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Creșterea continua a forțelor păcii 
este o lege a epocii contemporane. în lupta 
între forțele păcii și ale războiului, victoria 
va fi de partea forțelor păcii !

(Din expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej eu 
privire la lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U. și la 
activitatea delegației R. P. Romine)

Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
cu privire la lucrările sesiunii Adunării Generale a 0. N. U. 

și la activitatea delegației R. P. Romine
eveniment de seamăSesiunea 0. N. U.

al vieții internaționale
Drifi tovarăși,
Reîntoarsă în patrie, delegația Republicii Populare Romlne 

la lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite consideră de datoria sa să prezinte 
o dare de seamă asupra lucrărilor acestei sesiuni, de excepțio
nală însemnătate pentru viața internațională, precum și asupra 
activității desfășurate de către delegația noastră.

Am traversat Oceanul Atlantic împreună cu șeful guver
nului sovietic, Nikita Sergheevici Hrușciov, și cu alți repre
zentanți ai țărilor socialiste, pentru a participa^ la lucrările 
Organizației Națiunilor Unite, purtînd mereu în conștiința 
noastră sentimentul înaltei răspunderi pentru îndeplinirea man
datului dat de popor — de a aduce o contribuție activă la rezol
varea problemelor arzătoare ale vieții internaționale și, în 
primul rînd, la întărirea păcii în lume.

După cum știți, ca răspuns la inițiativa Uniunii Sovietice 
privind reprezentarea statelor la cel mai înalt nivel, la lucră
rile sesiunii au participat șefi de state și de guverne, oameni 
de stat de frunte din peste 30 de țări. Aceasta i-a determinat 
și pe conducătorii acelor state care au avut o poziție nega
tivă față de inițiativa sovietică să-și reconsidere poziția și să-și 
facă apariția la tribuna Organizației.

CEA DE-A XV-A SESIUNE A ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U. A FOST ASTFEL CEA MAI LARGĂ ȘI MAI RE
PREZENTATIVĂ ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ LA NIVEL 
ÎNALT DE PlNA ACUM. Reprezentarea statelor de către fac
tori investiți cu cea mai mare răspundere se impune ca o 
necesitate și pe viitor, in interesul creșterii rolului O.N.U., Îm
bunătățirii activității sale și abordării problemelor cu cea mai 
mare competență și eficacitate.

Datorită caracterului atât de reprezentativ al participării 
statelor, cit și importantei covirșitoare a problemelor abor
date, spiritului viu, combativ, imprimat dezbaterilor de repre
zentanții țărilor socialiste și ai altor țări iubitoare de pace, 
lucrările sesiunii au avut un uriaș răsunet internațional.

Este meritul firilor socialiste că. definind ferm in milnlle 
lor inifiativa, au determinat concentrarea dezbaterilor asupra 
celor mai vitale probleme ale vieții internaționale contempo
rane — dezarmarea generală și totală, ca mijloc sigur de înlă
turare a războiului din viața societății ; lichidarea rămășițelor 
sistemului colonial, impusă de inseșl cerințele dezvoltării ome
nirii pe calea civilizației și progresului ; deplina asigurare * 
universalității O.N.U. și îmbunătățirea structurii organelor sale, 
corespunzător schimbărilor survenite in lume.

Trebuie subliniat că aceste probleme ridicate de Uniunea 
Sovietică și de celelalte țări socialiste, ca și propunerile pre
zentate de ele s-au aflat tot timpul in centrul dezbaterilor 
sesiunii, au polarizat atenția opiniei publice mondiale. Ele au 
stirniț un ecou imens, au fost susținute de numeroase dele
gații, s-au impus ca obiective de luptă mobilizatoare pentru 
toate popoarele lumii.

aceasta a Însemnat, tovarăși, un important 
ClȘTIG POLITIC ȘI MORAL AL ȚARILOR SOCIALISTE, AL 
TUTUROR FORȚELOR PĂCII!

Exponenții cei mai autorizați al popoarelor țărilor socialiste 
și ai guvernelor lor, ca militanți comuniști, conștiemți de 
răspunderea ce le incumbă în lupta pentru apărarea păcii, 
și-au spus cuvîntul cu fermitate și înaltă principialitate, 
au combătut cu vigoare politica agresivă a imperialismului, 
au dezvăluit cine sînt vinovați de cursa înarmărilor și de 
încordarea internațională, au demascat pe adepții robiei colo
niale, au arătat căile soluționării problemelor internaționale 
litigioase.

In mod deosebit trebuie subliniată influența imensă pe care 
a exercitat-o activitatea delegației Uniunii Sovietice, condusă 
cu inepuizabilă energie de tovarășul Hrușciov. Cuvintările 
sale au expus cu o mare claritate și forță de convingere ideile 
nobile care călăuzesc întreaga activitate a statelor lagărului 
socialist. Intervențiile sale, precum și ale celorlalți reprezen
tanți ai țărilor socialiste, au adus in incinta O.N.U.-ului 
suflul unei diplomații noi, care nu se ascunde de popoare, ci se 
desfășoară in văzul acestora, tocmai pentru că răspunde in
tereselor lor vitale, abordează deschis problemele de im
portanță fundamentală pentru oamenii muncii din întreaga 
lume și ii cheamă să-și aducă contribuția hotăritoare la rezol
varea lor.

Prezența conducătorilor țărilor socialiste, activitatea lor, 
preocupările lor constructive, sincere și chibzuite au făcut 
ca în numeroase țări ale lumii poziția statelor socialiste în 
problemele de bază ale vieții internaționale să fie mai bine 
înțeleasă, să găsească o tot mai largă aprobare și să se bucure 
de tot mai mult sprijin. In întreaga desfășurare a lucrărilor 
sesiunii s-a resimțit puternic marea forță pe care o constituie 
unitatea de nezdruncinat a țărilor socialiste, poziția lor unitară 
în toate problemele, izvoritâ din comunitatea intereselor și 
țelurilor, din interpretarea marxist-lenlnistă a fenomenelor 
vieții internaționale. MANIFESTAREA ACESTEI IMPRESIO 
NANTE UNITĂȚI A CONTRIBUIT INTR-O MĂSURA ÎNSEM
NATA LA CREȘTEREA PRESTIGIULUI ȚARILOR SOCIA
LISTE, AL ÎNTREGULUI LAGĂR SOCIALIST, LA SPORIREA 
PUTERII DE ATRACȚIE A POLITICII SALE.

Esțe semnificativ în această privință că în lupta electo
rală ce se duce în prezent în S.U.A. pentru alegerile preziden
țiale, unul din subiectele principale îl constituie problema 
creșterii autorității țărilor socialiste, în contrast cu scăderea 
„îngrijorătoare" a prestigiului S.U.A. Recent un organ specia
lizat al administrației S.U.A. a efectuat un sondaj privind 
situația prestigiului american în lume, iar rezultatele sonda
jului au fost atît de defavorabile, încît Departamentul de Stat, 
din însărcinarea căruia a fost efectuat, încearcă să păstreze 
asupra lui cel mai desăvirșit secret.

Prestigiul și autoritatea internațională nu depind însă de 
nici un fel de rețete magice, ele nu pot fi cucerite oricîtă abili
tate ar desfășura politicienii sau diplomații americani pentru 
a masca prin fraze frumoase esența reală a politicii lor. In 
epoca noastră, epoca unei puternice creșteri a conștiinței și 
activității celor mai largi mase din întreaga lume, popoarele 
nu pot fi amăgite cu declarații de intenții, goale de conținut; 
ele cer fapte, acte concrete care să contribuie la reducerea 
încordării internaționale și salvgardarea păcii. Pe aprobarea și 
sprijinul opiniei publice poate conta numai cine ține seama 
de aspirațiile și interesele popoarelor, de năzuința lor fierbinte 
de pace — și nu cine le încalcă, nu cine se cramponează de 
politica războiului rece, împingînd omenirea la marginea 
prăpastiei războiului și apărînd rînduielile perimate ale trecu
tului. Chiar un număr de oameni politici proeminenți din lu
mea capitalistă recunosc că de aci izvorăște „criza de presti
giu" a S.U.A.

O altă caracteristică a actualei sesiuni O.N.U. a fost aceea 
că pentru prima oară în istorie s-a făcut auzit glasul noilor 
state apărute pe ruinele fostelor imperii coloniale, glasul po 
poarelor care și-au cucerit de curând Independența și sînt dor
nice s-o consolideze, să se dezvolte din punct de vedere eco
nomic. social și cultural. Sesiunea Adunării Generale a O.N.U. 
a demonstrat cu o deosebită putere creșterea rolului interna 
țional al statelor afro-aslatlce care duc o politică de neutrali
tate și coexistență pașnică, neaderind la blocurile militare și 
refuzind să-și pună Ia dispoziție teritoriul național pentru baze 
militare străine.

In mod evident, manifestarea acestor state de la tribuna

O.N.U. n-a fost cîtuși de puțin pe placul puterilor imperia
liste. Reprezentanții celor mai importante state noi din Asia 
și Africa sau ridicat energic împotriva politicii agresive, răz
boinice și de înrobire a popoarelor, au cerut cu hotărîre pro
movarea unor relații de pace și colaborare internațională. Poate 
niciodată colonialiștii, dușmanii libertății și independenței po
poarelor, n-au avut de ascultat atîtea adevăruri amare ca la 
actuala sesiune a O.N.U.!

S-a putut vedea in mod viu unul din rezultatele măre
țului proces de eliberare 
națională — transformarea 
fostelor popoare coloniale 
dintr-o rezervă a imperia
lismului într-o forță activă 
de luptă pentru pace.

Salutind în mod sincer 
șl cu toată căldura afirma
rea statelor care s-au eli
berat de robia colonială, 
reprezentanții țărilor socia
liste au subliniat marea 
însemnătate pe care o a- 
cordă rolului acestor state 
în apărarea păcii. în rezol
varea problemelor vitale 
ale omenirii.

Este îmbucurător că a- 
cesțe state s-au situat pe 
poziții apropiate de ale 
țărilor socialiste In nu
meroase probleme funda
mentale supuse discuției, 
— pe pozițiile promovării 
coexistenței pașnice, solu
ționării diferendelor prin 
tratative, lichidării ime
diate a rămășițelor siste
mului colonial, restabilirii 
drepturilor legitime ale 
Chinei populare în O.N.U. 
și altele. Reprezentanții a- 
cestor state au făcut o serie 
de propuneri constructive 
în legătură cu problemele 
de pe ordinea de zi a se 
siunii.

Sîntem convinși că poli
tica internațională a țărilor 
socialiste va găsi o tot mai 
largă înțelegere în rîndul 
statelor afro-asiatice. In 
aceste state se acordă o 
înaltă prețuire poziției ță
rilor socialiste care luptă 
cu consecvență împotriva 
înrobirii coloniale ca și 
a oricăror forme de in
filtrare a 
nialism, își 
de eliberare 
tice și fără 
mod hotărî t 
ale puterilor 
a le atrage în războiul rece și a crea pe 
de neliniște. Poziția noastră de apărare 
punde într-o măsură cu atît mai mare 
state, cu cît ele, năzuind spre lichidarea
a

profund interesate In asigurarea condițiilor de pace necesare 
progresului lor

SE POATE
TIVE CERTE 
UNITĂȚII DE

Desigur, mergînd la O.N.U., noi nu r.e-am legănat în ilu
zii, am știut că acțiunile noastre pentru rezolvarea construc
tivă a problemelor internaționale litigioase vor 
rezistența înverșunată a promotorilor politicii agresive. 
Aceasta s-a reflectat in ciocnirea celor două linii diametral 
opuse, care se înfruntă în întreaga politică internațională: 
linia statelor socialiste și a altor state iubitoare de pace, 
care tind la crearea unui climat

economic.
DE ACEEA APRECIA CA EXISTA PERSPEC- 
PENTRU LĂRGIREA ȘI CONSOLIDAREA 

LUPTĂ A ÎNTREGULUI FRONT AL PĂCII.

Întâmpina

cu baze militare, politica războiului rece, generatoare de 
grave primejdii pentru pacea lumii ? Sau popoarele care «e 
ridică la luptă activă pentru apărarea păcii var stăvili 
acest curs al lucrurilor și vor impune înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, creând astfel baza cea mai sigură pentru 
salvarea omenirii de un război nuclear ? Acesta este fondul 
luptei ce se dă în lume în jurul problemei dezarmării gene
rale șl totale; de aci necesitatea imperioasă și însemnătatea 
imensă a rezolvării acestei probleme pentru destinele tuturor 
popoarelor.

Cele mai largi cercuri ale opiniei publice mondiale sînt 
astăzi profund îngrijorate de încordarea internațională exis
tentă, înțeleg urmările dezastruoase pentru toate țările ale 
unui război nuclear șl își dau tot mai bine seama de pericolul 
pe care îl reprezintă stocurile mereu mai mari de arme nimi
citoare, politica aventuristă agresivă, inspirată de mllitarișth 
de vîrfurile capitalului monopolist, de reacțiunea imperialistă.

Nu este exagerat să spunem că această îngrijorare crescîn- 
dă se manifestă tot mai evident în starea de spirit a celor 
mal largi pături și categorii sociale din țările capitaliste, cu
prinde oameni de cele mai felurite convingeri politice sau 
concepții filozofice; ea este exprimată, așa cum am putut 
constata în S.U.A., de americanul simplu, de rînd, ca și de 
reprezentanții diferitelor cercuri ale opiniei publice, de majo
ritatea poporului american.

Aceasta explică ecoul uriaș pe care l-au avut nu numai 
în țările socialiste și în țări ce nu fac parte din blocuri mili
tare, dar și în țările capitaliste legate de N.A.T.O. istoricele 
propuneri ale guvernului sovietic la sesiunea precedentă a 
O.N.U. privind dezarmarea generală și totală — propuneri 
împotriva cărora n-au avut îndrăzneala să se pronunțe pe 
față nici cei mai înverșunați adepți ai cursei înarmărilor. 
Adoptarea în unanimitate, la acea sesiune, a recomandărilor 
privind dezarmarea generală și totală a fost un mare succes 
al forțelor păcii, a contribuit la creșterea și activizarea ace
stora, a sporit încrederea popoarelor în posibilitatea de a asi
gura o pace durabilă în lume.

încă de atunci țările socialiste au arătat că adoptarea 
acestor recomandări, de considerabilă importanță principială, 
constituie numai un început, că nu va fi neted drumul apli
cării lor în viață, al elaborării și înfăptuirii măsurilor prac
tice de dezarmare. Am fost perfect conștienți că tocmai în 
jurul acestor măsuri concrete se va da bătălia principală, că 
în acest domeniu se va concentra rezistența cercurilor intere
sate în uriașele supraprofituri ale înarmărilor.

"Poziția reprezentanților țărilor N.A.T.O. în Comitetul celor 
zece a demonstrat pe deplin intenția acestora de a îneca pro
blema dezarmării în noianul unor discuții sterpe, de a folosi 
tratativele drept paravan pentru continuarea cursei înarmă
rilor și a politicii agresive. Retrăgîndu-se din Comitetul celor 
zece, țările socialiste, printre care Republica Populară Romî- 
nă, au dezvăluit această manevră, arătînd cu maximă claritate 
că ele nu sînt dispuse să fie părtașe la Înșelarea popoarelor.

Tocmai din dorința ca problema dezarmării să fie dezbă
tută lntr-un spirit de deplină răspundere Și cu maximum de

(Continuare in pag, 2-a)

■ state 
de cooperare și înțelegere 
între popoare, la statorni
cirea păcii în lume — și 
linia cercurilor imperialiste 
agresive care urmăresc să 
intensifice războiul rece, 
continuă cursa înarmărilor, 
se dedau la provocări și 
acte agresive, încearcă să 
mențină alte popoare în 
stare de dependență politi
că și economică.

S-a vădit din nou că este 
necesară o luptă intensă, 
neobosită și vigilentă dusă 
de toate forțele păcii, de 
toate popoarele, mobiliza 
rea hotărită a opiniei pu
blice internaționale pentru 
a impune cercurilor agresi
ve calea dezarmării și asi
gurării unei păci trainice 
in lume.

Totodată, lucrările sesiu
nii O.N.U. au reflectat, în- 
tr-o măsură cu mult mai 
pronunțată față de trecut, 
schimbările petrecute în 
lume, profundele procese 
transformatoare care au 
loc în societatea contem
porană. Ele au demonstrat 
marele adevăr al timpuri
lor noastre — influența de
terminantă exercitată de 
lagărul socialist, de forțele 
mondiale ale păcii asupra 
evoluției vieții internațio
nale. cit și faptul că astăzi 
puterile imperialiste nu 
mai pot dispune ca altă 
dată, după bunul lor plac, 
de soarta popoarelor.

ASTFEL, 
SESIUNE A ADUNĂRII 
GENERALE 
A DAT UN IMPULS CREȘ
TERII FORȚELOR CARE 

LUPTĂ PENTRU PACE ȘI A CONTRIBUIT LA ÎNTĂRIREA 
CONTINUA A ACESTORA, ZDRUNCINlND POZIȚIILE 
CERCURILOR IMPERIALISTE INTR-UN ȘIR DE PROBLEME 
ESENȚIALE ȘI ADlNCIND CRIZA POLITICII AGRESIVE, DE 
PE POZIȚII DE FORȚA.

PRIN ACEASTA, LUCRĂRILE SESIUNII AU CONSTITUIT 
UN EVENIMENT DE SEAMA IN MAREA LUPTA PENTRU 
STATORNICIREA UNEI PĂCI TRAINICE IN LUMEA ÎN
TREAGĂ, PENTRU TRIUMFUL IDEII DE LIBERTATE, EGA
LITATE ȘI INDEPENDENȚĂ A TUTUROR POPOARELOR 
LUMII. (Aplauze)

noului colo-
manifestă activ solidaritatea cu mișcarea 

națională, le acordă ajutor, fără condiții poli- 
imixtiuni în treburile lor interne, sprijină în 
suveranitatea lor împotriva oricăror atentate 
imperialiste, împotriva încercărilor acestora de 

teritoriul lor focare 
fermă a păcii răs- 
intereselor acestor 
cît mal grabnică 

dezastruoasei moșteniri lăsate de dominația colonială sînt

Dezarmarea - problema cea mai arzătoare 
pentru omenire

Tovarăși,

Dintre problemele dezbătute la cea de-a XV-a sesiune 
Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, aceeaa __ _

care prezintă cea mai arzătoare importanță pentru omenire 
este incontestabil problema dezarmării generale și totale.

Pe bună dreptate dezarmarea este apreciată ca problema-

ACTUALA

A O.N.U.

Adunarea 
reprezentanților 
oamenilor muncii 
din întreaga țara

cheie a întregii vieți internaționale, căci de rezolvarea ei 
depinde într-o măsură covirșitoare evoluția ulterioară a rela
țiilor dintre state și grupe de state, depinde însăși prevenirea 
calamităților unui nou război.

Va continua cursa nebunească a înarmărilor și îndeosebi 
a celor nucleare, cu irosirea de uriașe mijloace materiale, 
va continua politica cercurilor agresive de împînzire a lumii

Cu opjauie puternica au primit reprezentanții oamenilor muncii din întreaga țară expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej. 
Foto; AGERPRES

Miercuri după-amiază în 
sala Palatului R. P. Romine a 
avut loc o mare adunare a 
reprezentanților oamenilor 
muncii din întreaga țară, in 
cadrul căreia tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, conducă
torul delegației romîne la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a făcut o 
amplă dare de seamă asupra 
lucrărilor sesiunii și activi
tății delegației R. P. Romîne 
la această sesiune.

Au luat parte membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai gu
vernului și ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, depu- 
tați ai Marii Adunări Națio
nale, conducători ai instituții
lor centrale și ai organizații
lor obștești, primii secretari și 
secretari ai comitetelor regio
nale și ai unor comitete oră
șenești și raionale de partid, 
președinții comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare 

! regionale, președinții consi- 
| liilor regionale ale sindicate- 
l lor, directori și secretari ai 
I comitetelor de partid din mari 
I întreprinderi din întreaga țară, 
i muncitori fruntași, academi
cieni și alți oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori, activiști de partid, 
de stat și ai organizațiilor ob
ștești, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine.

Au participat șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La sosirea în sală, conducă

torii partidului și statului au 
fost primiți cu puternice ova
ții și urate.

La masa prezidiului au luat 
loc tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă; Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Alexan
dru Bîrlădeanu, Mihail Ralea, 
Atanase Joja, Elena Lascu, 
Virgil Trofin, Maria Rosetti.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale.

Intimpinat cu entuziasm de 
întreaga adunare a luat cuvîn
tul tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Expunerea sa a fost subli
niată în repetate rînduri de 
vii și puternice aplauze.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a dat apoi citire unei 
moțiuni pe care adunarea a 
adoptat-o prin aclamații.

Minute în șir în sală au 
răsunat urale și aplauze pu
ternice. Asistența, în picioare, 
a ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romin 
și Comitetul său Central in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru Repu
blica Populară Romînă, pen
tru pace în întreaga lume.

(Agerpres)



EXPUNEREA TOVARĂȘULUI

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
(Urmare din pa/ț. I-a)

eficientă, guvernul Uniunii Sovietice, cu acordul celorlalte state 
socialiste, a cerut înscrierea acestei probleme pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni a O.N.U.

Acest spirit constructiv și.a găsit expresie în remarcabilul 
document prezentat la sesiune de guvernul sovietic — „PRE
VEDERI FUNDAMENTALE PENTRU UN TRATAT DE 
DEZARMARE GENERALĂ ȘI TOTALĂ**. Meritul acestui 
document este că stabilețte principiile călăuzitoare ale dezar
mării generale Și totale, cuprinde prevederi precise, concrete, 
pentru înfăptuirea pe etape a măsurilor de dezarmare, pre
zintă un sistem de oontrol. minuțios elaborat, adecvat fie
cărei etape, vine în întimpinarea unor propuneri șj observații 
făcute anterior de reprezentanții puterilor occidentale. El 
constituie astfel o bază serioasă în vederea adoptării unui 
acord, care să scoată din impas problema dezarmării gene
rale și totale și să asigure rezolvarea ei In practică, potrivit cu 
voința popoarelor.

Dezbaterile din sesiunea O.N.U. au arătat însă clar că 
tocmai un asemenea acord nu voiesc reprezentanții Statelor 
Unite ale Americii și ai aliaților lor.

Desigur, nici unul dintre ei nu s-a pronunțat pe față de 
la tribuna Organizației Națiunilor Unite împotriva dezar
mării — au trecut vremurile cind un asemenea lucru mai era 
cu putință fără riscul oprobiului categoric din partea întregii 
opinii publice internaționale

Dar, dacă lăsăm la o parte declarațiile lor verbale, fap
tele arată că reprezentanții S.U.A. și aliații lor nu numai 
că s-au ridicat împotriva programului de dezarmare caprin- 
zător și precis prezentat de țările socialiste — dar nici n-au 
prezentat un program propriu pentru realizarea dezarmării.

înainte de începerea sesiunii se puteau auzi din rindurile 
reprezentanților țărilor N.A.TO. reproșuri că statele socia
liste s-ar fi retras din Comitetul celor zeoe tocmai in mo
mentul cind ei se pregăteau să prezinte noi propuneri de 
dezarmare. Dar dacă, așa cum afirmau aceștia, statale occi
dentale aveau asemenea propuneri — cine i-a împiedicat să 
le prezinte în fața Adunării Generale, de ce nu și-au expus 
propunerile în cadrul acestui for internațional T

In preajma cuvlntării președintelui Elsenhower la O.N.U., 
organele de presă capitaliste vesteau cu litere mari că pre
ședintele ar intenționa să prezinte Națiunilor Unite un nou 
„plan de dezarmare**. Dar după pronunțarea discursului pini 
șl numeroase ziare buTgheze din diferite țări ale lumii au ca
lificat ca „dezamăgitoare" această cuvlntare a cărei teză prin
cipală In materie de dezarmare era controlul asupra înar
mărilor, pe pămînt și în spațiul cosmic, „dacă vrem - po
trivit expresiei președintelui, — ca civilizația să supraviețu
iască".

Acest pretins „plan nou" n-a Însemnat decit simpla ree
ditare a vechil teze occidentale — control fără dezarmare cu 
desfășurarea mai departe a cursei înarmărilor. După cum 
se vede, potrivit afirmației președintelui S.U.A., pentru ca 
Civilizația să „supraviețuiască- trebuie menținute giganticele 
stocuri de arme atomice și cu hidrogen capabile să șteargă 
de pe suprafața pămîntului țări și popoare întregi, trebuie 
cheltuite în continuare resurse imense pentru înarmări. Ciu
dată concepție asupra căilor de supraviețuire a civilizației!

Așa cum țările socialiste au subliniat nu odată — contro
lul asupra armamentelor nu are nimic ccmun ou dezarma
rea ; el este de fapt la antipodul dezarmării ; el nu înseamnă 
altceva decit o prelungire a politicii de pe poziții de forță, 
o cale comodă pentru obținerea de informații militare nece
sare acelora ce nutresc planuri agresive.

Acest lucru este azi înțeles în tot mai numeroase state 
ale lumii. Lulnd cuvîntul în cadrul dezbaterii generale, pre
mierul Indiei, Jawaharlal Nehru, sublinia că „noțitinea de 
control nu există decit în funcție de dezarmare. Sper că 
nu se va propune un control al armelor existente și. în con
secință. perpetuarea lor". Or, tocmai pe o asemenea poziție 
s-au situat din nou S.U.A. și aliații lor.

Primul ministru al Marii Britanii, dl. Macmillan, a mers 
chiar mai departe pe această cale sterilă, propunlnd la sesiune. 
In locul oricăror măsuri concrete de dezarmare, crearea unu: 
grup de experți, care, la rindul lor. să elaboreze abia un 
studiu privind metodele și modalitățile de control. Pe bună 
dreptate au amintit unii delegați care avuseseră pe timpuri 
prilejul să participe și la lucrările răposatei Ligi a Națiu
nilor că „experții" acesteia mai lucrau încă la întocmirea 
listelor de armament ce urmau să Ce supuse controlului 
cind cel de-al doilea război mondial a »i izbucnit.

Dată fiind Însemnătatea vitală a problemei dezarmării 
generale și totale, țările socialiste au socotit că ea trebuie 
să fie discutată în forul cel mai adecvat pentru aceasta — 
plenul Adunării Generale, care oferă cadrul pentru o exa
minare aprofundată, de către factorii cei mal competer.țl. 
avînd posibilitatea de a adopta hotăriri corespunzătoare.

După cit s-a văzut tocmai o asemenea situație au voit 
să evite puterile imperialiste, care au acționat sprijmindu-ae 
pe voturile reprezentanților statelor participante la blocu
rile agresive, recurgind la practici vechi în activitatea 
O.N.U. — felurite presiuni fi manevre în culise. Totodată, 
poziția reprezentanților unor state neutre a fost inf.ue.-.țată 
de concepția, eronată după părerea noastră, că rezolvarea 
problemei dezarmării ar depinde exclusiv de manie puteri, 
în acest fel problema dezarmări: a fost transmisă !a discuția 
Comitetului Politic al Adunării Generale.

Ne-am declarat gata să participăm în spirit eonstr-jetiv 
la discutarea problemei dezarmării fi In Comitetul Politic, 
deși, pe baza experienței de pini acum am avut convinge
rea că discuția într-un asemenea cadru nu va da rezultatele 
așteptate de popoare.

Faptele confirmă ceea ee prevăzusem fi arată eă teme
rile noastre au fost îndreptat *e în cadrul Cornitetuhi! Poli
tic lucrurile nu merg satisfăcător: reprezentanții puterilor 
occidentale recurg din nou la vechile lor tactici, se eschi
vează de la prezentarea unor propuneri conoete, urmează 
de fapt aceeași linie de discuți: sterpe și de tergiversare a 
oricăror hotăriri pe care au dus-o in Comitetul celor zece, 
continuînd în același timp cursa înarmărilor.

Aceasta este o situație inacceptabilă Nu putem fi părtași 
la inducerea în eroare a popoarelor. care așteaptă rezultate 
efective, măsuri practice — fi nu declarații formale. Nei înțe
legem să participăm la lucrările Comitetului Politic numai 
dacă se va păși in fapt pe calea discutării serioase fi eon 
crete a problemei dezarmării.

Dezarmarea generală Și totală este nu numai problema 
fundamentală a întregii vieți internaționale, ci și o sarcină 
de primă urgență, a cărei tergiversare are efecte adir.c păgu
bitoare pentru cauza păcii. In timp ce delegații puterilor 
occidentale depun eforturi demne de o cauză mai bună pen
tru a împiedica orice hotăriri eficiente în domeniul dezar
mării, cercurile militariste din S.U.A. intensifică pregătirile 
militare, pun la cale acțiuni agresive de tipul zborurilor pro
vocatoare ale aviației militare americane deasupra teritoriu
lui Uniunii Sovietice. Este accelerata «militarizarea Germa
niei occidentale, ceea ce creează grave primejdii pentru pa
cea Europei și a lumii întregi. Chiar în aceste zile trupe 
vest-germane se instalează pe pămintul Franței unde, cu con 
6imțămîntul guvernului francez, au fost organizate pentru 
ele așa-numite „centre de instrucție".

în același timp crește pericolul de extindere a fabricării ar
melor atomice și în alte țări. în presa occidentală apar tot 
mai frecvent știri cu privire la perspectiva fabricări: unei 
așa-numite „bombe atomice ieftine", știri prin care se ur
mărește pregătirea opiniei publice pentru înarmarea atomică 
a altor țări și îndeosebi a Germaniei occidentale.

Totodată, recente declarații oficiale din Occident arată 
că reprezentanții Comandamentului Suprem al blocului 
N.A.TO. pregătesc terenul pentru ceea ce denumesc ei 
„transformarea N.A.TO. intr-o a patra putere atomică", 
adică punerea armamentului nuclear la dispoziția forțelor 
armate ale blocului N.A.T.O., unde, precum se Știe, un rol 
din ce în ce mai important îl joacă militariștii vest-geamani. 
La rindul său guvernul Franței a adoptat măsuri cu privire la 
crearea unei „forțe de șoc" atomice proprii.

Astfel, in loc să pășească pe calea cerută de popoare, pe 
calea lichidării stocurilor de arme atomice existente și in
terzicerii experimentării și folosirii lor — calea rațiunii, 
care duce la destindere și la eliberarea omenirii de primej
dia războiului atomic — puterile occidentale se angajează 
pe un drum contrar, care agravează considerabil primej
diile ce planează deasupra omenirii. Evident, dacă se va mer
ge tot mai departe pe acest drum, se va ajunge la situația 
cind o singură seînteie, aprinsă într-un colț al lumii, ar putea 
declanșa o conflagrație atomică nimicitoare.

Toate acestea au loc în timp ce la Geneva, după cîteva 
sute de ședințe, reprezentanții S.U.A. și Angliei continuă să 
impiedice încheierea unui acord privind încetarea expe
riențelor cu arma nucleară. în timp ce puterile occidentale 
refuză în mod sistematic adoptarea unui angajament al sta

telor deținătoare de arme atomice de a nu folosi primul aceste 
arme.

Iată, tovarăși, doar o parte a faptelor care pun în lumină 
cauzele reale ale impasului în care se găsește problema dezar
mării și pe cei răspunzători de acest impas.

Actualul stadiu al lucrurilor evidențiază necesitatea impe
rioasă a unor eforturi susținute din partea tuturor statelor 
membre ale Organizației Națiunilor Unite, fie ele mari sau 
mici, pentru a urni din punctul mort problema dezarmării.

REALIZAREA DEZARMĂRII SE IMPUNE CA O PROBLE
MA DE ÎNSEMNĂTATE VITALA, ÎN REZOLVAREA CAREIA 
TOATE ȚĂRILE DE PE PLANETA NOASTRA, FARA DEOSE
BIRE DE ORÎNDUIRE SOCIAL POLITICA, TOATE POPOA 
RELE SINT LA FEL DE INTERESATE. CU CONȘTIINȚA 
ÎNALTEI RĂSPUNDERI PENTRU SOARTA OMENIRII, TOA
TE POPOARELE - DIN ȚĂRILE SOCIALISTE, DIN ȚĂRILE 
NEUTRE, DIN LUMEA CAPITALISTA - SINT CHEMATE 
SA ȘI UNEASCĂ EFORTURILE PENTRU A OPRI MINA IN 
CENDIATORILOR ȘI A PREVENI O CATASTROFA ATOMI
CA. PE DEASUPRA ORICĂROR DEOSEBIRI DE CONCEPȚII 
SAU ORIENTARE POLITICA, ACEASTA ESTE O CHESTIU
NE A ÎNTREGII UMANITĂȚI. (Aplauze puternice)

De aceea este pe deplin justificată propunerea făcută de 
guvernul sovietic de a se convoca in martie sau aprilie anul 
viitor in Europa o sesiune specială a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, consacrată exclusiv problemei 
dezarmării, cu participarea șefilor de state sau dc guverne. 
Convocarea unei asemenea sesiuni ar crea condiții mult mai 
propice pentru dezbaterea acestei probleme atît de complexe 
decit sesiunile obișnuite. Adoptarea de către sesiunea extra
ordinară a principiilor călăuzitoare ale dezarmării ar permite 
apoi conducătorilor de state să îndrume in mod just, potrivit 
intereselor generale ale popoarelor, activitatea Comitetului celor 
15 stat», a cărui înființare a fost propusă de U.R.S.S. corespun
zător cu cerințele reprezentării juste a tuturor grupelor 
de state.

Pentru îmbunătățirea situației internaționale are o consi 
derabilă însemnătate propunerea guvernului sovietic privind 
organizarea, la începutul anului viitor, a unei intiiniri la 
nivel Înalt in vederea realizării unui acord pentru ineheierea 
Tratatului de pace cu Germania și rezolvarea, p» această baia, 
a problemei Berlinului occidental.

înfăptuirea dezarmării generale și totale. însănătoșirea eli- 
mutului internațional cer popoarelor vigilență, combativitate, 
fermitate in lupta pentru zădărnicirea uneltirilor cercurilor 
agresive, pentru a impune un curs al evenimentelor favorabil 
întăririi păcii.

întrebare» pe care p-o pun în prezent milioanele de oa
meni din întreaga lume este : care sin, perspectivele d» viitor 
ale relațiilor internaționale ? Există in vremea noastră posibi
lități practice de a se înfăptui dezarmarea p a se asigura ome
nirii o pace trainică ?

Convingerea noastră profundă este că ex.s'.ă asemenea po
sibilități. există perspectiva certă a transformării lor in reali
tate. (Aplauze) Această convingere nu se bazează, evident, pe 
speranța că imperialismul va deveni pacific, rt militariștii vor 
deveni prieteni ai păcii. Ea se bazează pe aprecierea realistă, 
marxist-ieninistă, a raportului de forțe din lume» contemporană 
și a direcției in care evoluează acest raport

ANALIZAREA REALITĂȚILOR CONTEMPORANE DE
MONSTREAZĂ FĂRĂ PUTINȚA DE TĂGADA SUPERIORI
TATEA CRESClNDĂ A FORȚELOR PĂCH ȘI PROGRESULUI. 
ASUPRA FORȚELOR RĂZBOIULUI ȘI AGRESIUNII. IAR 
ACEASTĂ SUPERIORITATE CONSTITUIE FACTORUL HO 
TĂRITOR PENRD PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII VIEȚII 
INTERNAȚIONALE.

TRĂSĂTURA CARACTERISTICA FUNDAMENTALA A 
TIMPULUI NOSTRU CONSTA TOCMAI ÎN ACEEA CA DES 
FĂȘURAREA EVENIMENTELOR NU MAI ESTE DETERMI 
NATA DE IMPERIALISM. ACESTA NU MAI ESTE ASTAD 
ATOTPUTERNIC ; IMPERIALISMULUI I SE OPUN ASTĂZI 
FORȚE URIAȘE IN CONTINUA CREȘTERE. CAPABILE SA 
ZĂGĂZUIASCĂ RĂZBOIUL ȘI 8A IMPUNĂ O FACE DU 
RABILĂ. (Aplauze puternice)

Rolul hotăritor in această privință E are existența și dez
voltarea sistemului mondial al socialismului, eu gigantica sa 
forță materială, eu canacitate» s» uriagă de apărare p ripocd 
față de orice tentative agresive ale Iiițiwltfisiniiliii. cu imensa 
putere de atracție pe care z exerv.tă arupra popoarelor poteca 
sa nobilă șt perseverentă de apărare a păcii In hane, a hbar. 
tiâții gi independenței tuturor popoarelor (Apiamef

Ir. apărarea păcii se ridică de asemene» șt alte torțe uriașe 
ale timpului nostru — popoarele care au scuturat sau scutură 
jugul colonial, desăvirgind prăbușirea unui» dintre ptlonii prin
cipali ai imperialismului, sistemul colonial.

Modificările petrecut» in lume in perioada d» după cai de-al 
n-le» război mondial subminează pe zi ee trece pozițiile pu
terilor impertaitste. Pe bună dreptate reies*» tovarășul Hrugciov 
că dagi acesta stale încearcă eu înverșunare să-gi mențină domi
nația in voala internaționali. de fapt istoria Ie-a răpit aeest 
drept, lea luat această posibilitate ; dispare vechea superiori 
tata economică in virtutea căreia țările imperialiste puteau 
exercita presiuni asupra multor țări ale lumii ; puterile impe 
rialiste r au pierdut și superioritatea mi!:tară pe care se spri- 
juteau in infâptmrea politicii lor de pe poziții de torță.

Abolirea totală a
o necesitate urgentă

TovarăA
Propunerea Uniunii Sovietice privind lichidare» totală șl 

r.eir'.i-ziatĂ a regimului antonia’. cub toate formale »i manifes
tările sale, a produs o adinei impresie atit k> cadrul O.N.U. 
cit si in afara acestei organizații.

Istoria a condamnat definitiv și fără drept de apei «ale- 
nialismul, — și nu inerție nici o îndoială că ultimele sale vesti
gii v»r fi inevitabil lichidate d» mersul Înainte al omenirii. 
Abolirea totală a oeiooialismulul a devenit » necesitate obisc 
ttvă urgentă in viața popoarelor, ea marchează una din eoti 
turtle dezvoltării societății umane, analoagă. prin importanta 
sa. «■ desființarea sclaviei sau ou alte M emane» momente de 
răscruce ale istoriei.

Propunerea guvernului sovietic a Mustrat din nou rolul ță 
ritor socialiste ca port drapel al cauzei libertății și progresului, 
ea militante hoiirite și consecvente împotriva oricăror forme 
de opresiune politică și de jefuire economică a popoarelor, ca 
reazem sigur și de nădejde a! luptei acestora pentru indepen
dență. pentru dreptul lor inalienabil la o viață civilizată și 
demnă (Aplauze).

CONȘTIINȚA OMENIRII NU POATE TOLERA CA ÎN 
ZILELE NOASTRE ÎN EPOCA UNEI MINUNATE ÎNFLORIRI 
A GENIULUI UMAN, SA MAI DĂINUIE ASEMENEA RAMA 
ȘIȚE BARBARE CA ROBIA COLONIALĂ, SURSA PERMA
NENTA DE PRIMEJDII PENTRU PACEA POPOARELOR.

Mai bine de 100 de milioane de oameni, reprezentind zeci de 
popoare, sint incă siliți să suporte jugul stăpinirii coloniale. 
Deși au trecut 15 ani de la adoptarea Cartei Națiunilor Unite, 
din 11 teritorii aflate atunci sub tutelă, numai 4 au căpătat 
independența. Teritorii dintre cele mai mari ca Tanganica, 
Ruanda Urundi sau Noua Guinee sint și azi rămase sub acest 
regim.

Curge încă sîngele popoarelor din Rhodesia, Angola, Mo- 
zambic, Nyassaland. Kenya și Oman. In acesta din urmă, si
tuația a devenit atît de serioasă îneît, la cererea unui grup de 
țări arabe, sprijinită de țările socialiste, problema Omanului a 
fost înscrisă pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale.

Ridicînd problema abolirii depline a colonialismului și de
mons! rind necesitatea examinării ei cu toată răspunderea în 
plenul Adunării Generale, țările socialiste au cerut O.N.U. 
să joace un rol activ în apărarea libertății și independenței po
poarelor — conform țelurilor și principiilor Cartei cît și intere
selor păcii și securității în întreaga lume.

In intervențiile lor, reprezentanții țărilor socialiste au smuls 
vălurile cu care purtătorii de cuvînt ai imperialismului încer 
cau să acopere sălbăticia asupririi coloniale, au relevat însem
nătatea uriașă pe care ar avea-o pentru dezvoltarea vieții in
ternaționale adoptarea Declarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor coloniale.

Au fost impresionante cuvîntările rostite de reprezentanții 
popoarelor din Africa și Asia, care au purtat vreme îndelun
gată jugul puterilor coloniale și care luptă din greu pentru a 
șterge urmările nefaste ale acestuia. Delegați ai statelor afro- 
asiatice — al căror număr se ridică azi la aproape jumătate 
din numărul total al statelor membre ale O.N.U. — au rostit cu
vinte de aspră condamnare a imperialismului asupritor.

Cu deosebită vigoare a răsunat de la tribuna Adunării Ge
nerale avertismentul rostit de proeminenți conducători din ță
rile descătușate ale Asiei și Africii: „Cît timp mai există în

La acestea se adaugă și un alt factor de mare însemnătate 
— mișcarea de luptă pentru pace din țările capitaliste, cu- 
prinzînd mase populare tot mai largi, personalități marcante, 
cercuri din cele mai diverse ale opiniei publice.

Există condiții favorabile pentru ca această mișcare să 
crească în vigoare. însăși presa capitalistă este silită să recu
noască că nu există astăzi problemă mai arzătoare pentru 
cetățenii de rind din Statele Unite ale Americii decit asigu
rarea păcii. Relatînd rezultatele unei anchete efectuate cu pri
lejul pregătirii alegerilor prezidențiale în S.U.A.. ziarul ame
rican „Wall Street Journal" scria recent : „Opriți la intlmplare 
zece cetățeni pe stradă și opt dintre ei vor spune neapărat că 
problema păcii sau războiului este cea mai importantă pro
blemă a acestei campanii electorale".

Vizita noastră în Statele Unite și în alte țări ale lumii capi
taliste ne-a permis să ne dăm seama mai bine de procesul 
profund al deplasărilor de forțe în favoarea păcii care se 
desfășoară în diferitele straturi ale societății din aceste țări. 
Desigur, acesta este un proces complex, deseori contradictoriu, 
dar este incontestabil că an de an ideile coexistenței pașnice, 
năzuința eliberării de coșmarul unui război iminent cîștigă un 
teren din ce în ce mai larg.

Și acest fapt trebuie să fie necondiționat luat în seamă la 
aprecierea raportului de forțe din lumea contemporană.

Noi privim lucrurile cu luciditate. Existența imperialismului 
generează prin ea însăși pericol de război. Imperialiștii nutresc 
o ură Înverșunată împotriva lumii socialiste, împotriva popoa
relor Asiei. Africii, Americii Latine care-și iau soarta în pro
priile lor mîini. Cercurile agresive văd în război calea rezol
vării profundelor contradicții care macină temeliile capitalis
mului contemporan.

Dar așa cum s-a subliniat nu odată, deși natura agresivă 
a imperialismului nu s-a schimbat, în epoca noastră au 
intervenit alte schimbări — și anume s-a schimbat natura 
raportului de forțe în lume. Forțele care se contrapun impe
rialismului sînt capabile să zădărnicească uneltirile careurilor 
agregive. să preintimpine dezlănțuirea războiului.

Pentru marxiști-leniniști nu încape nici o îndoială că în 
cazul cînd imperialiștii s-ar încumeta să dezlănțuie un 
război mondial, acesta ar însemna sfîrșitul imperialismului, 
sfîrșitul capitalismului aducător de grele suferinți pentru 
omenire. Sîntem însă conștienți că aceasta ar fi o victorie 
scump plătită. Prețul ei, în condițiile războiului nuclear, ar 
fi pieirea a sute de milioane de oameni, contaminarea ra
dioactivă a altor sute de milioane de oameni, periclitarea 
soartei generațiilor viitoare pe toată suprafața globului pă- 
minteșc.

Noi «Intern profund convinși de forța invincibilă a Ideilor 
socialismului, de puterea de atracție cresoîndi a mărețelor 
victorii repurtate de Uniunea Sovietică și de celelalte țări 
socialiste in oonstruirea celei mal înalte civilizații, cu cel mai 
ridicat nivel de trai și de cultură. Avem eonvingerea nestră 
mutată că socialismul va triumfa în mod inevitabil. Pentru 
aceasta, comuniștii nu au nevoie de război. In Interesul pro
priilor lor popoare, al întregii umanități, In interesul cauzei 
mărețe a socialismului șl comunismului, partidele comuniste, 
țările lagărului socialist militează cu energic, abnegație și per 
severeiiță pentru a salva omenirea de război. (Aplauze pre
lungite).

Ce ar însemna dacă am ignora raportul de forțe din lumea 
contemporană, dacă am ignora sau subaprecia uriașa forță a 
lagărului socialist, vigoarea celorlalți factori care determină 
superioritatea forțelor păcii 7

Aceasta ar însemna în mod inevitabil să ne autocondam- 
r.ăm la pasivitate și inerție, să lăsăm din miini steagul lup
ei pentru pace și coexistență pașnică între popoare, să în

lesnim de fapt cercurilor imperialiste aplicarea politicii lor 
agresive și împingerea omenirii într-o nouă conflagrație 
mondiali

Meritul istoric al partidelor comuniste și muncitorești, Înar
mau m invățătura marxist leninistă, constă in aceea că ele 
u se resemnează in fața războiului ea in fața unei fatalități 
rt. pornind de la realitățile lumii contemporane, de la analiza 
factorilor obiectivi și subiectivi care fac posibilă preintlmpina- 
re» războiului, mobilizează popoarele in lupta pentru victoria 
canei păcii. (Aplauze puternice)

Ce este necesar pentru a determina înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, a face să triumfe principiile coexistenței 
pser.ee in relațiile dintre popoare ?

PENTRr ACEASTA ESTE NECESAR. ÎNAINTE DE TOATE, 
MOBILIZAREA TUTUROR FORȚELOR PĂCH. TUTUROR 
POPOARELOR IUBITOARE DE PACE. LUPTA LOR DUSA 
cr MAXIMĂ BOTĂRlU SPRE a si IMPUNE VOINȚA ȘI 
A IMPRIMA UN ALT CURS EVOLUȚIEI RELAȚIILOR IN 
TERNAȚTONALE - CĂTRE DESTINDERE ȘI DEZVOLTAREA 
COI ABORĂRH ÎNTRE STATE.

ESTE NECESARĂ VIGILENTA MAXIMĂ A POPOARELOR 
PAȚ.Ă DE MANEVRELE ADVERSARILOR PĂCH, DEMASCA 
REA PERSEVERENTĂ A ORIC ĂROR ACȚIUNI ALE CERCU
RILOR IMPERIALISTE CARE LOVESC ÎN INTERESELE 
PĂCH. INDEPENDENTS ȘI LIBERTĂȚII POPOARELOR.

■STE NECESAR CĂ FORȚELE PĂCII SA SE UNEASCĂ IN 
TR VN FRONT LARG, SA ȘI CONCENTREZE EFORTURILE 
SPRE INF APTl 1REA PRACTICA A MASURILOR DE NATU 
RA SA ASIGURE CONSOLIDAREA PĂCH. CORESPUNZĂ
TOR CC NĂZUINȚA ARZĂTOARE A TUTUROR POPOARE
LOR, A ÎNTREGII UMANITĂȚI! (Aplauze puternice)

colonialismului —

Af-zc-s £ Ari vreur. pe:ec de pămînt sub dominație străină, 
nu poate exis:a liniște și siguranță în lume44.

C-~ era și de așteptat, reprezentanții puterilor imperialiste 
au Ierna in fel și chip să abată atenția și să împiedice discu
tarea ser.oasă a problemei lichidării colonialismului. Străduin- 
du-*e din răsputeri să absolve colonialismul de răspunderea 
jafului și cranelor săvirșite asupra popoarelor înrobite, ei au 
făcut reperate ir.cercări de a repune în circulație clișeele uzate 
despre .misiunea civilizatoare44 a statelor colonialiste, despre 
..generoz:’-a:ea" acestora, care ar face „inutilă” intervenția 
OJf.U.

Ce a însemnat în realitate „misiunea civilizatoare* a pu
terilor colonialiste ? Ea a însemnat supraprofituri imense pen
tru puterile coloniale, avuții fabuloase obținute prin jaf fățiș, 
exploatarea singeroasă a popoarelor coloniale, transformarea 
țărilor lor in surse de materii prime și mină de lucru aproape 
gratuită, batjocorirea demnității umane și menținerea popu
lației la un stadiu de înapoiere și mizerie care amenință însăși 
ființa ei biologică.

Cclonifi!iș:ii au susținut în intervențiile lor, că popoarele 
colomale r. ar fi încă pregătite să se conducă singure, că ele 
ar trebu: să se „maturizeze", să-și creeze cadrele proprii ne
cesare.

Să ne fie insă permis să întrebăm : dar cine dacă nu tocmai 
puterile coloniale poartă răspunderea pentru această „lipsă de 
maturitate", cine a împiedicat și împiedică popoarele coloniale 
să-și organizeze o viață liberă și independentă ?

Am putut vedea cum au sprijinit colonialiștii „maturizarea" 
fostelor popoare subjugate, din zguduitoarele revelații ale repre
zentanților acestora, făcute atît de la tribuna O.N.U. cît și cu 
prilejul contactelor personale pe care le-am avut cu dînșii. Ine
xistența aproape totală a industriei, agricultură primitivă, mor
talitate ridicată, analfabetism, lipsă de tehnicieni, medici, învă
țători și in general, absența aproape completă de cadre națio
nale, iată ce piedici grele trebuie să învingă noile state care 
pornesc pe drumul dezvoltării independente după ce au scuturat 
jugul dominației colonialiste.

Abia acum popoarele acestor țări capătă posibilitatea reală 
de a purcede la lichidarea înapoierii economice și culturale, 
la organizarea vieții lor politice. Realitățile acestor țări de
monstrează că nu sub biciul asupritorului poate un popor să 
învețe să se autoadministreze; numai eliberarea totală de 
dominație străină îi creează posibilitatea de a-și făuri o viață 
prosperă prin luptă și muncă proprie. (Aplauze)

Reprezentanții puterilor coloniale au declarat cu ipocrizie 
în fața Adulării că acestea ar fi acordat de bună voie libertate 
fostelor lor posesiuni coloniale.

Este lesije de închipuit efectul unor asemenea afirmații 
rostite într-o sală, în care erau de față reprezentanții unor 
state care luptă și acum din greu pentru înlăturarea urmări, 
lor acestei „generozități", unde erau prezenți conducători ca 
Nehru, Sukarno, Nkrumah, care au suferit ani grei de temniță 
pentru participarea la lupta de eliberare națională și au putut 
cunoaște astfel, nemijlocit „înțelegerea" colonialiștilor pentru 
aspirațiile de libertate ale popoarelor asuprite !

Adevărul, pe care nimeni nu-1 poate ascunde sau deforma, 
este că nici un popor nu și-a dobîndit libertatea din generozi
tatea dezinteresată a colonialiștilor. Adevărul este că indepen
dența fiecăruia din fostele state coloniale este rezultatul luptei 
îndîrjite a popoarelor «are au vărsat șiroaie de singe și au dat 
grele jertfe pentru aceasta !

Numai datorită creșterii impetuoase a mișcării de eliberare, 

ridicării la luptă a popoarelor coloniale, noilor stări de lucruri 
din lume, schimbării raportului de forțe pe arena mondială 
în defavoarea imperialismului, puterile colonialiste sînt azi 
nevoite să acorde independență unor țări pe care le-au asuprit 
crîncen cît 'timp au putut.

Și, faptele arată că chiar și în aceste împrejurări puterile 
colonialiste încearcă pe toate căile să-și mențină mai departe 
vechile privilegii în fostele lor colonii, introducînd forme mai 
rafinate de dominație, în special pe calea penetrației economice, 
spre a-și asigura exploatarea în continuare a bogățiilor aces
tora. „Astăzi colonialismul tinde — a spus președintele Guineei, 
Seku Ture, în fața Adunării Generale — să îmbrace o formă 
internațională care tolerează, bineînțeles, drapelele și imnurile 
naționalismului african, dar nu admite să i se atingă întru 
nimic interesele. Independența politică în sine nu înseamnă nici 
pe departe eliberarea națională completă*4.

în lumina acestor forme noi de manifestare a politicii im
perialiste apar limpede adevăratul conținut și țelurile urmă
rite de așa-zisui program al S.U.A. pentru ajutorarea statelor 
din Africa.

Ce prevede de fapt acest program, prezentat de președin
tele Eisenhower ca un panaceu universal pentru toate proble
mele acestui continent ? Un ajutor însumînd 100 milioane de 
dolari, ceea ce înseamnă, față de nevoile imensei înapoieri a 
popoarelor Africii, o picătură de apă într-un ocean și o fărîmi- 
tură infimă din profiturile uriașe stoarse de monopolurile capi
taliste de pe urma jafului colonial.

Atunci cind reprezentanții statelor imperialiste vorbesc 
despre ajutorarea țărilor slab dezvoltate, o întrebare firească 
se impune : oare de unde au apărut aceste țări slab dezvoltate, 
care sînt cauzele ce le-au adus în starea lor actuală ? Dacă 
aceste țări nu ar fi fost subjugate de puterile imperialiste, 
dacă popoarele lor ar fi dispus ele însele de resursele și ’ 
avuțiile lor naționale și s-ar fi putut încadra mai de mult în 
procesul general al progresului economic și cultural al ome
nirii — oare ar mai fi existat azi o problemă a țărilor slab 
dezvoltate ?

Iată, de pildă, cazul Liberiei, stat apărut ca independent 
pe harta lumii încă acum 100 ani și care a evoluat sub directa 
înrîurire a „ajutorului" american. O comisie a senatului S.U.A. 
care a studiat în anul 1956 la fața locului situația din I-iberia 
a publicat următoarele concluzii : „Liberia este esențialmente 
o monocultură de cauciuc, foarte vulnerabilă la fluctuațiile 
pieții mondiale ; este o țară slab dezvoltată care nu-și poate 
acoperi nevoile alimentare ; are o rețea absolut insuficientă de 
drumuri ; paludismul face ravagii, la fel ca și alte boli en
demice ; 90 la sută din populație este analfabetă ; lipsa de 
personal științific și calificat, de muncitori specialiști și nespe- 
cialiști, de cadre în general este aproape totală**. Iată cum 
arată, în toată goliciunea ei, grija monopoliștilor americani 
pentru țările slab dezvoltate !

Acest exemplu este cu atît mai edificator cu cît situația 
din țările care nu și-au dobîndit independența este și mai gravă 
decît a Liberiei.

Realitățile vieții internaționale demonstrează că, în ciuda 4 
vorbelor frumoase, cercurile imperialiste nu se dau înlături de 
la nici o încercare, inclusiv folosirea forței, pentru a împiedica 
popoarele țărilor coloniale și ale altor țări care au scuturat 
jugul monopoliștilor, să-și cucerească libertatea și să-și con
solideze independența.

Mă retor înainte de toate la situația din Congo, la pro
blema algeriană, la acțiunile agresive ale S.U.A. împotriva 
Cubei.

în Congo colonialiștii belgieni, cu sprijinul fățiș al celor
lalte puteri occidentale în frunte cu Ș.U.A., folosindu-se de 
serviciile secretarului general al O.N.U. și ale aparatului său, 
încearcă să înăbușe lupta poporului congolez pentru scuturarea 
definitivă a jugului colonial, să submineze independența și inte
gritatea teritorială, a statului abia constituit, spre a menține 
bogățiile țării sub dominația monopolurilor.

Dezbaterea generală a demonstrat izolarea în care se găse6C 
puterile colonialiste îp problema Congo ului, condamnarea se
veră de către țările socialiste și de către un mare număr de 
țări din Africa și Asia a uneltirilor imperialiste.

Guvernul romîn consideră că Adunarea Generală, dacă 
vrea să-și îndeplinească cu adevărat sarcinile ce-i revin po
trivit Cartei, are datoria să ia măsuri concrete pentru a se 
pune capăt intervenției imperialiste in treburile interne ale 
poporului congolez, restabilindu-se î-n funcțiile lor parla
mentul și guvernul central legal desemnat de acesta, cores
punzător intereselor întăririi independenței naționale și apără
rii integrității teritoriale a Republicii Congo. (Aplauze pu
ternice)

Avem convingerea că poporul congolez va birui complo
tul imperialiștilor și agenților lor și își va ocupa locul, pe 
deplin menta», in comunitatea națiunilor libere El se poate 
bizui pe solidaritatea statelor socialiste, a statelor eare au 
scuturat jugul colonial, a tuturor țărilor și popoarelor iubitoare 
de pace și libertate.

în aceste zile se împlinesc șase ani de cînd poporul alge- 
rian luptă cu arma în mînă pentru dreptul de a-și determina 
singur destinele în conformitate cu propriile sale interese, 
șase ani de cind colonialiștii refuză să-i acorde ace6t drept, 
duc împotriva lui un război sîngeros, care provoacă pierderi 
grele atît ponorului algerian, cît și poporului francez. A devenit 
evident că prelungirea acestui război nu poate aduce Franței 
decit înfrîngeri politice și militare. Traducerea în viață a prin
cipiului autodeterminării în Algeria ar fi de aceea nu numai 
spre binele poporului algerian, dar ar răspunde în același timp 
intereselor poporului francez prieten, intereselor de pace ale 
tuturor popoarelor.

Poporul și guvernul romîn, credincioși politicii de sprijinire 
a cauzei independenței și libertății naționale a tuturor popoare
lor oprimate. își manifestă simpatia fierbinte față de lupta 
dreaptă, eroică a poporului algerian care se va încheia neîn
doielnic prin victoria meritată. (Aplauze puternice)

Acțiunile agresive ale S.U.A. împotriva Republicii Cuba 
— care, la cererea guvernului cuban, vor fi examinate în cadrul 
sesiunii Adunării Generale — scot încă o dată în evidență Pe' 
ricolul politicii imperialiste de menținere sau impunere a privi-* 
legiilor de tip colonial pe calea subjugării economice.

Deși Cuba nu a fost niciodată formal o colonie a S.U.A„ 
totuși, datorită rolului dominant al monopolurilor americane 
în economia cubană, ea a constituit din punct de vedere 
economic și politic o anexă a S.U.A., o sursă bogată de materii 
prime — în timp ce poporul cuban era menținut într-o stare de 
înapoiere asemănătoare cu aceea din multe colonii ale Asiei 
și Africii.

Poporul cuban a scuturat însă dominația monopolurilor și 
pășește pe drumul unei dezvoltări cu adevărat independente. 
Alături de întreaga omenire progresistă poporul romîn urmă
rește cu dragoste și admirație curajul și răspunderea cu care 
poporul cuban și guvernul său în frunte cu Fidel Castro abor
dează problemele reconstrucției țării sale, înfăptuind transfor
mări cu un profund caracter democratic, menite să asigure 
lichidarea înapoierii economice a țării, ridicarea nivelului de 
trai al poporului. (Aplauze)

Cercurile imperialiste din S.U.A. nu vor însă să se împace 
cu gîndul că poporul cuban și-a cucerit dreptul la o viață liberă 
și independentă. După eșecul presiunilor economice și politice 
ca și al încercărilor de intervenție în treburile interne ale 
Cubei, autoritățile americane amenință acum cu agresiunea 
fățișă împoti*iva Republicii Cuba.

Toate acestea creează serioase pericole nu numai pentru 
poporul cuban. ci și pentru pacea și securitatea generală. 
Guvernul romîn consideră că O.N.U. are datoria să condamne 
cu hotărîre acțiunile agresive ale S.U.A. împotriva Cubei și să 
ceară guvernului S.U.A. încetarea lor imediată. Poporul cuban 
nu va putea fi îngenunchiat, pentru că de partea sa este drep
tatea, sînt puternicele forțe ale păcii! (Aplauze puternice)

în cadrul lucrărilor sesiunii O.N.U., în fața atitudinii ferme 
a marii majorități a delegațiilor și pentru a evita o inevitabilă 
izolare, reprezentanții statelor imperialiste au fost nevoiți să 
voteze și ei pentru discutarea problemei abolirii- colonialismu
lui în plenul Adunării Generale.

HOTĂRlREA UNANIMĂ A ADUNĂRII GENERALE CA 
DECLARAȚIA CU PRIVIRE LA ACORDAREA INDEPEN
DENȚEI ȚĂRILOR ȘI POPOARELOR COLONIALE SĂ FIE 
DEZBĂTUTĂ IN ȘEDINȚA PLENARĂ REPREZINTĂ O 
MĂRE VICTORIE A FORȚELOR CARE LUPTĂ PENTRU LI
CHIDAREA COLONIALISMULUI ȘI PENTRU PACE.

Firește, ar fi o naivitate să se considere după acest vot că 
imperialiștii și-au schimbat peste noapte poziția de fond ; tre
buie să ne așteptăm la noi încercări înverșunate din partea lor 
de a împiedica adoptarea unor hotăriri concrete, practice, în 
această problemă. Delegațiile țărilor socialiste și ale celorlalte 
state care se pronunță ferm pentru abolirea totală a colonia
lismului vor trebui să dea dovadă de o ascuțită vigilență, de 
energie neobosită pentru a dejuca orice manevre ale colonia
liștilor și sprijinitorilor lor — atît în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, cît și în afara ei. Numai prin unirea eforturilor 
tuturor popoarelor și țărilor iubitoare de libertate și pace se 
va obține desființarea totală și imediată a robiei coloniale.

în acest context trebuie abordată și problema ajutorului 
pentru dezvoltarea economică a țărilor coloniale sau a fostelor 
colonii.

Firește că un asemenea ajutor, pentru a răspunde cu ade
vărat intereselor popoarelor din aceste țări, trebuie să fie lipsit 
de orice condiții politice și să fie efectiv îndreptat spre nece
sitățile dezvoltării economice. Tocmai acestea sînt caracteristi- 

(Continuare In pag. 3-a).
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cile ajutorului dezinteresat pe care-1 acordă Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste tinerelor state independente — in 
contrast cu așa-zisul ajutor american îndreptat in cea mai mare 
parte spre scopuri militare.

Structura 0. N. U. trebuie să reflecte realitățile 
lumii contemporane

Tovarăș!,

Printre problemele importante care au reținut atenția 
actualei sesiuni a fost și aceea a îmbunătățirii și perfecțio- 

k nării activității Organizației Națiunilor Unite.
Structura organelor O.N.U. trebuie să reflecte realitățile 

lumii contemporane ; de aceasta depinde capacitatea ei de a 
lua hotărîri care să servească interesele tuturor statelor, de a 
acționa eficace în rezolvarea marilor probleme la ordinea zilei 
și in promovarea relațiilor de pace și oolaborare internațională.

Propunerile judicioase făcute în acest scop de Uniunea 
Sovietică au produs însă o reacție plină de furie din partea 
reprezentanților Statelor Unite și aliaților lor. Răstălmăcind 
cu rea credință aceste propuneri, făcînd din alb negru, aceștia 
au încercat să înfățișeze măsurile preconizate în scopul întăririi 
organizației ca tinzînd „să distrugă*4 O.N.U., „să-i submineze*1 
temeliile.

Cum se explică această reacție ?
De la înființarea Organizației Națiunilor Unite, S.U.A., profi 

tind de raportul de forțe existent pe atunci în această organi
zație și de situația lor dominantă în lumea capitalistă, și-au 
asigurat în cadrul O.N.U. o poziție privilegiată care le-a permis 
să o folosească în interesele cercurilor agresive americane și ale 
blocurilor militare de sub egida lor. Sînt cunoscute numeroase 

\ cazuri în care steagul O.N.U. a servit pentru a acoperi acte 
4 agresive și acțiuni de război rece ale S.U.A., intervenții ale 

acestora în treburile interne îndreptate împotriva unor alte 
state suverane.

Pentru situația care s-a creat la O.N.U. este caracteristic 
că la nici una din sesiunile Adunării Generale locul de pre
ședinte nu a fost ocupat de un reprezentant al unei țări 
socialiste. Datorită presiunilor Statelor Unite, a fost încălcat, 
nu odată în defavoarea țărilor socialiste, principiul justei repar
tizări geografice a locurilor de membru nepermanent în Consi
liul de Securitate.

Funcția de secretar general s-a aflat întotdeauna în mâinile 
unei persoane legate de grupul puterilor occidentale. Datorită 
acestui fapt, în locul aplicării în spiritul deplinei obiectivități 
a hotărîrilor Adunării Generale și ale Consiliului de Securitate. 
secretarul general a jucat de multe ori rolul de simpla unealtă 
a politicii puterilor occidentale. Concludent in această privință 
este cazul actualului secretar general, dL Hammarskjoeld, a 
cărui acțiune arbitrară și unilaterală în Congo a denaturat fla 
grant hotărârile Consiliului de Securitate, în favoarea interese
lor puterilor colonialiste și contrar cerințelor consolidării inde
pendenței naționale a poporului congolez.

Era de așteptat ca reprezentanții puterilor occidentale să 
opunâ rezistență propunerilor îndreptate spre curmarea acestor 
Stări de lucruri nedrepte și profund dăunătoare pentru însăși 
viața organizației. Statele Unite nu doresc îmbunătățirea struc 
turti O.N.U. tocmai pentru că văd in aceasta o primejduire a 
privilegiilor pe care le dețin in această organizație.

Dar timpurile s au schimbat, realitățile din viața interna 
țională sînt cu totul altele decit în 1945.

în perioada care s-a scurs de atunci a crescut considerabil 
ponderea statelor socialiste în viața internațională. In 1945 
nu existau decît două țări socialiste ; U.R.S.S. și R. P. Mongolă, 
astăzi, există un sistem mondial socialist, cu o populație de 
peste un miliard de oameni, mai mult de 1/3 din populația glo
bului, și care reprezintă o uriașă forță economică și politică: 
în necontenită creștere.

în același răstimp s-au eliberat din cătușele colonialismului 
aproximativ 1 miliard 500 milioane de oameni ; pe ruinele 
imperiilor coloniale s-au format zeci de state naționale, care 
joacă un rol propriu, tot mai activ în politica mondială.

în lume și la O.N.U. există în prezent trei grupuri de state : 
statele socialiste, statele neutre și state aparținînd alianțelor 
occidentale.

Organizația Națiunilor Unite își va putea îndeplini cu succes 
sarcinile ce îi revin numai dacă în organele ei se vor asigura 
condiții de reală egalitate tuturor celor trei grupări de state.

Această necesitate se impune, în primul rlnd, pentru 
Consiliul de Securitate. Poate fi considerată normală situația

Activitatea delegației R. P. Romine la 0. N. U. — 
expresie a voinței îerme de pace 

a poporului romîn
Tovar&șf,

în cadrul activității sale la Adunarea Generală delegația 
noastră a precizat public poziția Republicii Populare Romîne 
față de principalele probleme internaționale actuale în cuvin- 
tarea ținută în cadrul discuției generale, în intervențiile rostite 
în ședința plenară și în Comitetele Adunării Generale, in con
tactele stabilite cu celelalte delegații precum și în declarații 
făcute organelor de presă.

Umăr la umăr cu delegațiile Uniunii Sovietice și ale celor
lalte țări socialiste, delegația noastră a dos a acțiune perse
verentă și continuă pentru a face cunoscută ți a clarifica poel- 
ția țărilor socialiste și pentru a se adopta măsuri practice, care 
să contribuie la rezolvare» oonstructivă a marilor probleme 
Internationale nerezolvate.

Propunerile prezentate spre examinare Adunării Gene
rale de către guvernul romîn cu privire la „ACȚIUNI PE PLAN 
REGIONAL IN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII RELAȚIILOR 
DE BUNA VECINĂTATE DINTRE STATE EUROPENE A- 
PARȚININD UNOR SISTEME SOCIAL-POLITICE DIFERITE" 
și cu privire ta „MĂSURI PENTRU PROMOVAREA IN 
RlNDURILE TINERETULUI A IDEILOR PĂCII, RESPECTU
LUI RECIPROC ȘI ÎNȚELEGERII INTRE POPOARE" s-au 
bucurat de o apreciere pozitivă.

Ideea unor aranjamente regionale de pace și securitate a 
fost susținută nu numai de R. P. Romînă și de celelalte țări 
socialiste, dar și de Ghana, și de alta țări din Asia și Africa.

în cuvîntarea sa în cadrul dezbaterii generale, ministrul 
Afacerilor Externe al Greciei, dl. Averoff, a declarat că apre
ciază intențiile guvernului romîn și a adăugat că propunerea 
romînă „conține unele elemente utile cu care în principiu, am 
fi de acord".

Acordul acesta de principiu nu merge însă prea departe, 
întrucît reprezentantul guvernului grec se declară împotriva 
înfăptuirii practice a unei zone de pace, liberă de arme nu
cleare și arme rachetă în regiunea Balcani, invocînd argumen
tul eă „dezarmarea generală, care este răspunderea primor
dială a marilor puteri, constituie singurul răspuns posibil și 
realist la orice idee și la orice propunere de dezarmare 
regională".

Ne găsim astfel în fața unei situații curioase.
Atunci cînd țările socialiste insistă pentru dezbaterea și 

adoptarea unui program concret de dezarmare generală și 
totală, țările N.A.T.O., printre care și Grecia, se opun și de
clară că țările socialiste urmăresc obiective prea vaste, că 
ar promova chipurile tactica „totul sau nimic", că trebuie ur
mărite obiective mai modeste, mai ușor realizabile.

Atunci însă cînd țările socialiste propun măsuri limitate, 
menite să contribuie la stabilirea unui climat de încredere

Problema lichidării colonialismului și a urmărilor sale este 
strîns legată de ansamblul problemelor vieții internaționale 
actuale, și în primul rlnd de problema dezarmării generale Și 
totale. Nevoile uriașe ale țărilor slab dezvoltate pentru lichi
darea urmărilor dominației coloniale cer și mai imperios elibe
rarea fondurilor irosite azi pentru cheltuieli militare.

In fata popoarelor coloniale, ca și a celor care pășesc acum 
pe calea dezvoltării independente stau incă nenumărate greu
tăți șj probleme complexe. în rezolvarea acestora ele se spri
jină nu numai pe resursele și capacitățile proprii, ci și pe 
sprijinul tuturor forțelor păcii și progresului.

Nu este departe vremea, tovarăși, eind lupta popoarelor va 
șterge definitiv de pe suprafața pămintului orice urmă a robiei 
coloniale, a dominației unui (tat asupra altuia. Toate popoa
rele consideră ca o datorie a lor să contribuie din toate puterile 
la apropierea cit mai grabnică a acestui moment istoric in 
mersul înainte al omenirii pe calea progresului ! (Aplauze pu
ternice) 

actuală, cînd printre membrii permanent! a! Consiliului de 
Securitate nu se numără nici unul dintre marile state neutre 
din Asia și Africa ? Oare pe ce temei state mari ca India sau 
Indonezia, cu zeci și sute de milioane de locuitori, nu fac 
parte dintre membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ?

Același principiu al reprezentării egale a celor trei grupări 
de state trebuie aplicat și structurii organelor executive ale 
O.N.U. Adoptarea propunerii Uniunii Sovietice ca Secretariatul 
să fi© constituit din trei reprezentanți, cîte unul din partea fie
cărui grup de state, ar pune capăt situației actuale in care se
cretarul general servește practic politica unui singur grup de 
țări — puterile occidentale — ar crea condițiile necesare de 
obiectivitate în activitatea aparatului O.N.U.

Crearea unor asemenea condiții devine cu atît mai presantă 
cu cît cresc răspunderile O.N.U. în rezolvarea principalelor 
probleme internaționale. Se știe că forțele armate internațio
nale, prevăzute a fi organizate în cazul înfăptuirii dezarmării 
generale și totale, ar urma să fie folosite pe baza hotărârilor 
Consiliului de Securitate. Iși închipuie însă cineva că statele 
socialiste vor accepta să contribuie la crearea acestor forțe 
internaționale atâta timp cit nu vor exista garanții serioase că 
ele nu vor fi folosite în scopuri contrare intereselor păcii ?

Trebuie arătat că in ciuda campaniei de dezorientare duse 
de puterile occidentale, necesitatea reexaminării structurii 
O.N.U. a fo6t recunoscută de o serie de state neutre, deși unele 
propuneri făcute de acestea diferă de ale țărilor socialiste.

Menținerea actualelor stări de lucruri, care nu țin seama 
de realități, nu ar putea să ducă decât la subminarea teme
liilor Organizației Națiunilor Unite. Avem convingerea că în 
ciuda obstacolelor pe care le-ar mai ridica adversarii colabo
rării internaționale, viața însăși v> impune modificările cerute 
de necesitățile consolidării acestei organizații, sporirii presti
giului și rolului ei ca instrument de menținere a păcii, de 
dezvoltare a cooperării internaționale.

In cadrul sesiunii s-a ridicat de către reprezentanții 
unui șir de state și problema schimbării sediului O.N.U. 
Măsurile de șicanare ale autorităților americane față de 
delegațiile țărilor socialista ți ale altor țări iubitoare de 
pace ca. de pildă Cuba, provocațiile puse la cale cu aju
torul unor huligani fasciști, discriminările rasiale cărora 
ie-au căzut victimă reprezentanți ai unor țări africane, toate 
acesta fapte, tipice pentru atmosfera și moravurile din mult 
lăudata ,Jume Liberă", au produs o impresie penibilă și au 
stîmit indignarea a numeroase delegații. Ele arată că New 
Yorkul nu este un iac potrivit pentru un for internațional 
cum este O.N.U. Apare necesar să se examineze problema 
găsirii unei alt sodiu pentru O..VU. intr a țară unde să fie 
asigurate acestei entaniiații condiții potrivite pentru desfășu 
rarea unei activități constructive.

O problems fundamentală a cărei reaolvare este imperios 
cerată de însăși principial larg recunoscut al upiversaliiății 
O.N.U. este grabnica restabilire a drepturilor legitime ale R. P 
Chinese. Din O.N.U. fac parte 98 de state mari ți mici, cu 
orinduiri social-politice diferite ți poziții deosebite în politica 
lor externă. în același timp, R, P. Chineză, cu cei peste 800 de 
milioane de locuitori ai săi. nu este reprezentată la O.N.U., iar 
locul ei este uzurpat de un guvern fantomă care nu se repre
zintă decit pe el însuși ți, mai ales, pe stăpinii săi imperialiști 
în cadrul discuției privind problema reprezentării Chinei, ma
joritatea covînțitoare a vorbitorilor — reprezentanți ai unor 
state din Asia, Africa, America Datină precum și ai unor state 
capitaliste din Europa occidentală ca Danemarca și Irlanda — 
s au pronunțat pentru recunoașterea dreptului legitim al R. P. 
Chineze de a fi reprezentată în O.N.U. Mulți delegați au arătat 
pe bună dreptate, că participarea R. P. Chineze este imperios 
necesară pentru rezolvarea problemei dezarmării și a altor pro 
bleme internaționale vitale.

Votul obținut la limită, prin care s a amînat și de astă dată 
discutarea și rezolvarea problemei reprezentării Chinei, a arătat 
că tot mai multe state membre ale O.N.U. refuză să susțină 
poziția absurdă și nerealistă de ignorare a Chinei populare. 
Comentțnd acest vot, oamenii politiei și presa americană I au 
apreciat ca o Infringere pentru S.U.A. și ea un semn eă fali
mentul deplin al încercărilor lor de a ține R. P. Chineză în 
afara O.N.U. este iminent 

între state șl să creeze condiții favorabile unor acorduri ge
nerale, statele N.A.T.O. răspund că asemenea măsuri n-ar fl 
realizabile decît prin înfăptuirea dezarmării generale, pe care 
tot aceleași state o împiedică.

Unde este logica poziției acestora ? Singura logică este că 
adepțil acestei poziții se opun nu numai dezarmării generale 
șl totale, dar și oricăror măsuri reale de dezarmare, ereind 
greutăți artificiale în calea rezolvării practice a problemelor 
arzătoare ale relațiilor internaționale.

Țările socialiste nu s-au plasat niciodată Pe poziția totul 
sau nimic. Fiind oale mai consecvente luptătoare pentru 
înfăptuirea practică a dezarmării generale și totale in ori 
mal scurt timp posibil, ele au propus, In același timp, e se
rie Întreagă de măsuri concrete, care ar putea preced» acor
dul do dezarmare generală și totală — printre care și propu
nerile pentru înfăptuirea unor zone de pace și bună Înțele
gere in diferite regiuni ale lumii.

Ar trebui reamintit că tocmai pentru a da măsurilor pre
conizate un caracter cit mai realist, guvernul romîn a pro
pus să se ceară marilor puteri să garanteze că vor respecte 
angajamentele asumate de statele balcanice în cadrul în
țelegerilor regionale. U.R.S.S., după cum se Știe, s a decla
rat gata să acorde asemenea garanții dacă, bineînțeles, și 
celelalte mari puteri vor proceda la fel.

In aceeași cuvîntare la care m-am referit mai înainte, 
dl. Averoff și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu 
deosebirea pe care o facem între poziția guvernului grec și 
cea a opiniei publice din Grecia față de problema colabo
rării interbalcanice.

Noi nu dorim să ne amestecăm în treburile interne ale 
Greciei. Dar este de notorietate publică că în Grecia forțe 
politice influente, de cele mai variate nuanțe, numeroși frun
tași ai vieții publice, personalități marcante din viața eco
nomică, culturală se pronunță în favoarea înțelegerii bal
canice. însuși faptul că presa guvernamentală, personalită 
țile oficiale din Grecia și Turcia se ocupă pe larg de propu
nerile guvernului romîn dovedește că aceste propuneri re
țin atenția și interesul opiniei publice din aceste țări.

Pentru moment, guvernele grec și turc nu sînt favora
bile înfăptuirii unei înțelegeri interbalcanice de pace și secu
ritate. Noi vom continua însă să acționăm pentru înfăp
tuirea unei asemenea înțelegeri convinși fiind că aceasta 
corespunde intereselor vitale ale popoarelor din această 
regiune. Intereselor păcii. (Aplauze).

Sperăm că și cercurile guvernante din Grecia și 
Turcia vor ține seama de realitate, se vot alătura 
eforturilor noastre pentru s făuri In Balcani o zonă a bunei 

vecinătăți, a păcii și securității, In care să se dezvolte schim
burile pașnice economice, culturale, intre popoare în inte
resul lor reciproc.

în convorbirile avute cu o serie de reprezentanți ai sta
telor din Africa și Asia ca și din America Latină, aceștia, 
în ciuda deosebirilor dintre noi, au manifestat o deo
sebită simpatie pentru țara și poporul nostru și mult interes 
pentru modul în care am rezolvat problemele complexe ce 
s-au pus în fața țării noastre după eliberare : lichidarea 
înapoierii economice, dezvoltarea industriei, ridicarea agri
culturii, formarea de cadre naționale numeroase, îmbunătă
țirea nivelului de trai, dezvoltarea culturii.

Este evident că interesul și simpatia cu care popoarele 
din Asia, Africa și America Latină privesc realizările țărilor 
socialiste nu sînt pe placul puterilor colonialiste.

Pentru a atenua impresia puternică pe care a produs-o 
asupra delegaților cît și a opiniei publice demascarea necru
țătoare a colonialismului și a situației grele în care sînt ți
nute țările dependente de către puterile imperialiste, reprezen
tanții acestora din urmă, în frunte cu cei americani sprijiniți 
de cîțiva valeți de ai lor de teapa simbriașului filipinez, au 
recurs Ia o diversiune provocatoare împotriva țărilor socia
liste. reluînd răsuflata calomnie a așa-numitelor „națiuni 
captive". La asemenea ieșiri s-au dedat și în afara cadrului 
O.N.U. persoane oficiale din unele țări imperialiste.

Trebuie să vă spunem, tovarăși, că lucrul acesta nu ne 
surprinde de loc. Este binecunoscut că imperialiștii reîncep 
să vînture acest „șobolan mort" ori de cîte ori treburile 
le merg prost, ori de cîte ori sînt strînși cu ușa, fie în dome
niul vieții internaționale, fie în cel al politicii interne, — iar 
ocazii din acestea, li se oferă în ultimul timp din ce în ce 
mai des. (Animație, aplauze).

Deși relațiile dintre Romînia și Franța se dezvoltă continuu, 
în interesul celor două țări și popoare, recent întro cuvîntare 
ținută la Nisa generalul De Gaulle a reluat și el aceeași temă 
răsuflată. Ce să fi determinat oare acest lucru ? însuși vorbi
torul nu a ascuns adevărata cauză care a provocat ieșirea lui 
— iritarea pe care i-a pricinuit-o poziția țărilor socialiste în 
problema algeriană.

Iși închipuie însă cercurile colonialiste din Franța că atacu
rile împotriva țărilor socialiste vor avea darul să abată atenția 
opiniei publice franceze și a celei mondiale de la războiul 
nedrept, asupritor pe care îl duc colonialiștii francezi împo 
triva poporului algerian ? Oare asemenea atacuri vor face po
porul francez să uite că războiul din Algeria l-a costat pînă 
acum viața a zecii de mii de fii ai săi, că în Algeria au fost 
trimiși peste 750 de mii de soldați francezi, — că pentru acest 
război Franța cheltuiește zilnic circa 3 miliarde de franci ? 
Nici o diversiune nu-i poate scoate pe colonialiștii francezi din 
mlaștina în care i-a adus propria lor politică, condamnata cu 
asprime de cele mai largi mase ale poporului francez iubitor 
de libertate, de mințile sale cele mai luminate !

Așa cum am mai arătat, Republica Populară Romînă, Îm
preună cu toate țările iubitoare de pace și libertate, sprijină 
cu adincă simpatie lupta dreaptă a poporului algerian pentru 
dreptul de a-și hotări soarta corespunzător eu voința sa !

Să se pună capăt singerosului și inumanului război, dus 
împotriva poporului algerian de către colonialiști! Poporul 
algerian trebuie să se bucure de libertate totală 1 (Aplauze 
prelungite).

în Statele Unite ale Americii, unde campania de alegeri 
prezidențiale este în toi, cei doi candidați la președinție se 
supralicitează și ei în declarații de dragoste pentru „libertatea 
țărilor socialiste" — deși nu le-ar fi de Ioc greu să găsească 
obiective mult mai apropiate, de pildă chiar pe continentul 
american, pentru a-și exercita dragostea pentru libertatea altor 
popoare.

Nu este greu de înțeles proasta dispoziție a celor doi can 
didați la scaunul prezidențial. Nu am de loc intenția să mă 
amestec, in vreo formă, în campania electorală din Statele 
Unite. Mă voi referi doar la relatările oamenilor politici, ale 
experților economici, ale organelor de presă aparținînd ambelor 
partide politice burgheze din Statele Unite — democrat Și 
republican.

Așa cum reiese din aceste relatări, sarcina celor doi can
didați nu este de loc ușoară. Intr-adevâr nu e ușor și nici 
simplu să te prezinți în fața alegătorilor, fără să ai vreun pro
gram de măsuri concrete pentru rezolvarea problemelor strin
gente ale țării. Nu este ușor să înfrunți judecata alegătorilor 
cînd semnele unei noi crize economice bat la ușă, cînd indus
tria metalurgică nu folosește decît 53 la sută din capacitatea 
ei de producție, iar cea a automobilelor chiar mai puțin, antre
nând la stagnare alte ramuri ale economiei ; cînd șomerii se 
numără cu milioanele, o mare parte a acestora fiind pe 
drumuri, fără lucru de 2 ani și de peste 2 ani, cînd, așa cum 
a mărturisit chiar unul din candidați, 17 milioane de bărbați 
și femei din S.U.A. se culcă flămînzi în fiecare seară.

Și, la toate acestea, s-a mai adăugat și sesiunea O.N.U., cea 
mai vie și mai frămîntată din cîte a cunoscut O.N.U., cu noia
nul ei de probleme foarte puțin plăcute pentru imperialiști. Pe 
toată perioada cît a durat dezbaterea generală, campania ale
gerilor prezidențiale din S.U.A. a trecut pe planul al doilea, iar 
pe primul plan al atenției opiniei publice americane s-au impus 
problemele dezbătute în sesiunea O.N-U. Și, odată cu aceasta, 
au apărut pe primul plan, ca sub lumina orbitoare a unui pro
iector, eșecurile politicii externe americane, impasul în care a 
adus-o linia de „balansare pe marginea prăpastiei4', adversitatea 
pe care o trezește ea pînă și în țările aliate ale Statelor Unite. 
S-a dezvăluit cu deosebită putere unul din aspectele cele mai 
penibile ale acestei politici — rezultatele dominației S.U.A. 
asupra țărilor din America Latină și din alte continente, urmă
rile dezastruoase ale colonialismului.

Toate acestea fac de înțeles enervarea politicienilor reacțio
nari din S.U.A. și motivele care-i îndeamnă să recurgă la felu
rite diversiuni internaționale.

Unul dintre cei doi candidați la președinție, dl. Nixon, și-a 
anunțat recent intenția de a vizita, în cazul cînd ar fi ales 
președinte, „fiecare din țările Europei răsăritene, inclusiv Ceho
slovacia, Bulgaria și Romînia44. precizînd că n-ar urmări să 
„obțină bunăvoința conducătorilor comuniști44. — ceea ce, recu
noaștem, ar depăși posibilitățile lui — ci să capete prilejul de a 
mai vîntura șobolanul mort, la care neam referit mai sus. 
(Râsete, aplauze)

Ce am putea să spunem despre planurile turistice ale d-lui 
Nixon și despre scopurile pe care le urmărește ? Poporul romîn, 
stăpîn pe soarta sa, care și-a cîștigat libertatea cu prețul unor 
jertfe grele, e mîndru de cuceririle sale revoluționare și privește 
cu încredere viitorul său socialist. (Aplauze îndelungate) Po
porul romîn știe cum să-și primească oaspeții, pe cei poftiți, 
precum și pe cei nepoftiți, pe cei buni, precum și pe cei răi, 
pe prieteni și pe neprieteni.

Dacă cumva dl. Nixon ar dori să ne viziteze țara pentru 
a face cunoștință și a privi în mod realist și cinstit viața și 
realizările poporului romîn, pentru a-și aduce contribuția la 
dezvoltarea relațiilor de pace și colaborare între popoarele 
noastre în spiritul respectului reciproc și neamestecului în tre
burile interne, — atunci desigur că poporul nostru l-ar primi 
după cum s-ar cuveni unui vizitator venit cu astfel de gînduri. 
Dar dacă el ar încerca să ne calce pragul pentru a se amesteca 
în treburile noastre, atunci propria lui experiență dobîndită 
de curînd în America Latină, iar recent de tot în propria lui 
țară, ar trebui să-i arate la ce primire se poate aștepta un 
asemenea musafir nepoftit. (Rîsete, aplauze).

Ar fi însă greșit, tovarăși, să se aprecieze după declarații 
de felul celor făcute de dl. Nixon, preocupările și starea de 
spirit reala a păturilor largi ale poporului american. Așa cum 
am arătat în mesajul de prietenie sinceră adresat harnicului și 
înzestratului popor american, cu prilejul sosirii noastre la New 
York — în ciuda faptului că promotorii perimatei și periculoasei 
concepții a războiului rece încearcă să ridice obstacole artificiale 
în calea cunoașterii reciproce și a relațiilor bazate pe respect 
reciproc între popoare, considerăm că există perspectiva dez
voltării legăturilor prietenești dintre cele două popoare ale 
noastre. (Aplauze)

Cu toate că nu ni s-au creat condiții favorabile pentru a 
cunoaște mai bine S.U.A. și poporul american — fapt 
Pe care l-au dezaprobat în public exponenți mai lucizi 
ai opiniei publice americane — am avut totuși o serie de întâl
niri utile cu un număr de oameni de afaceri și de cultură 
americani.

Ceea ce credem important de subliniat în urma acestor 
întâlniri este faptul că, în ciuda concepțiilor care ne despart, 
toți acești oameni doresc extinderea relațiilor dintre țările 
noastre, doresc ca în lume în general să existe condiții favo
rabile dezvoltării relațiilor economice și culturale dintre 
state și popoare.

Aceeași tendință s-a făcut simțită și în cursul recentei 
vizite în S.U.A. a oamenilor de știință romîni în frunte cu 
ministrul învățămîntului și Culturii, tov. I. Murgulescu.

Cursa înarmărilor, uriașele comenzi de război au adus 
profituri fabuloase, fără precedent în întreaga istorie a capita
lismului, unui număr restrîns de monopoluri gigantice, profi
toare ale comenzilor de armament. Și, merită să amintim în 
această ordine de idei, că ziua spsirii vasului „Baltika44 a fost 

marcată printr-o scădere sensibilă a valorilor de la Bursa de 
la New York. Dar cursa înarmărilor n-a avut nici pe departe 
acel efect salutar asupra economiei americane pe care îl pro- 
miteau apologeții politici de „balansare pe marginea prăpastiei 
războiului44. Aceasta face ca și în rîndurile unei părți a burghe
ziei să se facă auzite tot mai des păreri favorabile promovării 
unor relații de coexistență pașnică, extinderii legăturilor econo
mice cu țările socialiste.

Dacă asemenea tendințe, — și nu tendințele spre stimularea 
războiului rece și a politicii de forță, — ar prevala în orientarea 
guvernului S.U.A., aceasta ar corespunde, fără îndoială, intere
selor colaborării internaționale și consolidării păcii.

Trebuie să adaug că oamenii simpli din S.U.A., în măsura 
posibilităților restrinse pe care le-am avut de a-i întâlni, au 
avut o atitudine de simpatie și prietenie față de delegația 
noastră.

Emoționantă a fost întâlnirea delegaților noștri eu ro- 
mînii americani.

Printre aceștia se aflau intelectuali, oameni de afaceri, 
conducători ai bisericii romîne ortodoxe din S.U.A., mun
citori, meseriași și funcționari, oameni în vîrstă care au trăit 
primii ani ai vieții în Romînia, precum șj alții mai tineri, 
născuți în S.U.A. ; cu toții n-au uitat de țara de baștină a lor 
sau a părinților lor, urmăresc eu adine interes evenimentele 
din Republica Populară Romînă. se bucură de succesele ei.

Ei au ascultat cu nesaț răspunsurile pe care le-am dat 
numeroaselor lor întrebări privind dezvoltarea economiei și 
culturii noastre, viața publică în Republica Populară Romînă, 
relațiile sale externe.

Pe drumul de întoarcere în patrie, ne-am folosit de tre
cerea noastră prin Franța și Austria pentru a stabili unele 
contacte cu reprezentanți ai vieții economice, politice, culturale.

în Franța ne-am întâlnit cu membri ai grupurilor parla
mentare franco romîn® din Adunarea Națională și Senat, ca și 
cu alte personalități ale vieții politice, economice și culturale. 
Și aici am constatat dorința de consolidare și dezvoltare a 
relațiilor în spiritul prieteniei tradiționale dintre poporul ro- 
mîn și cel francez.

După cum știți, în drum spre țară, ne-am oprit și la 
Viena. Aci am avut convorbiri deosebit de interesante și 
cordiale cu cancelarul Raab, vicecancelarul Pittermann și cu 
alți oameni de stat, de afaceri, de cultură din Austria. Intre 
noi și conducătorii austriac! — sîntem bucuroși s-o declarăm 
— există un punct de vedere comun într-o problemă foarte 
importantă — și anume că dezvoltarea relațiilor economice 
formează o bază solidă pentru apropierea între state. După 
cum s-a exprimat plastic vicecancelarul Pittermann, schimbu
rile economice constituie punți trainice de apropiere între 
popoare, pe care pot merge în siguranță, împreună, țări cu orîn- 
duiri 6ocial-economice diferite.

Noi sîntem hotărîți să facem totul pentru întărirea aces
tor punți. Sîntem convinși că rezultatele pozitive ale recen
tei vizite în Austria a delegației guvernamentale romîne. ca 
și vizita care va urma, a delegației guvernamentale austriace 
în Republica Populară Romînă, vor constitui o contribuție 
însemnată în această direcție.

Absența noastră din țară a fost îndelungată și, trebuie 
să spunem, tovarăși, că lucrul acesta nu ne-a fost ușor; 
în tot timpul cît am stat în străinătate am resimțit cu 
putere dorul de patrie, de tovarășii noștri de muncă, de oa-i 
menii și meleagurile noastre dragi. în ciuda însă a distan
ței ne-am simțit mereu aproape de țară, știind ca activita
tea noastră este urmărită neîntrerupt de poporul nostru. 
(Aplauze). Zi și noapte, telegraful, poșta, radioul ne aduceau 
scrisori, telegrame, mesaje trimise de colective de muncă din 
fabrici și întreprinderi, de simpli muncitori și țărani, de artiști^ 
scriitori și oameni de știință, de tineri și de pensionari, de 
slujitori ai cultelor religioase, de militari, care, toate, expri
mau aprobarea pentru politica externă a partidului și gu
vernului, sprijinul pentru activitatea delegației țării noa-< 
stre la O.N.U..

în această impresionantă unanimitate de opinii, noi ani 
văzut expresia voinței ferme de pace a poporului nostru 
unit In jurul partidului și guvernului, am simțit âncăodată, 
cu putere, ce izvor de forță este faptul că politica noastră 
externă pornește de la cerințele și aspirațiile poporului și se 
identifică cu acestea, se bucură de totala sa aprobare. (Aplauze 
îndelungate).

La New York am avut posibilitatea de a înfățișa de la 
tribuna O.N.U., în fața reprezentanților a aproape tuturor 
statelor lumii, un tablou al transformărilor profunde și al 
marilor realizări obținute de oamenii muncii din țara 
noastră.

După cum știți, ieri s-au încheiat lucrările Plenarei C.C. 
al P.M.R. care a analizat rezultatele îndeplinirii planului de 
stat pe I960 și a adoptat planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1961.

Am început cu bine, sau, cum se spune, am pășit cu 
dreptul în realizarea planului de 6 ani adoptat de Congre
sul partidului. Avem convingerea fermă că oamenii muncii 
din țara noastră, conduși de partid, vor îndeplini cu suc
ces prevederile planului pe 1961, în interesul dezvoltării mai 
departe a economiei naționale, ridicării bunăstării celor ce 
muncesc, pentru victoria deplină a socialismului în țara 
noastră. (Aplauze puternice, repetate)

Peste puține zile omenirea muncitoare va sărbători cea 
de a 43-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Uniunea Sovietică, făurită în focul acestei mărețe 
revoluții, întîmpină aniversarea ei prin noi victorii pe 
tărîmul construirii comunismului. Numai în ultimii 15 ani 
producția industrială a Uniunii Sovietice a crescut de 6 ori. 
Uniunea Sovietică a întrecut toate' statele capitaliste din 
Europa și se îndreaptă cu pași repezi spre primul loc din lume 
în ce privește volumul producției industriale. Mari realizări a 
obținut agricultura sovietică. Producția ei globală a crescut 
în ultimii 6 ani cu 50 la sută. Crește neîncetat nivelul de trai 
al oamenilor sovietici, se îmbunătățesc condițiile lor de muncă 
și de viață.

Impresionantele realizări ale Uniunii Sovietice în do
meniul cuceririi Cosmosului, ca și în alte ramuri ale științei 
și tehnicii, unde ea și-a cucerit întâietatea pe scară mon
dială, stîrnesc admirație în întreaga lume.

Aceste victorii Uniunea Sovietică le d.atorează conducerii 
leniniste, ferme și înțelepte a Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, partid a cărui activitate 
constituie o pildă însuflețitoare și un înalt îndreptar pentru 
toate partidele marxist-leniniste din lume. (Aplauze puternice)

Mari realizări în domeniul dezvoltării economiei, culturii, 
ridicării nivelului de trai au obținut și celelalte țări ale 
lagărului socialist. Aceste rezultate reflectă uriașele pro
grese ale socialismului în epoca inaugurată prin Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie. Ele sînt urmărite cu pro
fundă simpatie de oamenii muncii din toate țările, consti
tuind cel mai puternic argument în favoarea ideilor socia-’ 
lismului și comunismului.

Nu este deloc întîmplător că oameni de stat, economiști, 
presa din țările capitaliste se preocupă atât de intens în 
ultimii ani de datele comparative ale evoluției economice în 
lumea capitalistă și în lumea socialistă. Tot mai des se fac 
auzite din lagărul capitalist mărturisiri silite privind vic
toriile pe care Ie repurtează lumea socialistă în întrecerea 
pașnică cu capitalismul și care demonstrează în fața între
gii lumi superioritatea orînduirii socialiste. (Aplauze)

Luptând pentru avîntul continuu al economiei noastre 
naționale, contribuind la înflorirea patriei noastre scumpe, 
la făurirea bunăstării materiale și culturale a întregului 
popor, fiecare dintre noi contribuie in același timp la creș
terea puterii de atracție a ideilor socialismului, la afirmarea 
superiorității socialismului asupra capitalismului. în același 
timp, succesele noastre, ca și ale tuturor popoarelor lagă
rului socialist, constituie un aport la întărirea forțelor păcii 
în întreaga lume.

Tovarăși,

SÎNTEM ÎNDREPTĂȚIȚI SĂ PRIVIM CU ÎNCREDERE 
PERSPECTIVELE EVOLUȚIEI VIEȚII INTERNAȚIONALE. 
CREȘTEREA CONTINUA A FORȚELOR PĂCII ESTE O 
LEGE A EPOCII CONTEMPORANE. ÎN LUPTA ÎNTRE FOR
ȚELE PĂCII ȘI ALE RĂZBOIULUI, VICTORIA VA Fi DE 
PARTEA FORȚELOR PĂCII I (Aplauze)

POPOARELE ȚĂRILOR SOCIALISTE VĂD CHEZĂȘIA 
PRINCIPALA A ACESTEI VICTORII ÎN CONTINUA ÎNTĂ
RIRE ȘI CONSOLIDARE A UNITĂȚII ȘI COEZIUNII DZ 
NEZDRUNCINAT A ȚĂRILOR LAGĂRULUI SOCIALIST, 
SUB STEAGUL ATOTBIRUITOR AL MARXISM LENINIS
MULUI. (Aplauze puternice)

IN STRÎNSĂ UNIRE CU CELELALTE ȚĂRI ALE LAGĂ
RULUI SOCIALIST, ALĂTURI DE TOATE STATELE IUBI
TOARE DE PACE, ȚARA NOASTRĂ VA CONTINUA SĂ 
MILITEZE PENTRU ÎNSĂNĂTOȘIREA VIEȚII INTERNA
ȚIONALE, PENTRU UN CLIMAT DE DESTINDERE ȘI CO
LABORARE PAȘNICĂ ÎNTRE POPOARE, PENTRU STATOR. 
NICIREA UNEI PĂCI TRAINICE ÎN LUME — CAUZĂ 
SCUMPĂ A TUTUROR POPOARELOR! (Aplauze puternice^ 
îndelung repetate,- ovații. Asistența se ridică în picioare)
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Adunarea reprezentanților oamenilor muncii din întreaga fără

Moțiune
Noi, reprezentanții oamenilor muncii din toată tara, lntil- 

nlți In Capitala patriei noastre, aseultind expunerea tovară. 
șuiul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la lucrările celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, ne exprimăm adeziunea deplină și calda apro 
bare țață de activitatea delegației Republicii Populare Romine 
la această sesiune.

întregul popor romin, care a urmărit cu profund interes 
solii țării la Organizația Națiunilor Unite, și a fost perma
nent cu toată inima alături de ei, dă o înaltă apreciere activi, 
tățil delegației țării noastre, care s-a achitat cu cinste de mi
siunea încredințată. Delegația Republicii Populare Romine, 
condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, exprimind in 
modul cel mai deplin aspirațiile de pace și hotărirea poporu
lui romin de a-și aduce contribuția la victoria cauzei păcii, 
a militat împreună cu delegațiile celorlalte țări socialiste și 
ale altor țări iubitoare de pace pentru rezolvarea celor mai 
importante probleme internaționale, pentru îmbunătățirea 
relațiilor Internaționale.

Actuala sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, cea mai însemnată sesiune din istoria acestei 
organizații, Ia care au participat numeroase delegații con. 
duse de șefi de state și guverne, a reflectat creșterea presti
giului internațional de care se bucură Uniunea Sovietică și 
celelalte țări ale lagărului socialist, largul ecou pe care ini
țiativele și politica lor de pace il au in masele populare de 
pretutindeni.

Poporul romin Împărtășește lntrutotul poziția delegației 
țării noastre, care a acordat sprijin deplin propunerilor făcute 
de tovarășul N. S. Hrușciov, șeful guvernului sovietic, cu 
privire Ia dezarmarea generală și totală, lichidarea sistemu
lui colonial și la alte probleme Internaționale importante.

propuneri care corespund intereselor vitale ale omenirii șl se 
bucură de simpatia și adeziunea popoarelor din lumea Întreagă-

Sprijinim cu toată hotărirea propunerile prezentate de de
legația țării noastre la Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite cu privire la dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate pe plan regional intre state cu sisteme social poli
tice diferite și la educarea tineretului in spiritul păcii.

Poziția fermă și hotărită a țărilor socialiste și a altor țări 
iubitoare de pace a dus incă o dată la demascarea cercurilor 
agresive imperialiste, a acțiunilor acestora Îndreptate spre 
menținerea incordării internaționale și a războiului rece, a 
contribuit la accentuarea izolării acestor cercuri. Profund con
vinși că lupta unită a țărilor socialiste și a tuturor forțelor 
iubitoare de pace din lume va îndrepta cursul evenimentelor 
In direcția micșorării incordării internaționale, poporul nostru 
militează cu toată hotărirea pentru înfăptuirea politicii externe 
a Partidului Muncitoresc Romin și a guvernului Republicii 
Populare Romine, bazată pe principiile leniniste ale coexis
tenței pașnice.

In numele tuturor celor ce muncesc din patria noastră, asi
gurăm Partidul nostru drag și Comitetul său Central, in frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej că vom lupta cu entu
ziasm și energie neslăbită pentru a traduce in viață istoricele 
hotăriri ale Congresului al III lea al Partidului Muncitoresc 
Romin. in vederea desăvârșirii construirii socialismului in 
țara noastră, pentru realizarea mărețelor sarcini ale celui 
de.al doilea an al planului de șase ani, pentru triumful cauzei 
păcii și securității internaționale

Trăiască Partidul Muncitoresc Romin șl Comitetul său 
Central !

Trăiască scumpa noastră patrie Republica Populară Ro- 
mînă !

Trăiască pacea in lumea Întreagă I

încredere nestrămutata 
în victoria forțelor păcii

Ascultînd expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, oamenii muncii 
din jara noastră își exprimă deplina și calda aprobare față de politica 

de pace și coexistentă pașnică a partidului și guvernului

Muncitorii Atelierelor C.F.R. „Grivița Roșie" asculte, cu viu Inte
res, la radio, expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej.

Foto ; A. VIERU
La laminorul de 800 mm. 

al Combinatului Siderurgic Hunedoara
La Atelierele C. F. R. 

.Grivița Roșie' din Capitală
,J)upă ce am terminat lucrul 

m-am dus acasă, am mine at și 
mi-am schimbat hainele, poves
tește cazangiul Miu Ilie, un om 
mărunțel, cu ochii vii și pătrun
zători, Pe urmă am venit la 
club. Aflasem de la comitetul de 
partid că se va transmite la radio 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în legătură cu 
activitatea delegației țării noas
tre la a XV-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. Desigur, 
am radio și acasă, dar am ținut 
să ascult cuvîntarea alături de 
tovarășii mei de muncă, să mai 
stăm de vorbă, să mai schimbăm 
cite o părere".

în sala de festivități a clubu
lui C.F.R. „Grivița Roșie** erau 
intr-adevăr mulți tovarăși de 
muncă ai lui llie Miu. Echipe, 
brigăzi întregi veniseră împreu
nă să asculte cuvintul celui mai 
iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Veniseră muncitori din toa
te atelierele și secțiile Comple
xului — cazangii, strungari, lăcă
tuși, ucenici. Sala s-a umplut 
repede. Cei care n-au mai avut 
loc aici, au trecut în altă sală.

La ora 6 seara, undele au adus 
și aici glasul cald și ferm care ră
suna în sala Palatului R.P.R. 
Chipurile oamenilor au devenit 
grave și adina concentrate, ei ur
măreau Cu profund interes cuvin
tele care vorbeau despre activi
tatea delegației noastre ce a 
dus în fața Organizației Națiu
nilor Unite dorința de pace a 
poporului nostru, idealurile sale 
nobile de a-și construi fericirea 
și viitorul în liniște și bună în
țelegere cu toate popoarele.

Oamenii ascultă într-o liniște 
desăvîrșită, cu fețele luminate. 
Fiecare cuvînt ce se rostea por
nea Ca din propria lor inimă. 
Acestor oameni simpli, profund 
interesați ca liniștea să dom
nească pentru totdeauna peste 
uzina, căminul și țara lor, peste 
întreg pămîntul le este dragă 
pacea, de aceea se pronunță pen
tru triumful principiilor coexis
tenței pașnice, pentru dezarmare.

— Am urmărit cu deosebit 
interes știrile despre activitatea 
delegației noastre la O.N.U. — 
spune cazangiul Nichita Con

stantin. In pauza de la ora 11 
ne adunam toți oamenii din bri
gadă și citeam ziarele, apoi stă
team și discutam. Cînd a plecat 
delegația noastră la O.N.U. i-am 
urat succes deplin în apărarea 
cauzei păcii. Noi, muncitorii de 
la „Grivița Roșie", ne mindrim 
că delegația țării noastre, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, s-a achitat cu 
deosebită cinste de înalta sarcină 
primită. Alături de delegațiile 
celorlalte țări socialiste, in frun
te cu Uniunea Sovietică, dele
gația țării noastre și-a ridicat 
glasul cu hotărîre pentru adop
tarea unor măsuri eficiente care 
să ducă la realizarea dezarmării 
generale și totale, la lichidarea 
rămășițelor sistemului colonial. 
Citeam în ziare despre încercă
rile demagogice ale imperialiști
lor în frunte cu S.U.A. de a 
arunca popoarelor cu praf in 
ochi, propunind cu încâpâținare 
mai departe calea lipsită de ori- 
ce perspectivă a controlului 
fără dezarmare. Dar oamenii 
nu-i mai cred pe acești palavra
gii. Delegația țării noastrg a 
condamnat cu hotărîre o aseme
nea politică și a susținut cu căl
dură propunerile pline de înțe
lepciune și de griji pentru soar
ta păcii ale Uniunii Sovietice.

— Am ascultat in seara asta 
cuvinte care mi-au merg la ini
mă — a intervenit Ilie Miu. 
Devine limpede pentru oricine 
ce mare importanță acordă parti
dul, guvernul, întregul nostru 
popor cauzei păcii și coexisten
ței pașnice. Sînt mîndru de acti
vitatea delegației țării noastre la 
O.N.U...

...Cuvîntarea s-a terminat de 
mult. Oamenii mai întîrzie însă 
în sală, discută plini de seriozi
tate și chibzuință. Cei ce con
struiesc socialismul și visează 
zorile de aur ale comunismului 
au la inimă cu cea mai adîncă 
grijă problema asigurării păcii 
în lume. Ei au o profundă în
credere în politica partidului ți 
guvernului nostru, politică justă, 
marxist leninista, care oglindește 
fidel interesele poporului mun
citor.

ION BĂIEȘU

în jurul aparatului de ra
dio, la colțul roșu al secției 
s-au adunat numeroși munci
tori și ingineri. Laminatorii 
ascultă cu deosebită atenție 
fiecare cuvînt, fiecare frază a 
expunerii.

După terminarea expunerii 
in grupul laminoriștilor din 
jurul aparatului de radio s-au 
înfiripat discuții însuflețite.

— Delegația țârii noastre a 
adus un mare aport alături 
de celelalte țări socialiste și 
alte state iubitoare de pace la 
sesiunea ON.U. în probleme
le arzătoare ale epocii noa
stre — dezarmarea generală 
și totală, abolirea rușinosului 
sistem al colonialismului — a 
spus comunistul Chițu Vasile. 
în schimb, țările occidentale 
în frunte cu S.U.A. au încercat

La Uzinele ,7 Noiembrie'-Craiova
Mei sînt dteve secunde pină 

la orele 18. In sala bibliotecii 
se foce complet liniște. Răsună 
vocea tava roșului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Muncitorii ascul
tă atenți, aprobă ce'e ascultate. 
Aceeași expresie de aprobare o 
găsești și pe chipurile locătușu- 
lui Marin Markc, ori pe cele 
ale muncitorului turnător Mihai 
Condrec, a!e tinerilor sudori 
Gheorghe Glonțo și Ion Dinu 
ca si pe ceie ce tuturor celor
lalți.

Ce poete fi mal nobil, mal 
uman deeit a lupta pentru pace,

La Fabrica de confecții .Mureșul'- 
Tg. Mureș

Zeci de muncitori și munci
toare, tineri și virstnici s-au 
adunat miercuri seară în jurul 
aparatului de radio la clubul 
fabricii de confecții „Mureșul” 
din Tg. Mureș. Darea de sea
mă a delegației romine la cea 
de a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U„ expusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a fost primită cu vie a- 
probare de toți cei prezenți. 
Mulți comentau pe loc cele 
auzite: doar era vorba de 
probleme internaționale vitale 
pentru întreaga omenire.

Comunista Hegedus Roza
lia, controloare de calitate la 
secția de lenjerie, spunea cu 
emoție:

— Eu, ca mamă, înțeleg mal 
bine ce imensă importanți 

să împiedice șl de data a- 
ceasta adoptarea unor hotăriri 
realiste In aceste probleme. 
In confruntarea acestor două 
linii de politică internațională 
popoarele se conving tot mai 
mult de justețea liniei noa
stre și de caracterul demago
gic și primejdios al politicii 
statelor imperialiste.

Alți muncitori au discutat 
apoi despre rezultatele obținu
te în producție, sub condu
cerea partidului, despre suc
cesele poporului nostru pe 
drumul construirii socialismu
lui, ca o expresie a dorinței 
noastre fierbinți de pace.

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scinteii tine

retului” pentru regiunea 
Hunedoara

a-ți ridica glasul hotărit împo
triva barbariei colonialismului 
oare vreme de zeci de ani a 
exploatat și jefuit nemilos zeci 
de popoare din Asia și Africa ? 
In zilele noastre a venit timpul 
să fie lichidată această rușinoa
să plagă a epocii noastre - să 
fie abolite rămășițele colonialis
mului din Asia și Africa. Acestea 
sînt gînduri ale ascultătorilor 
prezenți in această sală.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scinteii, ti
nerelului** pentru regiunea 

Craiova

are lupta pentru preîntîmpl- 
narea războiului, pentru de
zarmarea generală și totală. 
Să punem frîu ațitătorilor la 
război I Iată ce cer toate ma
mele. Eu mulțumesc din inimă 
delegației noastre pentru că la 
O.N.U. a luptat atit de activ, 
neobosit și energic împreună 
cu delegații țărilor socialiste și 
ai celorlalte țări iubitoare de 
pace pentru rezolvarea acestei 
mari probleme a contempo
raneității.

După emisiunea radlo-difu- 
zată discuțiile au continuat In 
toate secțiile.

8T. NECANTȚCHI 
corespondentul „Scinteii tine
retului” pentru Regiunea Au

tonomă Maghiară

Puterile occidentale încearcă 
prin orice mijloace să împiedice 

realizarea dezarmării generale și totale
— Dezbaterile din Comitetul Politic al

NEW YORK 2 (Agerpres ).- 
în ședința din dimineața zilei 
de 1 noiembrie a Comitetului 
Politic au continuat discuțiile 
în problema dezarmării.

In afară de cele cinci pro
iecte de rezoluție care există 
în această problemă (proiec
tul sovietic de rezoluție cu 
privire la dezarmarea gene
rală și totală, propunerea so
vietică cu privire la lărgirea 
componenței Comitetului ce
lor zece, proiectul polonez de 
rezoluție cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară, proiectul comun de 
rezoluție al S.U.A., Angliei și 
Italiei, propunerea Angliei cu 
privire la crearea unui Comi
tet de experți, tehnicieni în 
problemele controlului asupra 
dezarmării), au fost prezenta
te spre examinare Comitetu
lui încă trei proiecte.

Discuțiile din Comitetul Po
litic demonstrează că puterile 
occidentale, care nu au în
drăznit să se ridice fățiș îm
potriva ideii dezarmării gene
rale și totale, în fapte încear
că prin orice mijloace să îm
piedice realizarea acestei idei 
nobile. Propunind crearea a 
tot felul de comitete și comi
sii pentru „studierea" aspec

In Adunarea Generală a O.N.U.
NEW YORK 2 (Agerpres). - La 1 noiembrie a fost convocată 

pentru a doua oară ședința plenară a Adunării Generale la care 
o continuat discutarea problemei ca plîngerea guvernului Cubei 
împotriva agresiunii pregătită contra acestei țări de Statele Unite 
să fie înaintată Adunării. Deși aceasta este o problemă de pro
cedură, discutarea ei a luat caracterul discutării politicii aventu
riere a cercurilor guvernante americane.

Luînd primul cuvintul re
prezentantul U.RJS.S., V. A. 
Zorin, a declarat că Statela 
Unite au demonstrat că des
consideră complet Adunarea 
Generală. Tăcerea elocventă a 
delegației S.U.A., nu poate să 
nu pună în gardă pe membrii 
Adunării Generale.

Este puțin probabil, a subli
niat delegatul Uniunii Sovie
tice, că in decursul întregii is
torii a existenței sale Organi
zația Națiunilor Unite a avut 
de rezolvat o situație atît de 
primejdioasă in ce privește 
urmările sale cum este cea in 
care se află in prezent unul 
din statele membre ale O.N.U. 
— Republica Cuba. Iată de ce, 
a declarat el. caracterul pro
cedural al problemei care se 
află în examinarea Adunării 
Generale nu trebuie să indu
că pe nimeni în eroare și nici 
să umbrească esența lucruri
lor. De fapt este vorba nu nu
mai despre problema locului 
și timpului cel mai potrivit 
pentru discutarea plîngerii 
Cubei, ci și despre un lucru 
mult mai important în pre
zent se hotărăște dacă Aduna
rea Generală va face jocul pu
terilor imperialiste sau va 
preîntâmpina dezlănțuirea unei 
agresiuni împotriva Cubei 
care amenință să se transfor
me într-un conflict militar de 
proporții care vor depăși cu 
mult cele ale unui conflict 
local.

Caracterizind poziția State
lor Unite, V. A. Zorin a de
clarat că ele vor să obțină o 
amînare. să ciștige timp pen
tru a înfăptui măsurile elabo
rate de Pentagon privind pre

Luna prieteniei
Manifestările consacrate Lu

nii prieteniei romino-sovieti- 
ce atrag zilnic mii și mii de 
oameni ai muncii din întrea
ga țară, dornici să cunoască 
noi aspecte ale minunatului 
avint al constructorilor co
munismului.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din CAPITALA, 
prof. univ. M. Novicov — a ți
nut conferința „Literatura 
sovietică in etapa actuală”.

★
IAȘI- — Societatea de cer

cetări fizice a Filialei Iași a 
Academiei R. P. Romine îm
preună cu Societatea de știin
țe matematice și fizice din 
R.P.R. au organizat miercuri 
după-amiază la Iași un sim
pozion consacrat realizărilor 
fizicii sovietice.

*
DEVA. — La Deva a avut 

loc un medalion literar cu 
tema „Dramaturgul sovietic 
Arbuzov”.

La cluburile muncitorești 
de la Uzinele „Victoria" din 
Călan și Complexul C.F.R. Si- 

Ștafeta Prieteniei
Și In acest an tradiționala 

„Ștafetă a Prieteniei romino- 
sovietice" a străbătut nume
roase orașe și sate din țara 
noastră, aducind mesajele de 
prietenie ale tineretului spor
tiv din patria noastră către ti
neretul sovietic. După ce timp 
de aproape o lună cei mai în
cercați motocicliști, cicliști, a 
tleți, călăreți au purtat mesa
jele spre capitalele de regiune, 
astăzi după-amiază, incepind 
de la ora 16,30 stadionul Tine
retului din Capitală va găzdui 
festivitatea de primire a șta
fetelor reunite, purtate de re- 

telor tehnice ale dezarmării, 
ei încearcă să împiedice solu
ționarea sarcinii primordiale 
care stă în fața Adunării Ge
nerale — adoptarea unei ho- 
tărîri clare și solemne cu pri
vire la prevederile fundamen
tale ale tratatului pentru de
zarmarea generală și totală. 
Delegatul Noii Zeelande, 
Shenehen, care a luat cuvin
tul la ședința din 1 noiembrie 
a sprijinit propunerea Angliei 
cu privire la crearea unui 
comitet de experți tehnicieni 
în problemele controlului asu
pra dezarmării. Ministrul Afa
cerilor Externe al Canadei, 
Green, a elogiat proiectul co
mun de rezoluție prezentat 
de Canada, Suedia și Norve
gia care atrage O.N.U. pe ca
lea unor discuții interminabi
le sub paravanul cărora va 
continua de fapt cursa înar
mărilor.

Delegatul Etiopiei, Alemeie- 
hou, s-a pronunțat împotriva 
acelora care afirmă că propu
nerea cu privire la dezarma
rea generală și totală este 
„prea radicală". Dezarmarea 
generală și totală, a declarat 
el, este singura cale înțeleap
tă, este nu numai o garanție 
împotriva exterminării omeni- 

gătirea și traducerea în viață 
a unei intervenții militare di
recte în Cuba.

Datoria Organizației Na
țiunilor Unite — a spus el — 
este de a întinde imediat o 
mină de ajutor poporului 
cuban iubitor de libertate.

Pentru examinarea plîngerii 
guvernului revoluționar al 
Cubei de către ședința plena
ră a Adunării Generale s-au 
pronunțat și delegații Unga
riei și R.S.S. Bieloruse.

Apoi a fost nevoit să ia 
cuvintul Wadsworth, repre
zentantul american. Nefiind 
în stare să nege numeroasele 
fapte ce dovedesc intențiile 
agresive ale S.U.A. care au 
fost citate în cuvîntarea rosti
tă de Râul Roa, ministrul 
Afacerilor Externe al Cubei, 
și în declarațiile altor dele
gați. el s-a limitat la afirma
ția lipsită de conținut că Sta
tele Unite nu amenință Re
publica Cuba și că de aceea 
discutarea acestei probleme 
nu comportă nici o grabă. 
Delegatul american s-a eschi. 
vat intenționat de a da răs
puns la problema principală 
— dacă guvernul Statelor Uni
te se obligă să nu întreprin
dă nici o acțiune care ar pu
tea dăuna independenței po
litice și integrității teritoriale 
a Republicii Cuba. El a insis
tat ca plîngerea Cubei să fie 
înaintată Comitetului Politic.

Luînd apoi cuvintul repre
zentanții R.S.S. Ucrainene și 
R.P. Bulgaria au sprijinit ce
rerea guvernului cuban și au 
atras atenția Adunării asupra 
caracterului provocator al de
clarațiilor oamenilor politici

romîno-sovietice
meria, un mare număr de 
muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari au ascultat con
ferința „Relațiile romîno-ruse 
de-a lungul veacurilor*.

★
ORADEA. — Răspunzind 

marelui interes al oamenilor 
muncii față de actualitatea 
sovietică. Consiliul regional 
A.R.L.U.S. a organizat peste 
800 de expoziții cu tema „A- 
vintuj construcției comunis
mului In U-R-S-S.’*, la clubu
rile muncitorești și căminele 
culturale sătești.

★
Miercuri seara a plecat din 

Capitală spre Uniunea Sovie
tică un nou „Tren al priete
niei”, organizat de Consiliul 
regional A.R.L.U.S. și O.N.T. 
Carpați. Participanții la a- 
ceastă călătorie vor vizita o- 
rașele Kiev și Moscova și vor 
asista la marea demonstrație 
a oamenilor muncii din Mos
cova cu prilejul celei de-a 
43-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie.

romîno-sovietice
prezentanții regiunilor Pitești, 
Ploești și ai celor 8 raioane 
din București. După festivita
te purtătorii ștafetei se vor în
drepta spre Iași trecind prin 
orașele Focșani, Bacău, Ro
man. In aceste localități, in
tr-un cadru festiv, se vor des
fășura ceremoniile de predare 
a ștafetelor. La 6 noiembrie la 
punctul de frontieră Ungheni 
va avea Ioc festivitatea de 
predare a mesajelor către re
prezentanții tineretului sportiv 
din Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

O. N. U. -
rii, dar deschide în același 
timp cele mai favorabile po
sibilități pentru progresul e- 
conomic, social și cultural al 
popoarelor.

Alemeiehou a sprijinit pro
punerea sovietică cu privire la 
includerea reprezentanților ță
rilor neutre în componența 
Comitetului pentru dezarmare.

Reprezentantul Etiopiei a 
cerut delegaților la O.N.U. să 
găsească o „formulă de com
promis" care să îmbine pro
punerile sovietice pentru de
zarmare și propunerile țărilor 
occidentale.

Delegatul Cubei, Besbe, a 
subliniat că puterile imperia
liste nu vor să examineze în 
mod serios problema dezar
mării generale și totale.

Istoria a demonstrat că 
din toate marile puteri numai 
Uniunea Sovietică a avut o 
atitudine elastică și a făcut 
concesii însemnate părții 
adverse. Acest lucru este a- 
testat în mod convingător de 
noile propuneri sovietice pri
vind dezarmarea prezentate 
la actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. Besbe a de
clarat că țara sa sprijină cu 
hotărîre propunerile sovietice 
pentru dezarmare.

americani. Președintele Bo
land a întrerupt în repetate 
rînduri fără jenă cuvîntarea 
delegatului Bulgariei sub pre
textul că ea ar reprezenta un 
amestec în treburile interne 
ale S.U.A. Cînd însă la tri
bună a urcat reprezentantul 
Guatemalei și, fără a-și as
cunde ostilitatea, a calomniat 
grosolan poporul și guvernul 
cuban, Boland a uitat de obli
gațiile sale de președinte al 
Adunării.

Apoi a luat cuvintul pen
tru a doua oară ministrul A- 
facetrilor Externe al Cubei, 
Raul Roa. El a dat o ripostă 
hotărîtă reprezentantului Gua. 
temalei.

Imperialismul american nu 
va putea să înfrîngă poporul 
Cubei care va continua să 
lupte pentru țelurile sale re
voluționare. Raul Rea a cerut 
țărilor mici să se gindească 
că și ele pot fi amenințate 
în viitor și să se solidarizeze 
cu Cuba. După scurtele ob
servații ale delegatului Bir- 
maniei care a declarat că va 
vota pentru propunerea Cu
bei, a fost pus la vot amenda
mentul Cubei la raportul Co- 
mitetului General în care se 
propune ca plîngerea guver
nului revoluționar al Cubei 
împotriva intențiilor agresive 
ale S.U.A. să fie prezentată 
spre examinare ședinței ple
nare a Adunării Generale. A- 
mendamentul a fost sprijinit 
de 29 delegații (Afganistan, 
Albania, Bulgaria, Birmania, 
R.S.S. Bielorusă, Cambodgia, 
Ceylon, Cuba. Cehoslovacia, 
Etiopia, Ghana, Guineea, In
dia, Indonezia, Irak, Libia, 
Mali, Maroc, Nepal, Nigeria, 
Polonia, Romînia, Arabia Sau- 
dită, R. S. S. Ucraineană, Un
garia, U.R.S.S.. R.A.U., Ye
men și Iugoslavia). 18 dele
gații s-au abținut de la vot. 
(Bolivia, Camerun, Republica 
Africa Centrală. Republica 
Ciad, Congo (cu capitala la 
Brazaville), Republica Domi
nicană, Ecuador, Israel, Ior
dania, Liban. Liberia, Mexic, 
Panama, Senegal, Sudan, 
Togo, Tunisia și Venezuela). 
Delegațiile a 45 de țări, în
deosebi aliate ale S.U.A. în 
blocurile militare, și alte pu
teri occidentale au votat îm
potrivă. Prin urmare, dacă 
Statele Unite au reușit și de 
data aceasta, cu ajutorul ma
jorității mecanice de voturi, 
să obțină rezultate favorabile, 
votul în general a arătat că 
țările mici, cu adevărat inde
pendente nu au urmat S.U.A. 
și că unele state din America 
Latină au adoptat chiar o po
ziție lipsită de echivoc.

Sesiunea Adunării Populare
a R. P.

SOFIA 2 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția BTA, 
în raportul prezentat la Se
siunea Ordinară a Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, primsecretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, con
ducătorul delegației bulgare 
la cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., 
a arătat că în prezent forțele 
păcii, democrației și socialis
mului cresc impetuos, forțele 
imperialismului, reacțiunii și 
războiului slăbesc tot mai 
mult, iar aceasta este legea 
fundamentală și trăsătura ca
racteristică a etapei actuale 
de dezvoltare a omenirii.

în prezent nu imperialis
mul, ci socialismul determină 
conținutul principal și direc
țiile principale ale dezvoltării 
istorice a societății umane și 
politica mondială. Tocmai sub 
influența hotărîtoare a siste
mului socialist evoluează șl 
situația internațională actuală.

Delegația 
guvernamentală 

a R. P. Romine 
a părăsit Havana

HAVANA 2 (Agerpres). - 
Corespondență specială : După 
o vizită de 12 zile în Cuba, de
legația guvernamentală a 
R. P. Romine, condusă de 
tov. Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului, a părăsit Havana 
îndreptîndu-se spre patrie.

A fost semnat un comunicat 
cu privire la stabilirea rela
țiilor diplomatice intre cele 
două țări, un acord comercial 
și un protocol de colaborare 
tehnico-științifică.

La aeroportul Rancho-Beye- 
ros, din apropierea capitalei 
Cubei au venit să ureze drum 
bun delegației R. P. Romine, 
Cepero Bonila, ministrul Co
merțului din Cuba, Carlos 
Martinez, șeful protocolului 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, funcționari al Ministe
rului Afacerilor Externe, re
prezentanți ai autorităților lo
cale.

Delegația economică 
guvernamentală 
a R. P. Romine 

a sosit la Copenhaga
COPENHAGA 2 (Agerpres). 

— La 1 noiembrie a sosit la 
Copenhaga delegația econo
mică guvernamentală a R. P. 
Komîne condusă de Mihail 
Florescu, ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei. La ae
roport delegația a fost întîm- 
pinată de V. H. Hoelgaard, din 
partea Ministerului Afacerilor 
Externe al Danemarcei, prej 
cum și de reprezentanți ai 
vieții economice. A fost de 
față I. Dobroiu, însărcinatul 
cu afaceri al R. P. Romine la 
Copenhaga.

CU PRILEJUL 
.ZILEI ALGERIEI'

CAIRO 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 1 noiem
brie in sala de festivități a 
Universității din Cairo a avut 
loc un miting de masă orga
nizat de Uniunea Națională 
din R.A.U. cu prilejul Zilei 
Algeriei. La miting au parti
cipat peste 5.000 de persoane.

în cadrul mitingului a luat 
cuvintul președintele Nasser.

„Această lume așa zisă „li
beră" care sprijină Franța și 
o aprovizionează cu arme și 
mijloace pentru exterminarea 
unui milion de algerieni, a a- 
ratat Nasser, nu înțelege nici
decum sensul cuvintului liber
tate. dacă nu se are în ve
dere libertatea de a exploata, 
libertatea de exploatare a sur
selor petrolifere din Algeria, 
care sînt proprietatea poporu
lui algerian, și nici decunr 
proprietatea Franței sau a 
așa-zisei „lumi libere”. Ei se 
declară „lume, liberă" pentru 
a înșela popoarele dependente.

Răspunderea pentru pieirea 
unui milion de algerieni nu re
vine numai Franței. Această 
răspundere revine țărilor oc
cidentale care aprovizionează 
Franța cu arme și bani.

-----•-----

Pe scurt
MOSCOVA. — Leonid Brej- 

nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a inmînat lui Klimenț Voro- 
șilov medalia de aur „Secera 
și ciocanul", Ordinul Lenin 
și Diploma Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. prin 
care i se conferă titlul de E- 
rou al Muncii Socialiste, pen
tru înalte merite față de Par
tidul Comunist și statui so
vietic.

BERLIN, — După cum anunță 
agenția ADN la l noiembrie An
samblul de cintece și dansuri al 
Forțelor Armate ale Republicii 
Populare Romine a dat ultimul 
său spectacol la Berlin. încheind 
turneul său de 14 zile in R. D. 
Germană. Ultimul spectacol la 
fel ca șl cele precedente s-a bucu
rat de un succes remarcabil și a 
fost urmat de aplauzele prelun
gite ale spectatorilor berlinezi,

PARIS 2 (Agerpres). — încă 
3.000 de soldați ai Bundesweh- 
rului vor sosi la 3 noiembrie 
în lagărele militare Mourme- 
lon și Sissone în conformitate 
cu acordul încheiat între Paris 
și Bonn cu privire la acorda
rea de baze militariștilor vest- 
germani pe teritoriul Franței.

Bulgaria
T. Jivkov a vorbit apoi des

pre însemnătatea istorică a ce
lei de-a 15 a sesiuni a O N.U. 
El a sprijinit întru totul pro
punerile guvernului Uniunii 
Sovietice cu privire Ia dezar
marea generală și completă, 
cu privire la lichidarea totală 
și definitivă a sistemului co
lonial, la înfierarea acțiunilor 
provocatoare ale S.U.A. față de 
Uniunea Sovietică și alte state 
la restabilirea drepturilor le
gitime ale Republicii Populare 
Chineze în O.N.U., cu privire 
la reorganizarea structurii or
ganelor executive și a apara
tului O.N.U.

Noi vom urma și In viitor 
linia întăririi păcii, înțelege
rii reciproce și colaborării în 
Balcani și în Europa, pe care 
am urmat-o șl pină acum, a 
spus în Încheiere T. Jivkov, 
șl vom dezvolta relațiile bune 
șl colaborarea reciprocă CI 
toate1 țările șl popoarele.
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