Costa Rica a miniștrilor 

de Externe ai țărilor membre ale Organizației Statelor Ame
ricane și adoptarea așa-zisei „declarații de la San-Jose“ repre
zintă o nouă încercare de intimidare a poporului cuban și de 
amestec brutal în treburile interne ale Cubei.

încercînd să stăvilească puternica mișcare antiimperialisță 
a popoarelor Americii Latine, care privesc cu caldă simpatie 
cauza revoluției cubane, cercurile imperialiste din Ș.U.A. au 
declanșat un val de presiuni economice și politice împotriva 
Cubei.

Sindicatele și oamenii muncii din țara noastră condamnă 
cu tărie aceste încercări și își exprimă cdnvingerea că acțiunile 
agresive, presiunile economice, reafirmarea „doctrinei Monroe**, 
care a servit și în trecut expansiunii nord-americane, nu vor 
reuși să intimideze eroicul popor cuban.

Oamenii muncii din țara noastră sînt animați de sentimente 
de caldă și frățească simpatie față de clasa muncitoare și 
toate forțele patriotice din Cuba, care au sfărîmat prin lupta 
lor curajoasă jugul de decenii al asupritorilor străini și al 
dictaturii interne aflate în slujba monopolurilor, cucerindu-și 
libertatea și independența națională.

Sindicatele și oamenii muncii din Republica Populară 
Romînă au salutat călduros Declarația de la Havana, care a 
reafirmat hotărîrea neclintită a poporului cuban de a-și apăra 
cu orice preț libertatea și indepedența națională.

Consiliul Central al Sindicatelor din Republica Populară 
Romînă își exprimă profunda sa solidaritate cu lupta plină de 
abnegație a . oamenilor muncii din Cuba pentru apărarea cuce
ririlor economice și sociale ale revoluției naționale și a suve
ranității de stat, împotriva uneltirilor imperialiste agresive.

CONSILIUL CENTRAL 
AL SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA 

POPULARĂ ROMÎNĂ

Sosirea unei delegații guvernamentale sovietice în Nigeria
LAGOS 27 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 26 sep
tembrie a sosit la Lagos pen
tru a participa la festivitățile 
prilejuite de proclamarea in
dependenței Nigeriei, o dele
gație guvernamentală sovie
tică compusă din Ș. M. Aru- 
șanean, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Armene, și I. A. Malik, 
locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.StS.

în seara de 26 septembrie ■ 
delegația guvernamentală so
vietică a- făcut o vizită lui 
Abubakar Tafava Baleva, pri
mul ministru și ministrul 
Apărării al Federației Nige
riei, cu care a avut o convor
bire ce a decurs într-o atmos
feră prietenească.

Ș. M. Arușanean a înmînat 
primului ministru și ministru
lui Apărării Abubakar Țafa- 
va Baleva un mesaj din partea 
lui N.S. Hrușciov, șeful guver- '. 
nului sovietic. Primul mini
stru a mulțumit cu căldură 
pentru mesajul prietenesc și 
a subliniat că poporul și gu
vernul Federației Nigeriei nu 
concep festivitățile prilejuite 
de proclamarea independenței 
Nigeriei fără participarea 
prietenilor sovietici.

---- •------- .

Situația din Congo
PARIS 27 (Agerpres) — După 

cum anunță agențiile de infor
mații, la insistențele opiniei 
publice, parlamentului și ar
matei din Congo de a se pune 
capăt anarhiei provocate de 
acțiunile scizioniste ale repre
zentanților colonialiștilor, Mo
butu, conducătorul rebelilor 
s-a văzut nevoit să. recurgă la 
anumite manevre. După cum 
anunță agenția France Presse, 
în seara zilei de 26 septembrie 
primul ministru Patrice Lu
mumba a primit o „delegație . - 
a militarilor44, care „în. nume- .. 
le lui Mobutu“ a rugat guver- : 
nul să-și prelungească îndepli- .... 
nirea funcțiunilor.

Declarîndu-se însă în vorbe •. . 
pentru „conciliere44, Mobutu își • 
continuă activitatea complo- - 
tistă. Avînd sprijinul colonia- . . . 
liștilor Mobutu formulează 
pretenții insolente. La 26 sep<- 
tembrie el a prezentat coman
damentului O.N.U. un ultima- ... 
turn, amenințînd „să șăvîrșeas- 
că o revoluție" dacă trupele 
O.N.U. „vor interveni în tre
burile interne41 ale statului 
Congo.

★
PARIS 27 (Agerpres). - La 

26 septembrie a avut loc la 
Leopoldville o demonstrație 
a populației împotriva lui 
Mobutu. După cum anunță 
agenția France Presse, de
monstranții au înconjurat clă- . 
direa unde se află așa-zisul 
„Consiliu al comisarilor gene
rali creat de Mobutu. Au 
fost aduși soldați și polițiști ; 
ai lui Mobutu care au mo
lestat pe demonstranți, lovin- 
du-i cu patul armei și au a- 
restat peste 40 de persoane. 
Participanții la demonstrații 
s-au regrupat însă și au ple- 4 3 
cat spre reședința primului 
ministru purtînd pancarte pe 
care era scris : „Trăiască 
Lumumba !“.

în sala sporturilor de la Flo- 
r east a va începe sîmbătă tradi
ționala competiție de box „Tur
neul celor 4“. La actuala ediție 
a competiției vor partioipa o «e. 
rie de tineri pugiliști care s_au 
afirmat în cursul acestui sezon. 
Este vorba de C. Ciucă (Reșița), 
FI. Pătrașcu (Craiova), A. Ver- 
deș (Cluj), G. Simonka (Cluj), 
V. Mîrza (Cluj), Tr. Stuparu 
(Arad), M, Dumitrescu (Bucu
rești) și alții. Alături de ei vor 
evolua și cîțiva membri ai lotu
lui nostru republican în frunte 
cu M. Dobrescu,- Puiu Nicolae, I. 
Mihalik, V. Neagu, Șerbu Neac- 
șu, N. Stoenescu și M. Ghior- 
ghioni.

Prima reuniune va începe la 
ora 19, Reuniunile viitoare vor 
avea loc în fiecare zi pînă joi 6 
octombrie cînd este programată 
ultima gală.

★
Peste citeva zile își va începe 

turneul în țara noastră renunți' 
tul ansamblu maghiar de patinaj 
artistic. După cum s'a mai anun
țat acest ansamblu Va prezenta 
între 1 și 14 octombrie pe pati
noarul artificial din Capitală re. 
vista „Așa s-a născut dragostea". 
Amatorii de sport bucureșteni 
așteaptă cu nerăbdare evoluția 
patinatorilor maghiari, în rîndul 
cărora figurează renumiții sportivi 
Mariana Nagy, Ezster Jurek, Ga
bor Fida și alții.

Ansamblul maghiar de patinaj 
artistic va sosi in Capitală joi 
după-amiază. Vineri membrii an
samblului vor face un antrena
ment de acomodare pe pista de 
gheață a patinoarului „23 August" 
iar sîmbătă ei vor prezenta prL 
mul spectacol.

(Agerprei)

W. Ziegler (din echipa R.P.R. 

tineret) cu motocicleta Jawa 

de 350 cmc. oferită de I. S. 
Loto-Pronosport câștigătoru

lui Turului ciclist al R.P.R.

Evenimentele din Laos
HANOI 27 (Agerpres). — 1 •“ 

TASS transmite : Potrivit ști
rilor sosite din Laos, trupele ... .. 
guvernamentale au atacat po- • ” 
zițiile rebelilor în regiunea 
Paksane, situată la sud-est de 
Vientiane. Unitățile generalu
lui proamerican Nosavan să 
retrag. în ajutorul lor sosesc 
întăriri din rezervele de la 
Savannaket, unde se află car
tierul general al contrarevolu- . ,
ționarilor. ■ •

La 26 s’eptembrie, regele 
Laosului a semnat decretul cu 
privire la eliberarea genera- ■ 
lului Fumi Nosavan din func
ția de ministru ăl Afacerilor 
Interne și a lui Ciao Leum = . 
din funcția de ministru al Fi
nanțelor. în felul acesta, că
peteniile rebelilor au fost, 
îndepărtate din guvern în" . . 
mod oficial.

Indicat in tratamentul :

i-e-futo™ MtoHtot (MecmieMa cfrvtsMnt 
Z'ts&'utlița, etc *

Școala tehnică de muncitori calificați din București, 
Calea Moșilor nr. 152 pregătește vinzători pentru marile 
magazine.

Se primesc din toată țara absolvenți eu diplomă de ma
turitate, fără examen de admitere.

Toți elevii primesc bursă.
Informații suplimentare la telefon 14.78.45.



Lucrările Adunării Generale a O. N. U.
Ieri, în cadrul marii dezbateri

NEW YORK 27 (Agerpres).
— Corespondență specială :

Ședința din dimineața zilei 
de 27 septembrie a celei de-a 
XV-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. s-a deschis la 
ora 10,50 (ora New York), 
16,50 ora Bucureștiului.

La această ședință sînt prc- 
zenți conducătorii a nume
roase state și guverne care 
participă la lucrările sesiunii, 
printre care N, S. Hrușciov, 
A. Novotny, W. Gomulka, 
J. Kadar, T. Jivkov, M. She
hu, J. Nehru, I. Tito, Fidel 
Castro. G. Nasser, K. Nkni. 
mah, J. Diefenbacker și alții.

Primul vorbitor înscris la 
cuvint era șeful delegației 
R. P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. înainte de în
ceperea ședinței, delegația ro- 
mină in frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
fost asaltată de fotoreporteri 
și operatori de cinematograf 
timp de mai multe minute. 
Ziariștii acreditați la O.N.U. 
au solicitat cuvintarea in lim
ba engleză a conducătorului 
delegației romîne și au trans
mis redacțiilor lor conținutul 
acestei cuvintări.

Presa internațională 
despre cuvintarea tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej
NEW YORK 27 (Agerpres). 

— Corespondentul special „A- 
gerpres“, Al. Gheorghiu trans
mite : Cuvintarea șefului dele
gației R. P. Romîne la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N U., tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. a 
fost transmisă pe larg de ma
rile agenții de presă mondiale.

Agenția TASS a reprodus 
ample extrase ale cu vin tării, 
scoțind In evidență Ideile prin
cipale și subliniind botărirea 
țării noastre de a-și aduce 
contribuția la rezolvarea pro
blemelor înscrise pe ordinea 
de zi a sesiunii, speranța ei că 
problema dezarmării poate 
să-și găsească rezolvarea. Sint 
relatate de asemenea propune
rile guvernului romin in vede
rea adoptării de acțiuni pe 
plan regional menite să îmbu
nătățească relațiile intre state 
cu orihduiri social-politice di
ferite. precum și in vederea 
adoptării măsurilor de edu
care a tineretului in spiritul 
păcii și prieteniei intre popoa
re. Agenția France Presse, re- 
latind continuarea dezbaterilor 
generale, subliniază că condu
cătorul delegației romine s-a 
ocupat îndeosebi de problema 
dezarmării, de funcționarea 
O.N.U., de problema Congo- 
ului și ,.a reînnoit oferta unui 
tratat de înțelegere și de secu
ritate colectivă in Balcani pen
tru a crea aici o zonă fără 
baze străine și armament nu
clear'*.

Puternicul ecou internațional 
al cuvîntării rostită de N. S. Hrușciov 
la sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
„II PAESB’4 : Un eveniment de 

o importanță excepțională

ROMA 27 Corespondentul 
Agerpres transmite: Chiar și 
comentatorii ziarelor - italiene 
de dreapta care exprimă in 
mod obișnuit punctele de ve
dere ale cercurilor atlantice 
recunosc în editorialele lor im
portanța deosebită a actualei 
sesiuni a O.N.U. și a propu
nerilor formulate de Uniunea 
Sovietică... Ziarul „II Tempo“ 
subliniază astfel că în cuvin
tarea sa conducătorul guver
nului sovietic se situează pe o 
poziție rațională în ce privește 
viitoarele raporturi dintre Est 
și Vest, șî in special în proble
ma Berlinului și a Germaniei

Corespondentul ziarului ,.I1 
Paese“ scrie de asemenea, sub
liniind uriașul interes cu care 
a fost primită cuvintarea pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. că „discursul 
primului ministru sovietic a 
fost exact contrariul unei sim
ple manifestări oratorice de

Ceea ce nu poate fi
Domnul Henry Shapiro 

al cărui nume poote 
fi întîlnit cotidian la 

capătul comentariilor trans
mise de agenția americană 
„United Press International:* 
a procedat la un bilanț cu
rajos. A încercat să eva
lueze care sînt rezultatele 
tentativelor Departamentu
lui de Stat - tentative de 
notorietate publică — de a 
organiza un complot al tă
cerii in jurul prezenței lui 
N, S. Hrușciov la O.N.U. 
Domnul Shapiro nu-și as
cunde amărăciunea : „Efor
turile de a s’ăbi cit mai 
mult efectul asupra opiniei 
publice al dramaticei apari
ții a lui N. S. Hrușciov pe 
scena New-Yorkului nu au 
dat roade*4. Specialiștii ame
ricani in prestidigitație pro
pagandistică aciuiți în nu

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București. Piața „Sctntett*. Tel. 17.60.10 Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Șcînteii». STAS 3152 52.

In momentul cînd nreședin. 
tele sesiunii dă cuvintul con
ducătorului delegației romine, 
iar tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej se îndreaptă spre tri
buna înaltului for internațio
nal, in sala Adunării Generale 
izbucnesc aplauze.

Cuvintarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej care 
a expus poziția R. P. Romine 
în principalele probleme în
scrise pe ordinea de zi a se
siunii Adunării Generale a 
O.N.U. a fost aplaudată pu
ternic.

In continuarea ședinței a 
luat cuvintul președinte’e 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser.

După cuvintarea președinte, 
lui Nasser, ședința de dimi
neață a luat sfirșit.

In ședința din după-amiaza 
zilei de 27 septembrie primul 
a luat cuvintul reprezentantul 
Tailandei. în continuarea șe
dinței a luat cuvintul condu
cătorul delegației R. P. Polo
ne. Wladyslaw Gomulka.

După aceea, au luat cuvin- 
tu] șefii delegațiilor Para
guayului. Guatemalei și Pa
kistanului.

In relatarea sa. agenția Reu
ter arată că „conducătorul ro
min a subliniat că cea mai im
portantă problemă care stă in 
fața Adunării Generale este 
problema dezarmării”. Agen
ția subliniază că conducătorul 
delegației romine a sprijină 
planul sovietic de dezarmare 
generală și totală care oglin
dește speranța omenirii de a 
se instaura o nouă eră. in care 
războaiele vor fi înlăturate 
pentru totdeauna. Corespon
dentul agenției Reuter a rela
tat de asemenea pasajul care 
se referă la poziția delegației 
romine in problema imbună’.ă- 
țirii și perfecționării ONU-

Subliniind că „Gheorghiu- 
Dej a vorbit in fața unei im
presionante adunări de șefi de 
guverne care participă la se
siune printre care N. S Hruș- 
ciov. K. Nkrumah. J. Nehru, 
I. Tito. F Castro. G. Nasser. 
W. Gomulka- agenția Vcited 
Press International redă am
ple pasaje din cuvintarea e©*»- 
d urătorul ui delegației K_ P. 
Romine.

Agenția relevă (aptul că in 
cuvintarea conducătorului de
legației R P. Romine este sub
liniată problema consolidării 
păcii in Balcani. Gheorghiu- 
Dej — scrie corespondentul a- 
genției United Press Interna
tional — a reînnoit apelul Ro- 
niiniei pentru ca țările din 
zona Balcanilor șî a Mării A- 
driatice să nu aibă baze și ar
me nucleare; Conducătorul de- 

propagandâ". Acest discurs — 
adaugă ziarul „reprezintă un 
eveniment de o importanță 
excepțională, petrecut într-o 
ședință cu adevărat istorică a 
parlamentului internațional*4.

„AVGHT : Un adevărat 
program al păcii

ATENA 27 (Agprpres). - 
TASS transmite : Cuvântarea 
lui N. S. Hrușciov la O.N.U. 
a devenit steagul luptei pen
tru pace și colaborare între 
popoare, scrie ziarul ..Avghi“.

Pentru prima dată de la tri
buna O.N.U. s-a propus scoa
terea colonialismul in afara 
legii șj acest lucim întărește 
prestigiul moral și pol’tic al 
lagărului socialist ca adevărat 
stegar al popoarelor.

Propunerile cu privire la 
dezarmarea genei ală și totală, 
la coexistenta pașnică, la reor
ganizarea O.N U.. continuă 
ziarul, constituie un adevărat 
program al păcii al cărui scod 
este scoaterea omenirii din

măr mare pe lingă Depar
tamentul de Stat s-au do
vedit din nou falimentari. 
Shapiro constată că tovară
șul Hrușciov „continuă să 
fie personalitatea dominan
tă și cea mai căutată a ce
lei de a 15-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.*4.

Comentatorul agenției a- 
mericane face mărturisiri 
încercînd să mimeze calmul. 
Colegul său J. Dixon de la 
„Washington Post and Ti
mes Herald44 are un tempe
rament mai vulcanic. Dum
nealui și-a așternut pe hir- 
tie toate gîndurile negre ca- 
re-l chinuie cu o sinceritate 
uimitoare. Referindu-se la. 
N. Si Hrușciov, ziaristul a-î 
merican afirmă Că „acest 
om a făcut să nu mai am 
nici un interes in viață, cu 
excepția interesului pe care

Propuneri sovietice 
privind componenta 

Comitetului de dezarmare
NEW YORK 27 (Agerpres).

- TASS transmite:
La 26 septembrie președin

tele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste a adresat președin
telui Adunării Generale a 
O.N.U. o scrisoare cu urmă
torul conținut :

Cu privire la dezarmare și 
la situația care s-a creat in 
legătură cu îndeplinirea rezo
luției 1378 a celei de-a 14-a 
sesiuni a Adunării Generale 
din 20 noiembrie 1859 in pro
blema dezarmării.

Drept completare la decla
rația din 23 septembrie a.c. a 
guvernului Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste in pro- 
belma dezarmării am onoarea 
să anexez proiectul de rezolu
ție in problema componenței 
comitetului de dezarmare pe 
care delegația U.R.SS. îl 
prezintă spre examinare celei 

legației romine. rdaleart el in 
continuare, a aritai ci pianul 
Bominiei este spripnit de un 
număr de state diu regiunea 
Balcanică w se bucură de in
teresul ți simpatia opiniei 
publice a tuturor țărilor din 
retinae ta continuare •««■• 
fia scoate ia erideolă a- 
cea prrte a cavintării torară 
SUlai Ghcor,bi«-Dej in care se 
exprimă sentimentele de prie
tenie si apreciere aie poporu
lui romin tată d. cel ameri

Atenția Associated Press a 
relatai pe Iar, conținutul eu- 
rintării jetului deiețlției ro- 
mine-

Ample extrase ale acestei 
cuvintări au tost reialate de 
atenția Cetekx Numeroase alte 
agenții au retransmis extrase 
din cuvintarea tovarășului 
Gbeorrbe Gbeonbiu-Dej.

Corespondentul nurului 
-Avxhr- la Nev )«t Krista, 
Nafcapodaanlos a deciam ar- 
asătaanie t se ei uaudenuadni 
- Acerpres* la lesătart ca ea- 
vintarra conducătorului dele
gației R F. Bomine : -Cred eă 
propunerea referitoare la re
giunea Balcanilor este foarte 
constructivă, deoarece ea este 
menită să tacilitexe colabora
rea pașnică intre state si să 
promoveze interesele comune 
ale statelor balcanice pe tă- 
rim economic și cultural”.

starea de criză, lichidarea În
cordării. restabilirea colaboră
rii internaționale.

„AN-NIDA” : Omenirea a intrat 
in era eliberării definitive 

o popoarelor

BEIRUT 27 (Agerpres) - 
TASS transmite: După cum 
scrie ziarul „An-Nida“. cere
rea imperioasă a Iui N. S. 
Hrușciov de a se lichida defi
nitiv sistemul colonial și de a 
se pune în mod special aceas
tă problemă in discuția O.N.U. 
demonstrează in mod evident 
că omenirea a intrat intr-o 
nouă eră — era eliberării de- 
fmitive a popoarelor Elibera
rea coloniilor nu numai că va 
duce la micșorarea suferințe
lor oamenilor din țările aflate 
sub jugul colonialiștilor, ea 
reprezintă și o condiție esen
țială pentru dezvo’ tarea eco
nomică a acestor țări.

ascuns...
mi-l stirnește persoana sa. 
Pentru mine nu există nici 
campania de alegeri prezi
dențiale, nici apropiatul 
campionat anual de base
ball".

Dixon e furios că deși de 
cînd a încetat să mai fie re. 
porter polițienesc de noapte 
nu a mai stat sub ploaie cu 
ochii pironiți la zidul unei 
case, totuși zilele acestea 
pe o ploaie torențială stă
tea lîngă misiunea sovietică 
de pe Park Avenue privind 
clipă de clipă ușa de la in
trare, sperind să înregistreze 
o vorbă sau un gest al pre
mierului sovietic. Cumplit iși 
mqi bate joc soarta de sim- 
briașii propagandei ameri
cane.

M. RAMURA

de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite.

Vă rog să difuzați această 
scrisoare ca document oficial 
ai Adunării Generale.

N. S. HRUȘCIOV 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republi

cilor Sovietice Socialiste.

Urmează proiectul de rezo
luție al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste :

Adunarea Generală 
hotărăște să lărgească nu

mărul participanților la Co
mitetul celor zece state pen
tru dezarmare, incluzind in 
acesta in afară de reprezen
tanții Bulgariei. Canadei. Ce
hoslovaciei. Franței, Italiei. 
Poloniei. Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de 
Nord. Rominiel Statelor Uni
te ale Americli. Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
pe reprezentanții următoare, 
lor țări : Indiei, Indoneziei. 
Republicii Arabe Unite. Gha- 
nei și Mexicului.

Dejun oferit 
de N. S. Hrușciov

NEW YORK 27 (Agerpres) 
— La 27 septembrie, după se 
d nța ce dimuieată a Adună
rii Generale, conducă'.oru! 
delegației Uniunii Sovietice la 
eea de a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O N U . pre
ședintele Consiliului de Min ș- 
tri al U R SS. N. S Hr_s. 
ciov. a oferit un dejun in 
cinstea eorducătorilor delega- 
țdlor «■ nunlștrițtff Afacerilor 
Externe ai țărilor sociabste. 
care participă la luertrile ce
lei de-a 15-a sesiuni a Adună
rii Generale a Organiza; t 
Națiunilor Unite.

Dejunul s-a desfășura; te- 
tr-o atmosferă frățească A- 
participat A. Novotny. V. Da. 
vid. W. Gcmulka. A Rapaex-, 
Gh. Gbeoeghru-Def. Șt. Vaiet 
L Răutu. J Kadar E. Sa 
T Jrvrtaov K Lnkanea. M. 
Sbeiru. B SmyX X. V. Pod 
gorzii. U. F. PaianwriA 
K T. Mazurov. K V K selev

Au participat ce aseenmea 
A. A. Grocnlio precum s alp 
tovarăși.

-----•-----

Întîlnirea 
dintre N. S. Hrușc ov 

și J. Kehru
NEW YORK 2T •Age-presi. 

TASS transmite; La M sep
tembrie K. S Hr-șrcv. preșe
dintele CcnsiSukri de M-aîgtri 
al U.RSK, s-a la re
ședința sa din New York cu 
J Nehru, primul ministru al 
Indiei.

Întîlnirea !a care au fost de 
față A. A. Gromlkc. ministru! 
Afacerilor Externe ai U RSS, 
și & Dutt. secre*ar al Ministe
rului Afacerilor Externe al In
diei, a decurs intr-o atmosferă 
priexer.eascâ-

---- •-----

Convorbiri 
intr* N. S. Hruțciov 

și Muhammed Naim
NEW YORK 27 (Agerpres). 

— TASS transnt:e : Grupul 
de presă de pe I. rigă pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U-R-S.S. comunică : 

în dimineața zilei de 27 
septembrie, șeful delegației 
sovietice la cea ce-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U- președintele Con
siliului de Miniștri al U R.SiS.. 
N. S. Hrușciov a primit la 
reprezentanța U.R.S.S. pe lin
gă O.N.U. pe Muhammed 
Naim, al doilea vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
și ministrul Afacerilor Externe 
al Afganistanului, și a avut 
cu el o convorbire prietenea
scă asupra unor probleme 
care interesează cele două 
părți.

La convorbire a asistat 
A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

!'”r Walter Nash a plecat spre 0. N. U.
WELLINGTON 27 (Ager

pres). — După cum anunță 
corespondentul din Welling- 

' ton (Noua Zeelandă) al agen
ției Associated Press, la 27 
septembrie primul ministru al 
Noii Zeelande,. Walter Nash, 
a plecat cu avionul la cca 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. unde va 
conduce delegația Noii Zee
lande.

NEW YORK 27 (Agerpres). 
— TASS transmite: Ședința 
de luni după-amiază a sesiu
nii Adunării Generale a 
O.N.U. a început pnr> cuvin
tarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu- 

j lare Albania, Mehmet Shehu.
Acum un an. a declarat el, 

Adunarea Generală a O.N.U. 
și-a desfășurat lucrările in

: condițiile unei slăbiri relative 
a încordării internaționale. în 

î această ordine de idei au avut 
I o mare însemnătate propune- 
i rile guvernului sovietic cu pri

vire la dezarmarea generală 
j și totală. Aceste propuneri, 

precum și înțelegerea la care 
se ajunsese de a se convoca o 
conferință la nivel înalt, au 
insuflat speranțe de întărire a 
păcii și securității popoarelor.

Guvernul Republicii Popu
lare Albania, care a luptat și 
va lupta întotdeauna pentru 
pace și prietenie între popoa
re, pentru triumfal politicii 
coexistentei pașnice, a spus 
M. Shehu, a salutat și a spri
jinit activ această ’inie favo
rabilă relațiilor internaționale 
care se conturase acum un an.

Șeful delegației albaneze a 
subliniat că. în acest an, se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U. iși desfășoară lucrările 
într-o atmosferă încordată. în 
condițiile agravării situației 
internaționale, ca rezultat al 
politicii „războiului rece“ și 
al politicii „de pe poziții de 
forță“, promovată de cercurile 
mpenaliste. Popoarele lumii, 

a spus în continuare M. Shehu, 
as:eaptă ca Națiunile Unite să 
gisească căile și mijloacele 
pentru lichidarea primejdiei 
războiului și pentru asigurarea 
-r.ei păci trainice. Este neîn- 
c: e’r.ic că participarea repre- 
. >?r de cca mai mare
răspundere dintr-o serie de 
țâri creează condiții favorabile 
pentru ca în cursul lucrărilor 
«ctualei sesiuni să fie între- 
;* n$e acțiuni pozitive de în
tărire a păcii.

Republica Populară Albania 
«e pronunță ferm pentru co- 
ex .stenți pașnică fiindcă po
porul albanez es»e împotriva 
răzbctu'ui. fiindcă pacea face 
Pirte din însăși esența orin-

Președintele dâ apoi cu cin- 
t*l mttuhtual Catbet,
fadei CcA.ro. In apiaitzeie fur- 

«ie mcjoruâțu aeur- 
pc: le :*•. ri* xc nren eroul
nrrotwm aint.

Referod^-s« U camparia 
i ..ynăroasă antic-bană, des- 
(ățoraiâ cu încurajarea direc
tă a ernuiji Stateicr Uni
te. Castro a dec.ara; că de.e- 
ga;.e: cu bane l-au fost create 
cocd.’^: tnsuportabile de lucru, 
să antorîtttUe americane au 
^cercat să aungâ demnitatea 

I rapnaeaiaotUor poporului Cu
ban sub pretextul așa-ziselor 
mișun de securzate.

VorbKEd despre campania 
de sx ncxuni și calomnii pe 
care au desfășurat-o autorită
țile amer.cane și presa State- 

; kc Vaite împotriva delegației 
Cubei. Casmo a declarat: Dacă 
noi am fi așa cum am fost 

j deșerta, imperialiști: nu și-ar 
’ fi pierdut speranța să ne cum

pere, asa cum au încercat s-o 
facă. Noi nu putem fi cumpă-

I ratl
in cccdnuane. Castro s-a 

cpnt asopea îstoricurui luptei 
de e-:berare națională a po
porului cuban. Ei a subliniat 
că după destinația colonială 

: spaniolă. Cuba s-a transfor
mat intr-o colonie a S-U.A.

în po.-t.ca sa Cuba a trebuit 
să urmeze dispozițiile ambasa
de: Statelor Uni^. Astăzi, a 
declarat Castro, in aplauze'e 

i furnmoase ale delegai L-or. sin-
■ tem nrindri de faptul că nici
■ o amoasadâ nu ne dă dispo- 
j lițtL Poporul nostru conduce 
| propria hd țară. Poporul Cu-
■ be. a spus In continuare Cas- 
‘ trc. a trebuit să f«că levoîu- 
! ție fi să lupte pentru a obține

.ndepexMiență totală. Această 
| independență a fost dobinditâ 
i după șapte ani de uranie *in- 
i geroasă-

F-.de! Castro a subliniat că 
1 întreaga țara se afla in subor- 

dicea monopolurilor america
ne. Tablou! situației din țara 
noastră, a spus Castro, este ca 
un-lc de.cnșcj Roentgen.care 
este tipic și pentru celelalte 
țări ale Avericii Latine. Si
tuația din Cuba era un rexul- 
tat a. activității nefaste a mc- 
nopoluriîor Statelor Unite.

După venirea sa la putere 
guvernul popular s-a ocupat 
in primai riad de rezolvarea 
problemelor economice inter
ne. Aveam prea puțină vreme 
atunci pentru a ne ocupa de 
politica externă. Am fost ui
miți de primele acte de duș
mănie ale Statelor Unite. Gu
vernul american iși deschisese 
larg porțile pentru bande de 
ucigași și nemernici care au 
ucis sute de mii de oameni, 
care au procedat la represalii 
în timpul regimului lui Ba
tista.

Acum ne dăm seama că a- 
ceste acțiuni au fost unul din 
aspectele politicii Statelor 
Unite in ansamblu.

Primul ministru a enumerat 
măsurile întreprinse de guver
nul revoluționar akCubei pen
tru îmbunătățirea situației 
populației.

Apoi șeful delegației cuba- 
ne a demascat activitatea 
contrarevoluționară pe care o 
desfășoară Statele Unite.

Cuvintarea rostită de Mehmet Shehu
duirii socialiste. Subliniind că 
actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O N.U. urmează să 
discute problema acțiunilor a- 
gresive ale S.U.A. împotriva 
Uniunii Sovietice. M. Shehu a 
condamnat cu hotărîre acțiu
nile agresive săvîrșite de Sta
tele Unite împotriva Uniunii 
Sovietice.

Sistemul colonial rușinos, a 
spus el, își trăiește ultimele 
zile. Guvernul Republicii 
Populare Albania este cu to
tul de acord cu Uniunea So
vietică că a sosit timpul să se 
pună problema lichidării tota
le și definitive a regimului co
lonial sub toate formele lui. 
Este mai presus de orice în
doială că O N.U. poate exer
cita o influență uriașă în ceea 
ce privește înfăptuirea acestei 
sarcini istorice. M Shehu a 
condamnat folosirea O.N U. în 
interesele colonialiștilor care 
urmăresc să înăbușe Republi
ca Congo M Shehu s-a alătu
rat aprecierii făcută de N. S. 
Hrușciov asupra activității se
cretarului general al O.N U. și 
a sprijinit propunerea sovieti
că preconizînd ca secretarul 
general să fie înlocuit de un 
organ colectiv și ca problema 
reședinței O.N.U. să fie revi
zuită.

Guvernul Republicii Popu
lare Albania, a subliniat el, 
consideră că problema cea mai 
vitală pentru întreaga omeni
re, pentru asigurarea păcii, 
este astăzi problema dezarmă
rii. Guvernul nostru, a spus
M. Shehu, întotdeauna a fost 
și este pentru dezarmare to
tală. Guvernul nostru a spriji
nit și sprijină propunerile so
vietice în această problemă și 
consideră că ele reprezintă sin
gura cale justă pentru asigu
rarea unei păci trainice.

în timp ce Uniunea Sovie
tică, a spus în continuare M. 
Shehu, a dat dovadă de bună
voință reducînd în mod unila
teral forțele sale armate cu o 
treime din efectivul lor, Consi
liul N A.T O. a lu^t hotărirea 
să mărească efectivul forțelor 
armate ale țărilor membre ale
N. A.T O Statele Unite ale A- 
mericii și-au sporit bugetul 
militar, militarizarea Germa
niei occidentale a luat propor

Cuvintarea rostită de Fidel Castro
Avioane americane, a declarat 
el, au aruncat bombe incen
diare asupra plantațiilor de 
trestie de zahăr, au organizat 
ca aac pirateresc asupra Ha
vanei. iar in prezent ritxjvații 
de aceste crime se plimbă li
beri prin Statele Unite. Adre- 
sindu-se delegației americane, 
Castro a declarat că în Cuba 
sînt mame care plîng moartea 
copiilor lor pieriți în urma 
atacurilor avioanelor ameri
cane și așteaptă condoleanțe 
din partea Statelor Unite.

Cu toate că guvernul ameri
can a negat că este răspunză
tor de aceste acțiuni, a decla
rat în continuare Castro, este 
absolut limpede că aceste a- 
vioane au fost trimise din 
Statele Unite.

Cum s-a putut întîmpla ca 
în condițiile în care guvernul 
S.U.A declară poporului său 
despre siguranța absolută a 
sistemului de apărare antiae
riană, aceste avioane au pu
tut să decoleze și să se îna
poieze în S.U.A. ? Pot fi două 
explicații. Fie că guvernul a- 
merican minte poporul său că 
sistemul de apărare anti
aeriană a S.UA este atît de 
sigur, fie că guvernul încu
rajează aceste zboruri.

După ce zborurile au înce
tat, a început agresiunea eco
nomică.

Am vrut să lărgim comer
țul nostru exterior, a declarat 
in continuare Castro. Spre a- 
ceasta tind toate tarile. Am 
semnat un acord comercial cu 
Uniunea So vi etică potrivit că
ruia U.R.S.S. cumpără de la 
noi un milion tone zahăr a- 
nual și ne livrează o cantitate 
stabilită de mărfuri care ne 
sint necesare. Unii n-au fost 
mulțumiți de aceasta. Poate 
că noj am fi trebuit să cerem 
permisiunea Departamentului 
de Stat al S.UJL pentru în
cheierea acestui acord? Ne-am 
considerat însă și ne vom 
considera întotdeauna o țară 
Lberă, independentă.

Statele Unite ne-au dat--o 
grea lovitură. Congresul ame
rican a adoptat o lege prin 
care președintele este împu
ternicit să reducă Ia minimum 
cota la importul de zahăr Cu
ban. Această acțiune a fost 
întreprinsă pentru a slăbi țara 
noastră. Știți că acordurile re
gionale interzic agresiunea e- 
conomicâ. însă guvernul S.U.A. 
a încălcat aceste acorduri.

Referindu-se la istoricul re
lațiilor dintre Statele Unite și 
țările din America Latină, 
Castro a amintit despre agre
siunea S.U.A. în Cuba, Mexic, 
Porto-Rico, Haiti și în alte 
țări. Guvernul legal al Gua- 
temalei, a declarat el, a fost 
răsturnat nu de mult în urma 
acțiunilor agresive ale S.U.A. 
Mulți dintre cei prezenți în 
această sală nu exprimă fățiș 
ademenea gînduri. însă in a- 
dîncul sufletului sînt de acord 
cu mine. Castro a declarat că 
poporul cuban se aștepta ca 
Conferința statelor americane 
care a avut- loc în Costa Rica 
să apere Cuba de agresiunea 
economică a S.U.A. Această 
organizație, insă, în loc să facă 
acest lucru, a adus acuzații 
împotriva Uniunii Sovietice. 

ții amenințătoare, Statele Uni
te au săvîrșit brutale acțiuni 
de provocare împotriva țărilor 
socialiste.

Prin poziția lor, a declarat 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Albaniei, puterile oc
cidentale au arătat odată mai 
mult că în fapt ele sînt împo
triva dezarmării generale ți 
totale. Delegația Republicii 
Populare Albania, a spus în 
continuare M. Shehu, aprecia
ză propunerile guvernului so
vietic ca noi pași șl ca efor
turi constructive importante 
pe calea rezolvării acestei pro
bleme de importanță vitală, ea 
declară că sprijină aceste mă
suri atît de pozitive.

M. Shehu a subliniat că una 
din principalele lipsuri orga
nice în tratativele cu privire 
la dezarmare a fost și este ab
sența de la aceste tratative a 
Republicii Populare Chineze. 
Guvernul albanez sprijină în- 
trutotul propunerea guvernu
lui sovietic de a se include pe 
ordinea de zi a actualei sesi
uni a Adunării Generale a 
O.N.U. problema reprezentării 
Republicii Populare Chineze 
în Organizația Națiunilor Uni
te.

M. Shehu a declarat de ase
menea câ guvernul lui consi
deră just ca Republica Popu
lară Mongolă, care a prezentat 
demult cererea de a fi admisă 
în O.N.U. și este cunoscută ca 
stat profund democratic și iu
bitor de pace, să-și ocupe In
cul cuvenit în Organizația Na
țiunilor Unite.

Politica noastră externă, a 
spus în continuare reprezen
tantul Republicii Populare Al
bania, aie la bază prietenia 
veșnică și unitatea cu țările 
lagărului socialist, relații de 
prietenie și relații pașnice cu 
celelalte țări, principiile co
existenței pașnice între statele 
cu orînduiri sociale diferite.

Citind o serie de exemple 
convingătoare care ilustrează 
succesele poporului albanez în 
domeniul economiei și cultu
rii. M. Shehu a subliniat că 
socialismul a transformat Al
bania într-o țară înaintată, pu
ternică șj inviolabilă.

Oare Uniunea Sovietică a tri
mis avioane pe teritoriul 
Cubei ? Oare avioanele sovie
tice au bombardat teritoriul 
cuban ? în CosV«-Ric?. Uni
unea Sovietică a fost acuzată 
pentru câ a promis să acorde 
ajutor în lupta împotriva a- 
gresorului în cazul unui atac 
împotriva poporului cuban. 
De cînd promisiunea de a 
acorda ajutor victimei unei 
agresiuni este o agresiune ? 
Cum poate fi condamnată 
Uniunea Sovietică pentru că 
americanii au bombardat 
Cuba ? Uniunea Sovietică nu 
a atacat Cuba.

Șeful delegației cubane a 
descris apoi tabloul grandios 
al succeselor obținute de po
porul cuban după revoluție.

Guvernul și poporul Cubei, 
a declarat în continuare Ca
stro, sînt profund neliniștiți 
de politica agresivă a S.U.A. 
față de țara noastră.

Amiralul american Burke a 
declarat că dacă Cuba va fi 
atacată ea va rămîne sin
gură și nu va primi ajutor. 
Oare acest amiral, a spus 
Castro, nu știe că trăim în 
secolul al XX-lea. cînd în 
Jocul arcului și săgeților se 
folosesc rachete cu încărcă
turi atomice ?

Problemele mondiale nu se 
rezolvă cu amenințări sau in
timidări. a spus în continuare 
Castro. Poporul iubitor de 
pace al Cubei își va hotărî 
singur problemele sale. Po
porul nostru nu se teme de 
amenințări nici chiar atunci 
cînd se fac încercări de a-l 
intimida cu arma atomică.

Referindu-se la problema 
bazei americane din Cuba, 
Castro a declarat: Baza Guan
tanamo este îndreptată spre 
inima poporului cuban. Ea 
ne-a fost impusă cu forța și 
in prezent guvernul Cubti 
examinează serios problema 
ca în conformitate cu dreptul 
internațional forțele maritime 
militare americane să pără
sească Guantanamo Cînd gu
vernul Cubei va. cere evacua
rea trupelor americane din 
Guantanamo, Statele Unite 
nu vor putea să nu se supună 
dreptului internațional.

Castro a condamnat cu ho
tărîre ieșirile anticubane ale 
candidatului la președinție, 
Kennedy, care sub steagul 
faimoasei doctrine Monroe a 
cerut de fapt organizarea 
unei intervenții împotriva 
Cubei. Să nu credeți, a 
spus Castro, că simpatizăm 
pe celălalt candidat la pre
ședinția S.U.A. — Nixon Atît 
unul cît șî celălalt sînt lip
siți de rațiune politică.

Riposta vehementă dată de 
conducătorul delegației cuba
ne candidaților americani la 
președinție pentru ieșirile lor 
anticubane nu i-a plăcut deloc 
președintelui Adunării Gene
rale. Boland. întrerupind în 
mod grosolan pe vorbitor el 
a declarat că critica făcută 
candidaților americani ar con
stitui un amestec în campa
nia e’ectorală. Intervenția 
nelegală a președintelui și 
încercarea lui lipsită de tact 
de a împiedica pe vorbitor a

Trecînd la politica externă 
a guvernului său, M. Shehu a 
spus : Republica Populară Al
bania, împreună cu Uniunea 
Sovietică, precum și cu Repu
blica Populară Bulgaria si cu 
Republica Populară Romină, 
depune multe eforturi pentru 
transformarea Balcanilor și a 
regiunii Mării Adriatice într-o 
zonă a păcii în Europa Aces
tui scop, a adăugat el. îi cores
punde inițiativa îndreptată 
spre transformarea Balcanilor 
și a regiunii Mării Adriatice 
într-o zonă denuclearizată

Conducătorul delegației al
baneze a subliniat că construi
rea de baze pentru arme ator 
mice și arme rachetă în 
lia și Grecia, vecine directe 
cu Albania, reprezintă o pri
mejdie directă pentru Albania 
și pentru celelalte țări de de
mocrație populară din Balcani. 
Guvernul albanez este gata să 
ducă tratative cu guvernul 
Greciei cu privire la stabilirea 
unor relații normale între cele 
două țări vecine, dar aceasta 
numai în condițiile unei to
tale egalități în drepturi șî 
fără nici un fel de pretenții 
politice sau teritoriale din par
tea uneia față de cealaltă. 
Shehu a arătat de asemenea 
că guvernul albanez tei rea
firmă dorința de a stabili re
lații normale cu toate statele 
care doresc să întrețină astfel 
de relații cu Albania, inclusiv 
cu Statele Unite ale Americil 
și Anglia.

Tn încheiere, președintele^! 
Consiliului de Miniștri al Al
baniei a exprimat un energic 
protest împotriva încercărilor 
unei serii de delegații a’e ță
rilor occidentale de a include 
pe ordinea de zi a sesiunii și 
de a impune Adunării Gene
rale dis<utarea unor probleme 
provocatoare, de genul așa-zi- 
sei „probleme ungare", acestea 
fiind încercări care reprezintă 
un amestec grosolan și inad
misibil în treburile interne ale 
unor state suverane.

După terminarea cuvîntării, 
în sală au răsunat aplauze.

provocat indignarea multor 
delegați.

Problema cubană. a spus 
mai departe Castro, nu este 
decit un caz tipic de luptă a 
popoarelor dependente In tre
cut pentru libertatea Și inde
pendența lor. Ea seamănă cu 
problema Congoului, cu pro
blema a’geriană, cu problema 
îrianului de vest. Cauza Cu
bei este cauza tuturor po
poarelor coloniale.

Primul ministru al Cubei a 
vorbit cu indignare despre ac
tivitatea prădalnică a mono
polurilor imperialiste, care 
au împărțit lumea între ele.

în cuvintarea primului mi
nistru Hrușciov, a spds în 
continuare Castro, ne-a atras 
atenția declarația că Uniunea 
Sovietică nu posedă colonii, 
că ea nu are nici un fel de 
interese în alte țări. Ce bine 
ar fl, a spus Castro în aplau
zele multor delegații, dacă 
toate țările ar putea să de
clare si ele că nu posedă co
lonii, că nu au interese în 
alte țări.

Trecînd la problema dezar* 
mării, conducătorul delegației 
cubane a sprijinit cu căldură 
propunerile sovietice cu pri
vire la dezarmarea generala 
șl totală. Propunerile so
vietice, a spus el, sînt 
clare și concrete. Am citit cu 
atenție discursul rostit de Ei
senhower la Adunarea Gene
rală, dar nu am găsit în acest 
discurs nimic concret in pro
blemele dezarmării și colonia
lismului. Cetățenii americani 
ar trebui să citească cuvînță
rile lui Eisenhower și premie
rului Hrușciov, să le compare 
și să caute să stabilească unde 
se află adevărul. Acest lucru 
trebuie făcut pentru a con
stata cine nu dorește dezar
marea și pentru ce.

Cea mai importantă proble
mă — problema dezarmării — 
a spus L2 continuare Castro, 
trebuie discutată aici în A- 
dunarea Generală și nu în co. j 
mitete, după cum cer insistent 
unele delegații. Să-șj dea toți 
cărțile pe față și să arate cine 
este pentru dezarmare șj cine 
împotriva ei.

Primul ministru al Cubei a 
subliniat necesitatea rezolvă
rii de urgență a problemei 
reprezentării la O N.U a Re
publicii Populare Chineze. 
Lumea nu va fi reprezentată 
pe deplin, a spus el. atît timp 
cît în această adunare va 
lipsi R. P. Chineză care con
stituie a patra parte a lumii.

în încheierea cuvîntării 
sale Fidel Castro a scos în 
evidență cu recunoștință spri
jinul acordat în prezent po
porului cuban de forțele pro
gresiste din America.

Asistenta, care a ascultat 
cu atentie timp de peste patru 
ore cuvintarea primului mi
nistru al Republicii Cuba, a 
primit cu aplauze furtunoase 
ultimele cuvinte ale cuvîntării 
sale. Numeroși delegați s au 
apropiat de Castro și i-au 
strîns mîna.

Cu aceasta, ședința din 
după amiaza zilei de 26 sep
tembrie a luat sfirșit.

S.UA

