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Naționale este chemată să exa
mineze situația internațională 
și s>ă dezbată problemele politi
cii externe a Republicii Populare 
Romîne. Ea va exprima poziția 
poporului romîn fată de acestea 
și în special fată de problema 
dezarmării, cea mai importantă 
a vieții internaționale, înscrisă 
pe ordinea de zi a apropiatei se
siuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite.

Convocarea în acest scop a 
organului suprem al puterii de 
stat subliniază marea însemnă
tate pe care partidul și guvernul 
nostru o acordă vieții interna
ționale și îndeosebi problemei 
dezarmării. Este un izvor de 
forță al puterii populare faptul 
că politica noastră externă se 
lidentifică cu cerințele și aspira
țiile poporului, că ea se bucură 
de sprijinul activ al acestuia.

Marea Adunare Națională se 
întrunește la scurtă vreme după 
cel de-al IJI-lea Congres al 
partidului, care a consfințit vic
toria deplină a socialismului în 
tara noastră și a marcat intra
rea în noua etapă de dezvoltare 
a tării — etapa desăvîrșirii con
strucției socialismului. Poporul

Coexistența pașnică — necesitate vitală pentru întreaga 
omenire

Creșterea continuă a forțelor so
ciale care militează pentru pace și 
securitate internațională, pentru 
democrație și progres social este 
una din trăsăturile cele mai sem
nificative ale situației internațio
nale. Aceasta își găsește cea mai 
puternică expresie în dezvoltarea 
impetuoasă a forțelor Uniunii So
vietice și a celorlalte țări care fac 
parte din sistemul mondial socia
list.

Succesele strălucite ale Uniunii 
Sovietice în toate domeniile cons
trucției comunismului, creșterea în 
linie ascendentă a producției in
dustriale și agricole însoțită de ra
pida și continua ridicare a nivelu
lui de trai în țările care construiesc 
socialismul — toate aceste realizări 
în care se exprimă superioritatea 
socialismului exercită o influență 
determinantă asupra întregii dezvol
tări contemporane, însuflețind pe 
oamenii muncii, toate popoarele in 
lupta lor pentru independență, pen
tru o viață cu adevărat liberă și 
fericită.

Este caracteristic pentru fiziono
mia morală a celor două lumi — 
socialistă și capitalistă —- că, în 
timp ce știința sovietică apropie 
clipa primei călătorii a omului în 
spațiul interplanetar, în Statele U- 
nite ale Americii, așa cum mărturi
sesc înșiși autorii programului a- 
merican de cercetări cosmice, se a- 
cordă prioritate eforturilor spre 
realizarea satelitului spion.

Sintem martorii elanului de ne
stăvilit al mișcării de eliberare na
țională, care dătîmă ultimii piloni 
ai perimatului și odiosului sistem 
al colonialismului. Numai în acest 
an au apărut pe harta lumii 14 noi 
state ale continentului african 
Dintr-o rezervă a imperialismului, 
popoarele care scutură lanțurile 
sclaviei, devin o rezervă a forțe
lor păcii și progresului social. 
Promovarea de către tinerele state 
independente afro-asiatice a unei 
politici dé coexistență pașnică lăr
gește „zona păcii“ și restringe po
sibilitățile forțelor agresiunii.

Evenimentele actuale spulberă 
legenda creată în marile metropole 

romîn a pășit cu hotărîre și elan 
la înfăptuirea programului de 
luptă și de muncă, elaborat de 
Congres. Planul de șase ani, 
schița programului de perspecti
vă oglindesc cu putere preocu
pările pașnice, constructive ale 
poporului romîn și marea lui în
credere în viitor, în perspectivele 
păcii mondiale. Referindu-ne la 
industrie, temelia forței econo 
mice a tării, ea indică — vor
bind în mod figurat — că în 
decurs de 6 ani vom făuri o 
Romînie de două ori mai puter
nică decit cea de astăzi, iar pes
te 15 ani — de 26 de ori mai 
puternică decît cea dinainte de 
război. Iată planul de „cuceriri“ 
și „expansiuni“ pe care ni l-am 
pus în fată și pe care-1 vom în
făptui cu armele păcii! (Aplau
ze puternice).

Asigurarea viitorului luminos 
al patriei reprezintă obiectivul 
primordial al politicii externe a 
statului nostru. Congresul al 
III-lea al partidului a definit cu 
claritate politica externă promo
vată de Partidul Muncitoresc 
Romîn și de guvernul Republi
cii Populare Romîne, politică de 
fermă apărare a păcii.

La temelia, politicii externe a 

occidentale că popoarele înrobite 
obțin independența din mărinimia 
colonialiștilor. In realitate, inde
pendența este rezultatul luptei pli
ne de jertfe duse vreme îndelun
gată de popoarele care au sfărî- 
mat lanțurile sclaviei coloniale. 
Nenumărate fapte arată că chiar 
după proclamarea independenței 
de stat, colonialiștii caută pe toate 
căile, inclusiv prin agresiune di
rectă, să sugrume libertatea noilor 
state. Cînd poporul congolez a a- 
rătat că înțelege să se bucure de o 
independență reală, foștii stăpîni- 
tori au pornit, cu sprijinul aliațilot 

d!n N.A.T.O., o acțiune mili
tară împotriva independenței și 
integrității tinerei Republici Con
go. Pactul N.A.T.O. pe care con
ducătorii occidentali nu ostenesc 
in a-1 descrie ca un „pact defen
siv“ și-a arătat în fața lumii în
tregi caracterul său agresiv, în
dreptat nu numai împotriva state
lor socialiste, dar și împotriva 
mișcării de eliberare din colonii și 
țări dependente. S-a dovedit însă, 
încă o dată, că în zilele noastre 
operațiunile coloniale de „pacifi
care“ sínt pînă la urmă sortite e- 
șecului. Poporul romîn salută lup
ta eroică a poporului congolez și a 
celorlalte popoare africane care-și 
apără cu curaj admirabil dreptul 
la o viață independentă. (Aplau
ze).

Pe continentul american, în A- 
merica Latină, socotită de mai bi
ne de un secol „curtea dosnică a 
Statelor Unite“, patrioții Cubei 
conduși de Fidel Castro au rupt 
lanțurile asupririi și au desfășurat 
larg steagul luptei pentru indepen
dența și progres social. Sîntem a- 
lături de poporul Cubei, care res
pinge cu . hotărîre șantajul, actele 
de agresiune economică și amenin
țările imperialismului. (Aplauze).

Lupta popoarelor pentru cuceri
rea și consolidarea independenței 
are un reazim sigur în țările puter
nicului lagăr socialist. ’

Noi considerăm ca un factor;de 
mare importanță: al vieții intefnă- 
ționale faptul că o serie de state 
nesccialiSte cum sínt India, Indo- 

statului nostru s-a aflat și se 
află prietenia și alianța indes
tructibilă cu Uniunea- Sovietică 
și celelalte țări ale lagărului so
cialist. Coeziunea și unitatea la
gărului socialist reprezintă che
zășia apărării păcii, garanția 
victoriei politicii de pace și se
curitate internațională.

în strînsă unire cu celelalte țări 
ale lagărului socialist, Republica 
Populară Romînă militează activ 
pentru micșorarea încordării in
ternaționale, pentru promovarea 
principiilor de coexistența pașnică, 
pentru zădărnicirea oricăror unel
tiri ale cercurilor imperialiste a- 
gresive, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale. și statorni
cirea unei păci trainice . în lume. 
Această politică corespunde inte
reselor vitale ale poporului ro
mîn, intereselor forțelor păcii și 
progresului de pretutindeni. Ea nu 
este dictată de considerente de 
conjuctură, ci este o orientare po
litică permanentă, luminată de fa
rul învățăturii marxist-leniniste, 
fundamentată pe aprecierea științi
fică a raportului de forțe și a tu
turor factorilor care influențează 
mersul evenimentelor pe arena in
ternațională.

nezia, Birmania, Ceylon și altele 
duc o politică de pace și de nepar- 
ticipare la blocurile militare occi
dentale. Apărîndu-și independența 
și drepturile suverane, un număr 
crescînd de state din Asia, Afri
ca și America Latină ajung la o 
poziție comună cu statele socialiste 
în problemele războiului și păcii ca 
și în alte probleme esențiale ale 
vieții internaționale. De aceea în
tre statele socialiste și noile state 
independente s-au creat și se dez
voltă legături trainice, multilate
rale.

Importante deplasări în direc
ția sprijinirii eforturilor spre 
destindere internațională s-au 
produs și în opinia publică din 
țările occidentale. Oameni poli
tici influenti, muncitorii, parti
zanii mișcării pentru pace, di
feritele organizații pentru inter
zicerea armelor atomice ddn ță
rile apusene se pronunță din ce 
în ce mai hotărît pentru schim
barea cursului actualei politici 
de încordare și de război rece

Zi de zi evenimentele de pe 
arena internațională confirmă 
justețea aprecierilor Declarației 
Consfătuirii de la Moscova și 
Manifestului Păcii din 1957, ba
zate pe teza că în epoca noastră 
forțele care luptă pentru pace 
au crescut atît de puternic în
eît s-a creat posibilitatea depli
nă a preîntîmpinării războiului 
mondial. Această posibilitate se 
poate transforma în realitate nu 
din cauză că imperialismul și-ar 
fi schimbat natura și ar fi re
nunțat la planuri războinice, ci 
din cauză că raportul d'e forte 
pe arena mondială s-a schimbat 
în favoarea forțelor păcii, demo
crației și socialismului și că a- 
cest proces se accentuează tot 
mai mult.

De cea mai mare însemnătate 
în .determinarea deplasărilor din 

. opinia publică au fost și sînt 
eforturile neobosite depuse de 
U.R.S.S. pentru îmbunătățirea 
climatului. international, spiritul 
de inițiativă ' al Partidului Co
munist al Uniunii • Sovietice și 

~ al guvernului sovietic în frunte 

cu tovarășul Hrușciov în promo
varea coexistenței pașnice, fer
mitatea cu care dejoacă ma
nevrele adepților încordării, per
severența cu care militează pen
tru unirea forțelor păcii. (Aplau
ze furtunoase). Comentatori oc
cidentali și lideri politici recu
nosc că inițiativele diplomatice 
ale Uniunii Sovietice sínt acelea 
care dau tonul în viața inter
națională.

Datorită luptei perseverente a 
Uniunii Sovietice, a celorlalte 
țări ale lagărului socialist și a 
altor state iubitoare de pace s-au 
obținut unele rezultate pozitive 
în direcția destinderii în viața 
internațională.

Față de aceste rezultate și de 
perspectivele deschise, célé mai 
reacționare grupări ale burghe
ziei monopoliste și ale cercu
rilor militariste din Statele Uni
te ale Americii au dezlănțuit o 
ofensivă susținută pentru a ani
hila roadele eforturilor îndrep
tate spre dlestindere și a înrău
tăți climatul internațional.

Trimiterea avioanelor ameri
cane de spionaj în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice, tor
pilarea întîlnirii șefilor guverne
lor celor patru puteri, în care 
omenirea și-a pus mari speran
țe, zădărnicirea tratativelor în 
problema dezarmării sínt expre
sii ale orientării cercurilor con
ducătoare americane spre submi
narea păcii. Aceste acțiuni au 
fost însoțite de o nouă intensi
ficare a cursei înarmărilor și a 
măsurilor militariste în cadrul 
N.A.T.O.

Poporul romîn, ca și celelalte 
popoare iubitoare de pace, ur
mărește cu vigilență- măsurile 
îndreptate spre accelerarea re- 
militarizării Germaniei occiden 
tale. încercarea de a ascunde de 
ochii lumii complotul înarmării 
atomice a Republicii Federale 
Germane a fost desconspirat de 
înșiși generalii vest-germani. 
Prin „memorandumul“ coman
damentului Bundeswehrului, că
ruia guvernul de la Bonn i-a 
dat în mod public aprobarea, 
foști generali naziști cer — în- 
tr-o formă ultimativă — înzes
trarea armatei vest-germane cu 
toate armele, inclusiv arma a- 
tomică. Caracterul militarist, a- 
gresiv al cercurilor revanșarde 
de la Bonn apare acum într-n lu
mină și mai evidentă

Interesele păcii în Europa cer 
să se ia măsuri energice pentru 
prevenirea primejdiei militaris
mului german. Țara . noastră 
sprijină cu hotărîre poziția justă 
a Uniunii Sovietice și a Repu
blicii Democrate Germane, care 
se declară pentru încheierea 
Tratatului de pace cu Germa
nia, pentru normalizarea situa
ției din Berlinul .occidental, ca 
o cale sigură spre lichidarea 
rămășițelor războiului și întări
rea securității în Europa. (A- 
plauze).

Acțiunile provocatoare ale mi- 
lităriștilor, ale patronilor mari
lor monopoluri de armamente, 
politica războiului rece . și a 
cursei înarmărilor nu ău adus 
și mi -pót aduce Statelor Unite 
decît un eșec după altul.

Evenimentele din Coreea de 
Sud, Turcia, Japonia, Laos, des
fășurate ca într-o reacție în lanț, 
arată falimentul politicii „de pe 
poziții de forță". Tocmai dato
rită acestei politici numeroși co
mentatori și lideri politici ame
ricani apreciază că niciodată în 
decursul secolului nostru presti
giul și autoritatea Statelor Unite 

ale Americii nu au ajuns la un 
nivel atît de coborît.

Neliniștea stirnită chiar în sinul 
aliaților occidentali de caracterul i 
aventurist al politicii imprimate de; 
militariștii de la Pentagon, curen
tul care se dezvoltă într-o serie de' 
țări participante la blocurile agre. 
sive de a se elibera de riscurile i 
acestei politici, protestele oficiale ■ 
ale guvernelor respective împotri-1 
va folosirii bazelor de pe teritoriul I 
lor în scopuri provocatoare, iată; 
cîteva din roadele pe care le-a; 
cules Washingtonul în urma acțiu
nilor sale recente.

Numai oamenii care și-au piet- 
dut mințile pot împinge astăzi lu
crurile spre un război catastrofal.; 
Tehnica militară a ajuns în zilele 
noastre la un asemenea nivel incit 
un conflict militar în care s-ar: 
folosi armele rachetă și bombele 
nucleare ar aduce omenirii jertfe, 
distrugeri și calamități incompara
bile cu cele din trecutele războaie.

In epoca noastră coexistența paș
nică a devenit o necesitate vitală 
pentru întreaga omenire. Altă al
ternativă rezonabilă nu există pen
tru nici un stat.

încă cu mulți ani în urmă, ma
rele Lenin a arătat cu clarviziunea 
lui genială linia de evoluție a fe
nomenelor pe tărîm militar pe care 
le trăim azi. „Tehnica modernă — ■ 
spunea eL— contribuie în prezent 
tot mai mult la caracterul distru
gător al războiului. Va veni o 
vreme cînd războiul va deveni atit 
de distrugător îneît în general el 
va deveni imposibil“.

Această previziune a lui Lenin 
capătă o deosebită actualitate, in 
vremea noastră. Faptul că supe
rioritatea în domeniul armelor ce
lor mai moderne nu este de par
tea forțelor agresiunii este un fac
tor important de preintîmpinare a 
războiului. (Aplauze).

Dacă ațîțătorii la război s-ac 
lansa într-o aventură militară, po
poarele ar pune capăt pentru tot
deauna sistemului capitalist gene
rator de războaie și suferinți pen
tru întreaga omenire.

Noi sintem convinși de superio
ritatea socialismului în toate dome
niile. Considerăm însă că terenul 
pe care trebuie să ne întrecem cu 
capitalismul este nu războiul nu
clear, ci producția de bunuri mate
riale, știința, cultura și arta, tot 
ceea ce poate înnobila și înfrumu
seța viața omului.

Socialismul nu are nevoie să fie 
impus pe calea armelor, prin răz
boi. El va triumfa prin forța exem
plului viu, prin ajungerea și depă
șirea din punct de vedere econo
mic a celor mai avansate țări ca
pitaliste, prin marile avantaje ale 
sistemului socialist, prin pilda pe 
care o va oferi tuturor popoarelor 
înaltul nivel de trai și de cultură 
al oamenilor în socialism și co
munism. (Aplauze).

Iată esența politicii noastre de 
coexistență pașnică.

Statele socialiste militează pen
tru coexistență pașnică nu pentru 
că ar fi lipsite de forță și de nerv> 
tari, ci pentru că acest principiu 
este singurul conform cu caracte
rul uriiănisț și nobil al concepției 
comuniste despre lume și societa
te.

Evenimentele de la Paris din 
luna mai au demonstrat puterilor 
occidentale că politica de coexis
tență pașnică, de destindere și de 
negocieri dusă de Uniunea Sovie
tică, de lagărul socialist, nu are 
nîmic de-a face cu slăbiciunea. Pa-

(Continuare în pag. 2-a)
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ziția demnă și hotărîtă a tovărășii
le. Hnpdov ia Parii a trezit la 
realitate pe conducătorii occiden
tali. fădndu-i să priceapă că ne
gocieri fructuoase cu Uniunea So
vietică se pot duce numai pa beai 
de egalitate, pe ban respectării 
reciproce a intereselor fiecărui stat. 
(Aplauze).

Experiența întregM perioade 
istorice de la crearea primului 
stat socialist. Uniunea Sovietică 
— perioadă în care au apărut 
noi state socialiste — demon

Dezarmarea generală și totală — 
sarcină urgentă și realistă

TQNMtkȘl,
Poporul romîn consideră pro

blema dezarmării ca problema 
cea mai importantă, problema 
cheie a vieții internaționale. Re
zolvarea ei nu este și nu poate 
să rămînă un simplu deziderat; 
istoria a pus-o la ordinea de zi 
ca o sarcină vitala, urgentă și 
— trebuie subliniat — realistă.

Este o monstruozitate ca în 
epoca noastră, epoca de mari 
descoperiri ale geniului uman, 
capabile să ridice umanitatea pe 
noi culmi ale progresului și ci
vilizației, sume fantastice, re
surse, energii umane uriașe să 
fie irosite pentru pregătirea 
unui război pustiitor. De aceea, 
popoarele cer să înceteze cursa 
înarmărilor, să fie înfăptuită 
dezarmarea generală și totală.

Necesitatea dezarmării a de
venit atît de evidentă, cerința 
popoarelor de a o înfăptui atît 
de viguroasă, îneît nici o țară, 
nici un guvern nu mai poate 
nega însemnătatea și urgența 
problemei. Aceasta s-a reflectat 
în adoptarea unanimă de către 
Organizația Națiunilor Unite a 
Rezoluției privitoare la dezarma
rea generală și totală — idee 
care a stat la baza propuneri
lor prezentate la Organizația 
Națiunilor Unite în septembrie 
1959 de către guvernul sovietic.

Criteriul hotărîtor în materie 
de dezarmare, ca de altfel în 
orice domeniu sînt faptele. U- 
niunea Sovietică, țările socialis
te au însoțit propunerile lor de 
dezarmare cu măsuri concrete. 
Este cunoscut că în ultimii ani, 
țările participante Ia Tratatul de 
la Varșovia, printre care și Ro- 
mînia, preocupîndu-se în per
manență de asigurarea capaci
tății de luptă a Torțelor armate 
și înzestrîndu-le cu tot ce este 
necesar pentru a da riposta cu
venită oricărui agresor, au re
dus totodată în mod unilateral 
efectivele armatelor și cheltuie
lile militare, îndreptînd nume
roase fonduri spre sectoare pro
ductive ale economiei și trimi- 
țînd pe ostașii demobilizați pe 
frontul industriei, agriculturii 
sau culturii.

Aceste măsuri ale statelor so 
cialiste menite a crea condiții 
favorabile negocierilor de dezar
mare, n-au fost urmate de ni 
mic asemănate r în Statele U- 
nite ale Atnerlcii și în celelalte 
state occidentale. Dimpotrivă, 
Ministerul de Război al State
lor Unite ale Americii a anun
țat că guvernul american va 
spori în 1960 alocațiile militare 
la 41,5 miliarde dolari. „Aceasta 
— relatează Agenția United 
Press Internațional — este o 
cifră record pe timp de pace si 
ea depășește cu 500 milioane de 
dolari proiectele din ianuarie ale 
președintelui Statelor Unite ale 
Americii*.

Dar cum se pot împăca măsu
rile de înarmare luate la Wa
shington, cu declarațiile repre
zentanților americani la Geneva 
și la New York că Statele U- 
nite ar dori dezarmarea ?

Propunînd și susținînd pro
gramul de dezarmare generală 
și totală, țările socialiste au a- 
rătat că sînt gata să meargă în 
întîmpinarea celeilalte părți. Se 
știe că guvernul sovietic, de co
mun acord cu guvernele celor- 

strează cu prisosință că ori de 
rfte ori în preajma tratativelor 
sau la masa tratativelor a exis
tat o înțelegere realistă a situa
ției din partea puterilor occiden
tale, s-au putut realiza acorduri 
internaționale reciproc avanta
jate* și de mare însemnătate 
pentru pacea și securitatea in
ternațională.

Este limpede că negocieri 
fructuoase terminate cu acorduri 
internațional* stnt posibile $i pe 
viitor dacă din partea puterilor 
occidentale se va manifesta o 
apreciere lucidă a situației 

laite țări socialiste, și-au mo
dificat la 2 iunie propunerile 
inițiale de dezarmare, ținînd 
seama de unele puncte de vedere 
exprimate de guvernele occiden
tale, în special de guvernul 
francez. Noile propuneri au in
clus cererea președintelui De 
Gaulle dfe a se începe dezarma
rea cu distrugerea mijloacelor 
de transportare la țintă a armei 
nucleare. Cînd aceste propuneri 
au venit însă în discuția Comi
tetului celor zece, ele nu au fost 
susținute nici măcar de delega
tul francez, dl. Jules Moch. Du
pă ce în Comitetul celor zece, 
el a adoptat aceeași poziție ne
gativă ca și delegatul american, 
la 15 august în ziarul „New 
York Times", dl. Moch a publi
cat un articol în care cerînd Oc
cidentului să-și revizuiască pozi
ția, spunea: „Trebuie să învă
țăm să înlăturăm vechile idei și 
să nu fim prizonierii lor, să re
cunoaștem concesiile făcute de 
partea opusă și să răspundem 
cil tnăsuti corespunzătoare". Este 
o părere înțeleaptă : dar de ce 
nu a procedat reprezentantul 
Franței potrivit acestei păreri în 
cursul tratativelor de la Gene
va ? Dacă un asemenea punct de 
vedere ar călăuzi partea occi
dentală, tratativele ar progresa 
incontestabil.

Din păcate, propunerile ame
ricane din 27 iunie nu sînt un 
indiciu încurajator. Esența lor 
este aceeași cu a propunerilor 
prezentate și susținute de partea 
cccidentală la Geneva; control 
fără dezarmare. Acest plan nu 
prevede măsuri concrete de de
zarmare. ci doar măsuri privind 
instituirea controlului asupra ar
mamentului. studii tehnice sau 
alte măsuri care n-au nimic co
mun cu lichidarea armelor.

Singura concluzie logică pe 
care putem s-o tragem este a- 
a-ea că Statele Unite ai conce
put negocierile de dezarmare 
doar ca un paravan în spatele 
căruia să continue cursa înar
mărilor pentru a înșela popoa
rele. De aceea, țările socialiste 
din Comitetul celor zece, inclu
siv Romînia. au hotărît să în
trerupă lucrările Comitetului și 
să transfere discutarea chestiu
nii dezarmării organului compe
tent. Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite.

Justețea acestei hotărîri a fost 
pe deplin confirmată. Lipsită de 
paravanul negocierilor, politica 
cursei înarmărilor dusă de Sta
tele Unite ale Americii și de ce
lelalte puteri occidentale a apă
rut deschis în fața opiniei pu
blice. Că acest lucru îi supără 
pe conducătorii americani o a- 
rrtă agitația febrilă în pirul 
convocării Comisiei dezarmării a 
Organizației Națiunilor Unite și 
încercarea lor neizbutită de a se 
elibera de răspunderea pentru e- 
șecul negocierilor.

Noi considerăm că -lucrurile 
nu pot rămîne în ir.ipasul în ca
re au fost aduse de puterile oc
cidentale. Fără e subestima greu
tățile și piedicile existente în 
calea unui acord de dezarmare 
generală și totală, noi credem că 
oricît de serioase ar fi aceste 
dificultăți, ele pot fi învinse, 
dacă și pítenle occidentale vor 
da dovadă de luciditate și rea
lism.

Programul dezarmării gene

rale și totale, preconizat de 
Uniunea Sovietică și susținut cu 
hotărîre de țara noastră și de 
toate țările socialiste, corespun
de țelului urmărit de toate po
poarele — lichidarea definitivă a 
războiului din viața societății 
prin lichidarea a însăși mijloa
celor de purtare a lui.

Cit privește insistența puteri
lor occidentale de a se începe 
dezarmarea cu imobilizarea con
trolată a rachetelor balistice in
tercontinentale, scopul urmărit 
este evident pentru oricine. Doar 
toată lumea știe că Uniunea So
vietică are un avans considera
bil în acest tip de rachete. Nu
mai măsuri de dezarmare care 
să acționeze în avantajul egal și 
reciproc »1 ambelor părți pot a- 
sigura pacea și securitatea inter 
națională.

In legătură cu problema con
trolului, folosită multă vreme de 
puterile occidentale, ca un pre
text pentru a ocoli și ainîna mă
surile de dezarmare propriu- 
zise, trebuie spus că statele so
cialiste sînt interesate în cel 
mai înalt grad de a se asigura 
ca prevederile unui tratat de 
dezarmare generală și completă 
să fie scrupulos aplicate : doar 
Statele Unite întrețin baze mi
litare Ia granițele țărilor socia
liste și nu invers ; doar avioa
nele americane încalcă spațiul 
aerian al acestor țări și nu in
vers Tocmai de aceea noi che
măm puterile apusene la elabo
rarea de comun acord a unui 
sistem de control internațional, 
efectiv și riguros.

Acțiuni concrete în scopul îmbunătățirii climatului 
internațional

TOVARĂȘI,
Partidul și guvernul nostru con

sideră că aderarea la prindpiul 
negocierilor ca și la celelalte prin
cipii ale coexistenței pașnice tre
buie tă fie susținută de acțiuni con
crete, de inițiative, de o luptă con
secvență pentru triumful lor în via
ța internațională.

Coexistența, dezarmarea, rezol
varea problemelor litigioase, pot 
fi obținute numai pe baza unei ac
tivități permanente care să ducă la 
înlăturarea obstacolelor din calea 
normalizării și îmbunătățirii clima
tului internațional.

Pornind de la aceste conside
rente, guvernul romin a manifes
tat inițiativă și perseverență în re
zolvarea litigiilor cu țări capitalis
te, atît în domeniul politico-diplo- 
matic, cit și in domeniul economic 
și cultural.

Un exemplu concret il constituie 
rezolvarea litigiilor financiare cu 
Grecia, Elveția, Franța, Statele 
Unite și alte țări. în toate cazurile 
cînd am întîmpinat la partenerii 
noștri de negocieri bunăvoință și 
dorința de a trata pe baza res
pectării intereselor reciproce și a 
egalității în drepturi, noi am răs
puns în același spirit.

în cadrul inițiativelor de politi - ■ 
că externă pe linia coexistenței paș
nice, guvernul romîn a acordat a- 
tenția cuvenită promovării bune
lor relații cu statele din cadrul 
zonei noastre geografice.

Ne am străduit — si cred că 
într-o bună măsură am izbutit 
— să rezolvăm un șir de proble
me în șuspensie și să dezvoltăm 
relații de colaborare cu statele 
din apropierea noastră care au 
orînduiri sociale diferite.

Ne-a preocupat și ne preocupă 
în mod deosebit relațiile pașnice 
între țările din Peninsula Bal
canică. Guvernul romîn depune 
mari eforturi pentru a promova 
între statele din sud-estul Eu
ropei relații de bună vecinătate 
și de colaborare multilaterală 
pentru a crea astfel în Balcani 
o zonă a păcii în care să nu e- 
xiste arme de distrugere în ma
să, rampe de lansare a rachete
lor și baze militare străine.

Ecoul deosebit de favorabil pe 
care propunerile noastre l-au a- 
vut în țările balcanice, adeziu
nea pe care și-au dat-o majori-

Chestiunea principală în proble
ma controlului este : ce să se con
troleze ? înarmările — așa cum 
propune în permanență partea oc
cidentală ? Dar aceasta nu ar mic
șora nici cu un cartuș (tocurile de 
arme, ba dimpotrivă, ar stimula 
cursa înarmărilor ; controlul asupra 
înarmărilor echivalează cu culege
rea de informații militare, sau în 
bună limbă romînească, cu spiona
jul militar care — după cum se 
știe — servește la pregătirea răz
boiului și nu la consolidarea păcii. 
Poziția statelor socialiste este cla
ră : nici control fără dezarmare, 
nici dezarmare fără control ci 
un control internațional strict a- 
supra fiecărei măsuri de dezarma
re, astfel ca atunci cînd dezarma
rea va fi completă și controlul să 
fie general. (Aplauze). în acest 
sens, planul sovietic prevede mă
suri detailate ; în schimb cei care 
invocă mereu tema controlului n-au 
prezentat de fapt un plan de 
control internațional și n-au 
făcut-o din simplul motiv că a- 
ceasta i-ar sili să precizeze ce anu
me măsuri de dezarmare urmează 
a fi supuse controlului internațio
nal. Iar aceasta este exact lucrul 
de care ei se feresc cu cea mai 
mare grijă.

Sesiunea Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite ofe
ră cadrul adecvat pentru reluarea 
discuției, pentru abordarea serioa
să și adîncă a problemei dezarmă
rii și pentru luarea unei hotăriri 
corespunzătoare. în ce-1 privește, 
guvernul romîn va acționa pentru 

tatea guvernelor din această re
giune, precum și cercuri largi 
ale opiniei publice din Grecia și 
Turcia, arată că colaborarea 
multilaterală interbalcanică este 
cerută de interesele popoarelor 
din această regiune și corespun
de unei necesități obiective.

Nu încape îndoială că dacă va 
exista bunăvoință reciprocă, di
ferendele dintre unele țări bal
canice vor putea găsi soluții co
respunzătoare. Așa cum am mai 
arătat în repetate rînduri, reali
zarea propunerilor Republicii 
Populare Romíné ar ușura și ar 
grăbi neîndoios adoptarea unor 
astfel de soluții. O atitudine fa
vorabilă a guvernelor grec și 
turc fată de problema colaboră
rii multilaterale balcanice ar fi 
în interesul comun al tuturor 
țărilor balcanice și al păcii ge
nerale.

După cum se știe, inițiativa 
noastră nu a avut ecoul cuvenit 
la fostul guvern turc condus de 
Menderes, care promova cu mult 
zel politica războiului rece. Noul 
guvern turc, cte sub conducerea 
generalului Gürsel, a proclamat 
în politica sa externă necesita
tea relațiilor de colaborare cu 
toate țările și îndeosebi cu ceie 
vecine. Apreciem în mod pozitiv 
această declarație și sperăm că, 
ea se va manifesta practic pe li
nia colaborării interbalcanice.

Este bine cunoscut că într-un 
trecut nu tocmai îndepărtat zo
na balcano-adriatică a fost un 
permanent focar de conflicte și 
de neliniște în Europa. De a- 
tunci multe s-au schimbat însă 
în această zonă, ca și în întrea
ga lume. Noi considerăm că azi 
există condiții favorabile pentru 
ca între popoarele care locuiesc 
în zona balcano-adriatică să se 
statornicească și să se dezvolte 
relații de pace, prietenie, bună 
vecinătate, schimburi de valori 
materiale și spirituale. însăși 
viața, rezultatele obținute pînă 
acum în dezvoltarea relațiilor 
dintre țările acestei zone, demon
strează realismul și justețea 
propunerilor noastre.

Sîntem convinși că înfăptui
rea colaborării regionale în zona 
balcano-adriatică, ca și în alte 
zone ale Europei ar aduce un 
aport important la cauza păcii 

ca dezbaterea să se desfășoare toc
mai in acest spirit.

Ne exprimăm convingerea că 
Adunarea Generală a Org3”'”- 
ției Națiunilor Unite va acționa 
astfel incit să răspundă așteptărilor jj 
popoarelor, care doresc nu discu
ții de dragul discuțiilor, ci măsuri 
efective în înfăptuirea concretă a 
programului dezarmării generale 
și totale.

Adversarii dezarmării se vor 
strădui și de aici înainte să bage 
bețe în roate tratativelor de de
zarmare. Militariștilor înrăiți, ma
niacilor atomici le vine greu să 
conceapă lumea de astăzi, altfel 
decît in termeni militari, după cum 
profitorii cursei înarmărilor nu k 
pot consola cu gindul că ar pa*—'1 
seca izvorul celor mai fabuloase 
profituri. în zilele noattre, insă 
cuvintul hotărîtor nu le m»i 
ține lor, ci popoarelor însetate de 
pace trainică.

Stă in puterea popoarelor au 
numai să preintîmpine războiul, d , 
să și asigure făurirea unei sodetăți -4 
fără arme, fără războaie. Iată o 
perspectivă capabilă să însuflețeas
că, să dinamizeze și să unească 
intr-un front larg toate forțele iu
bitoare de pace. (Aplauze puter
nice).

Republica Populară Romînă va 
sta și de aia înainte în primele 
rîndurile ale luptei pentru pronte^ 
varea coexistenței pașnice și a dle- 
zarmării generale și complete, su
prema garanție că relațiile de co
existență pașnică vor fi pe deplin 
respectate.

și securității și ar constitui tot
odată un exemplu folositor pen
tru colaborarea rodnică intre 
state cu orînduiri sociale diferi
te din alte regiuni ale lumii.

Tocmai aceasta a determinat 
guvernul romin să propună în
scrierea pe ordinea de zi a apro
piatei sesiuni a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite a unui punct „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună veci
nătate dintre state europene a- 
parținînd unor sisteme socipl- 
politice diferite". / ~

Este deosebit de necesar1 ca 
in regiunile în care cele două 
sisteme social-politice diferite —- 
capitalism și socialism, vin în 
contact direc|>*au apropiat, să 
se ia masu -«pentru etmmarea 
încordării și pentru Imbonălă^- 
rea relațiilor dintre statele res
pective.

Noi am considerat și consi
derăm că, așa cum rezultă Și 
din principiile Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite, deosebi
rea dintre sisteme social-politice 
nu trebuie să constituie o snrsă 
de conflicte militare între sta
te. Socotim că este de datoria 
Organizației Națiunilor (June, 
ca organizație menită să apere 
pacea și securitatea internațio
nală, să recomande statelor a- 
parținînd diferitelor sisteme să 
facă totul pentru a dezvolta re
lații de bună vecinătate, a rezol
va problemele litigioase pe cale 
pașnică, a promova relații de 
coexistentă

Ținînd seama că Europa a 
fost continentul unde au izbucnit 
cele două războaie mondiale care 
au cauzat omenirii atîtea dezas
tre și suferințe și că Europa joa
că un rol de cea mai mare în
semnătate în viața internațio
nală, este limpede că asemenea 
acțiuni de întărire a păcii în
tre statele europene ar avea o 
mare influență pozitivă asupra 
păcii generale.

Guvernul romîn își exprimă 
speranța că inițiativa sa îndrep
tată în ceea stă direcție va gfe» 
înțelegerea și sprijinnl auteter 
europene și a tuturor statei* 
membre ale Organizației Națxn-

(Continuare te pag. 9*d)
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ndor Unite, la sesiunea a 15-a 
a Adunării Generale.

De asemenea, sperăm că ță
rile care fac parte din Organi
zat.a Națiunilor Unite vor primi 
în mod favorabil și o altă ini
țiativă a Republicii Populare 
Romîne: înscrierea pe ordinea 
de zi a apropiatei sesiuni a Or
ganizației Națiunilor Unite a 
problemei: „Măsuri pentru pro
movarea în rîndurile tineretului 
a ideilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoare“.

Propunînd acest punct, noi am 
pornit de la ideea că Organiza
ți« Națiunilor Unite poate și tre
buie să joace un însemnat rol 
pozitiv în promovarea educației 
tinerei generații, bazată pe ideile 
coexistenței pașnice, pe condam
narea spiritului militarist, a urei 
rasiale și naționale și a oricăror 
forme de propagandă războinică.

De educația care se dă tineretu
lui de astăzi chemat într-un viitor 
apropiat să conducă societatea de
pinde în mare măsură dacă efor
turile depuse pentru a apăra gene
rațiile viitoare de ororile războiu
lui vor fi încununate de succes. 
(Aplauze).

TOVARĂȘI.
Promovînd consecvent princi- 
fe coexistenței pașnice, guvernul 

romín a dezvoltat relațiile politice, 
economice și culturale cu state ca
pitaliste mari ți mici.

Noi prețuim legăturile tradițio
nale de prietenie care leagă po
porul romin și poporul francez și 
depunem eforturi pentru lărgirea 
în diferite domenii de activitate a 
colaborării dintre țările noastre, 
în relațiile dintre Franța ți Repu
blica Populară Romina s-au înre
gistrat unele progrese : schimburi
le de delegații parlamentare, în
cheierea unui nou acord economic 
în curs de aplicare. Reglemen
tarea schimburilor culturale, inaugu
rarea liniei aeriene directe Bu
curești—Paris sínt semnele unei 
evoluții pozitive a relațiilor noas
tre. Se dezvoltă de asemenea în 
mod favorabil relațiile noastre cu 
Italia, Austria, Elveția ți alte state 
europene. Aprecim că există bune 
perspective, ca aceste relații să se 
dezvolte și pe viitor în mod rod- 

pe bază de interese reciproce 
șBespect mutual.

Poate fi remarcată o dezvoltare 
a legăturilor dintre Republica 
Populară Romina și Statele Unite 
ale Americii. în urma tratativelor 
desfășurate nu de mult la Wa
shington, odată cu încheierea a- 
cordului privind soluționarea pro
blemelor financiare litigioase, a 
fost semnată o declarație comună 
care deschide perspectiva extinde
rii comerțului între cele două țări. 
Așteptăm ca pe linia acestei de
clarații, guvernul american să în
lăture acele obstacole ți discrimi
nări care au împiedicat piuă acum 
dezvoltarea comerțului romîno-a- 
merican. Sínt în curs negocieri pen
tru încheierea unei înțelegeri care 
va duce la dezvoltarea schimbu
rilor culturale și științifice. Desi
gur, trebuie observat că acești pași 
înainte spre dezvoltarea relațiilor 
romîno-americane, ca și declarațiile 
autorizate care le-au însoțit, se pot 
cu greu concilia cu asemenea ma
nifestări ostile ca așa-zisa. „săptă- 
mînă a națiunilor captive“, mani
festări care au devenit ațît de lip
site de sens îneît par a fi produsul 
unui mecanism care lucrează in 
afara timpului și a realităților.

O schimbare pozitivă s-a produs 
în ce privește legăturile noastre cu 
Anglia. în tratativele privind re
glementarea unor probleme finan
ciare litigioase există în momentul 
de față o apropiere a punctelor 
noastre de vedere ți e de sperat că 
în scurt timp să se încheie o înțe
legere in această problemă, odată 
cu un acord comercial între cele 
două state

în America Latină țara noastră 
are relații diplomatice doar cu Ar
gentina ți Uruguay. Deși sistem 
despărțiți de țările Americii La- 

tioe printr-o distanță geografică a- 
preciabilă, există toate condițiile 
pentru a lărgi relațiile diplomatice 
și a dezvolta relații economice, 
culturale ți științifice trainice cu 
aceste țări. Se întîmplă însă să a- 
uzim pe de o pacte declarații au
torizate în care se exprimă dorința 
creării unor asemenea relații, iar, 
pe de altă parte, agitații zgomo
toase îndreptate împotriva lor. Noi 
recunoaștem ușor în acest caz vo
cea grupurilor monopoliste nord- 
americane care caută să pună pie
dici stabilirii unor relații normale 
intre țara noastră ți statele Ame
ricii Latine. Depinde de guverne
le acestor state să fie înlăturate pie
dicile artificiale care se interpun în 
calea unor relații economice multi
laterale, reciproc avantajoase. în 
același timp, ținînd seama de a- 
finitățile de limbă, de interesul pe 
care îl manifestă în acest sens po
poarele noastre, noi ne pronunțăm 
pentru lărgirea legăturilor cultu
rale. științifice cu țările latino-ame- 
ricane.

Pe arena internațională un rol 
din ce în ce mai mare îl joacă sta
tele care, doborind jugul colonia
list, și-au cucerit independența na
țională.

Poporul romîn îți manifestă de
plin solidaritatea cu mișcarea pen
tru libertate și independență națio
nală a popoarelor din Asia și Afri
ca și salută orice pas înainte in 
progresul și consolidarea statelor 
lor ; țara noastră este dornică să 
dezvolte relațiile politice, econo
mice ți culturale cu aceste state. 
(Aplauze).

Prietenia sinceră a poporului to
mín față de țările care și-au scu
turat jugul colonial se manifestă 
ia sprijinul pe care îl acordăm lup
tei juste duse de popoarele din 
Congo și Cuba, în recunoașterea 
guvernelor țărilor care ți-au cuce
rit în ultimul timp independența, 
in relațiile de. colaborare statorni
cite pe baza principiilor egalității 
ți sprijinului reciproc.

Relevăm cu satisfacție rezultate
le rodnice obținute în relațiile cu 
Indic, Indonezia, Birmania ; se 
dezvoltă schimburile noastre eco
nomice cu aceste țări, precum și 
cu alte țări din Asia și Africa ; în 
unele diu aceste țâri specialiști ro
mâni acordă asistență tchnico-țtiin- 
țifică in vederea valorificării bogă
țiilor naturale și dezvoltării unor 
ramuri ale industriei.

Popoarele care și-au cucerit in
dependența națională, ca ți cele 
care mai luptă pentru scuturarea 
jugului colonial, pot fi sigure că 
au în popoarele marii familii a 
țărilor socialiste, printre care se 
numără și poporul romîn, prieteni 
sinceri ți de nădejde. (Aplauze pu
ternice).

TOVARĂȘI,
Coexistența pașnică ți comerțul 

internațional sînt strias legate și 
se condiționează reciproc. Slăbirea 
încordării favorizează comerțul în 
care sînt interesate toate statele, 
iar dezvoltarea legăturilor econo
mice constituie un factor al conso
lidării păcii.

Odată cu creșterea schimburilor 
noastre cu țările socialiste există 
posibilități largi de dezvoltare a 
comerțului nostru cu țări capita
liste . creșterea impetuoasă a eco
nomiei ne permite ca în viitorii 
șase ani să dublăm sau chiar să 
triplăm comerțul nostru cu aceste 
țări

Considerăm de bun augur că oa
meni de afaceri, reprezentanți ai 
firmelor industriale și comerciale 
din Occident, manifestă un interes 
crescind în încheierea de tranzacții 
comerciale cu Republica Populară 
Rornînă.

Adepții „războiului rece“ au 
născocit și practicat politica restric
țiilor și a discriminărilor față de 
țările lagărului socialist, dar, vor
bind în limbaj de afaceri, contul 
lor de profit ți pierdere n-a înre
gistrat din această cauză decît pier
deri. Nu numai că economia țărilor 
noastre n-a fost strangulată, ci be
neficiind de avantajele pieții socia
liste ea s-a dezvoltat cu succes.

Este îmbucurător de constatat că 
in ultima vreme se aud tot mai 
multe glasuri care exprimă un 
punct de vedere rațional în această 
problemă. Astfel, W. L. Pierson, 
președintele Consiliului Camerei 
de Comerț a Statelor Unite ale A- 
mericii, a declarat că „vrea să va
dă revizuirea politicii americane în 
ce privește comerțul Est-Vest, de
oarece, va preveni mai bine răz
boiul decît toate embargourile.

Nu putem decît să urăm dl. Pier
son și acelor colegi ai săi care-i 
împărtășesc vederile succes în pro
movarea ideii de dezvoltare a rela
țiilor comericale dintre Est și Vest: 
avantajoase din punct de vedere 
economic ele favorizează totodată 
instaurarea unui climat de destin
dere, atît de necesar tuturor po
poarelor lumii.

O cale bine cunoscută care duce 
la apropierea, cunoașterea și înțe
legerea intre popoare este aceea 
a schimburilor reciproce în dome
niile cultural și artistic, tehnic și 
științific, turistic și sportiv.

Schimburile culturale între Re
publica Populară Rotnînă și ce
lelalte țări socialiste se lărgesc 
și se dezvoltă an de an în spi
ritul de strînsă colaborare fră
țească, întrajutorare și schimb 
de experiență, ce caracterizează 
relațiile din cadrul lagărului so
cialist.

Relațiile noastre culturale cu 
alte state au înregistrat o dez
voltare substanțială în ultimii 
ani. A crescut considerabil schim
bul de delegații de oameni de 
știință și artă, de sportivi și tu
riști; cu unele țări au fost în
cheiate acorduri culturale sau 
planuri de schimburi culturale și 
științifice.

Vom dezvolta și pe viitor a- 
ceste schimburi; avem ■ convin
gerea că politica de coexistență 
pașnică și de destindere în rela

Deschiderea lucrărilor sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale

Marți 30 august s-au deschis 
lucrările sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne.

Deputății au primit cu puternice 
șplauze pe conducătorii partidului 
și statului.

în loja din dreapta incintei au 
luat loc tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Ghe
orghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Botilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Alexandru 
Bîrlădeanu.

în loja din stânga incintei au 
luat loc tovarășii : Ion Gheorghe

Noi mașini și utilaje în sprijinul muncii minerilor
Mașină pentru rectificat 

arbori cotiți
Inventarul secției mecanice a 

Uzinei de reparat utilaj minier 
Petroșani s-a îmbogățit cu un 
nou utilaj important : o mașină 
de rectificat arbori cotiți. Mași
na se află în curs de montare. 
Ea va fi folosită la rectificarea 
arborilor cotiți de la compresoa- 
re, locomotive Diessel, pompe 
etc. asigurînd astfel reducerea 
timpului de reparații la aceste 
utilaje importante. Noua mașină 
va fi pusă în curînd în func
țiune.

O noua locomotivă 
electrică

Pe vremea cind minele erau 
stăpînite de capitaliști, transpor
tul pe galeriile minei Lonea se 
făcea exclusiv cu cai sau ma
nual. Astăzi, în fiecare sector al 

I minei transportul se face cu lo- 
I comotive, multe dintre ele fiind 

țiile internaționale este singura 
în măsură să creeze condițiile 
unui schimb tot mai larg de va
lori spirituale, spre binele pro
gresului uman; în același timp 
dezvoltarea schimburilor cultu
rale este ea însăși un factor pu
ternic al înțelegerii și păcii în
tre popoare.

TOVARĂȘI,
Analiza situației internațio

nale și a raportului de forțe pe 
arena mondială demonstrează că 
există premise serioase pentru a 
se face noi pași pe calea pro
movării cauzei păcii,

In jurul steagului luptei pen
tru coexistență pașnică, purtat 
cu hotărîre și clarviziune de 
Uniunea Sovietică și celelalte 
state ale lagărului socialist, se 
raliază sute de milioane de oa
meni din lumea întreagă.

Popoarele din Occident înțeleg 
tot mai bine primejdia pe care 
o reprezintă pentru însăși soar
ta lor activitatea provocatoare a 
cercurilor agresive și întreaiga 
politică a acestora de încordare 
ilîternațională.

Toate popoarele au astăzi o 
năzuință comună — aceea de a 
înlătura primejdia unui nou 
război.

Păstrînd mereu trează vigi
lența poporului nostru față de 
uneltirile cercurilor agresive în
dreptate împotriva păcii, noi am 
pus și vom pune întreaga noas
tră energie pentru a face să 
triumfe principiul coexistenței 
pașnice, care a devenit o necesi
tate vitală pentru întreaga ome
nire. (Aplauze).

Față de însemnătatea capitală 
a problemei dezarmării și față 
de impasul în care au fost aduse 
tratativele de către puterile occi
dentale, este cu toiul îndreptă
țită propunerea guvernului so

Maurer, Anton Moisereu, Mibail 
Ralea, Gheorghe Stoica și ceilalți 
membrii ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

La deschiderea sesiunii au asis
tat șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București. Au fost de 
față conducători ai instituțiilor 
centrale, ai organizațiilor obștești, 
fruntași in muncă din întreprinde
rile Capitalei, oameni de știință și 
cultură, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine.

Tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Națio
nale a deschis lucrările sesiunii.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate ordinea de 
zi, care cuprinde un singur punct:
■ r. âB

tn cadrul planului șesenal, 
minerilor Văii Jiului le revin 
sarcini deosebit de importante 
în lupta pentru mai mult căr
bune de bună calitate necesar I 
economiei noastre naționale I 
in plină dezvoltare. Munca mi
nerilor pentru îndeplinirea a- I 
cestor sarcini este puternic 
susținută prin introducerea de 
noi mașini 
mecanizării 
ducție.

și utilaje destinate 
procesului de pro-

fabricate în țară, ia uzinele „E- 
lectroputere" din Craiova.

Zilele acestea la mina Lonea 
a sosit tot de la uzinele „Elec- 
troputere" din Craiova încă o 
locomotivă electrică cu acumula
tori de 4 tone. Noua locomotivă, 
destinată transportului subteran, 
va fi introdusă în sectorul I. 
Punerea ei în funcțiune va asi
gura o mai bună aprovizionare 
a brigăzilor din sector cu ma
teriale și vagonete goale pentru 
încărcatul cărbunelui. 

vietic ca delegațiile la sesiunea 
Adunării Generale să fie alcă-j 
tuite la cel mai înalt nivel. Par-i 
ticiparea factorilor de cea mai; 
mare răspundere din fiecare ța
ră, învestiți cu cele mai mari; 
împuterniciri ar da o mare greu-; 
tate politică dezbaterilor, ar con-' 
tribui la crearea condițiilor fa
vorabile adoptării unor hotărîrri 
concrete și eficace în problemai 
dezarmării, ca și în alte pro
bleme ale relațiilor internațio
nale.

Delegația Republicii Populare 
Romîne va trebui să aducă o 
contribuție activă la discutare«,] 
problemei dezarmării în ansam
blul ei și să militeze pentru ca 
Adunarea Generală a Organiza-, 
țfei Națiunilor Unite să ia ho- 
tărîri menite să grăbească înche
ierea unui Tratat de dtezarmare 
generală și totală. Delegația ță
rii noastre la sesiunea a 15-a a 
Organizației Națiunilor Unite 
se va călăuzi după aceeași do
rință sinceră de înțelegere, care 
a caracterizat și pînă acum po
ziția guvernului romîn în pro
blema dezarmării, ca dealtfel în' 
toate problemele care formează 
ansamblul activității Republicii 
Populare Romîne în domeniul re
lațiilor internaționale.

îmi exprim convingerea că 
dezbaterea problemelor situației 
internaționale și a politicii ex
terne a Republicii Populare Ro
nd ne de către Marea Adunare 
Națională va fi o nouă și puter
nică manifestare a hotărîrii po
porului nostru de a-și aduce 
contribuția la triumful princi
piilor coexistenței pașnice, la 
dezvoltarea colaborării între toa-: 
te țările, la consolidarea păcii 
în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice, îndelungate. Asistența se 
ridică în picioare).

„Situația internațională și politica 
externă a Republicii Populare Ro
mîne“. *

Primit cu puternice aplauze, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
membru al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a prezentat rapor
tul : „Situația internațională și po
litica externă a Republicii Populare 
Romîne“.

Lucrările sesiunii continuă.
★

în cursul zilei de marți, Comi
sia de politică externă a Marii 
Adunări Naționale s-a întrunit în 
ședință de lucru.

(Agecpres)

Aparate pentru captarea 
prafului de mină

In ultima vreme, la lucrările 
de pregătiri în piatră din adîn- 
cul minei Aninoasa s-au intro
dus 5 aparate „Nemcsek“ pen
tru captarea uscată a prafului 
provenit de la lucrările de per
forare a rocilor. Captarea pra
fului de perforare este o proble
mă importantă în vederea îmbu
nătățirii condițiilor de muncă 
ale minerilor de la înaintări. 
In vederea rezolvării ei, condu
cerea tehnică a minei Anlnoasa 
a luat măsuri de a se construi, 
după un mode! aflat deja în 
funcțiune la mina Petrila, apa
rate pentru captarea umedă a 
prafului provenit de la perfora? 
re. Echipa lăcătușului Manea 
Vaier, de la atelierul mecanic al 
minei a confecționat 3 aseme
nea aparate care au și fost in
troduse în mină, spre a fi folo
site la lucrările de înaintări de 
la orizontul Vili mediu.
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Vizha lui N. S. Hrușciov, un eveniment 
așteptat cu nerăbdare tn Finlanda

HELSINKI (Agerpres). — Co
respondentul agenției TASS, P. 

.. Konovalov, transmite:
Știrea despre apropiata vizită 

a lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în Finlanda în legă
tură cu cea de-a 60-a aniversare 
a președintelui U. K. Kekkonen 
a fost întîmpinată cu un viu in
teres de opinia publică finlande
ză și este comentată cu însufle
țire de presă. Ziarele de seară 
„Kauppalehti“, „Ilta Sanomat“ 
și „Nya Pressen“ consacră ar
ticolele lor de fond acestui eve
niment remarcabil.

Exprimînd părerile cercurilor 
industriale finlandeze ziarul 
„Kauppalehti“ scrie: „Cînd la 
șeful unei țări mici vine în vi
zită cu prilejul zilei sale de naș
tere unul din cei mai influenți 
oameni politici din întreaga lu
me. este clar că evenimentul sus
cită un interes deosebit. O astfel 
de vizită este o expresie extrem 
de valoroasă a atenției manifes
tate atît față de persoana săr
bătoritului, cît și față de el ca 
șef al republicii și față de în
treaga țară. însăși știrea că pri
mul ministru Hrușciov intențio
nează să facă această vizită de 
curtoazie în țara vecină consti
tuie pentru noi, cei din Finlanda,

----------------- O

o mărturie plăcută a faptului că 
înalta conducere a țării vecine a- 
coirdă o mare importanță rela
țiilor prietenești dintre țările 
noastre, precum și o dovadă a 
faptului că în momentul de față 
se poate considera că aceste re
lații sînt bune.

Vizita lui N. S. Hrușciov, sub
liniază „Nya Pressen“, „Transfor
mă fără îndoială sărbătoarea 
personală a președintelui Kekko
nen într-un mare eveniment po
litic“ și „are caracterul unei re
cunoașteri neobișnuit de clare a 
contribuției președintelui Kekko
nen la dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate dintre Finlanda 
și Uniunea Sovietică“. Ziarul 
„Ilta Sanomat“ apreciază apro
piata vizită a lui N. S. Hruș
ciov ca „un gest prietenesc față 
dte Finlanda și de președinte 
le ei"

Ziarul „Kauppalehti“ urează 
succes deplin vizitei șefului gu
vernului sovietic în Finlanda. 
„Președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, N. S. 
Hrușciov, scrie ziarul, nu vine 
pentru prima oară în Finlanda. 
Vizita sa din vara anului 1957 
a fost reușită din toate punctele 
de vedere. Sperăm că noua 
vizită va fi încununată de 
succes la fel de deplin“.

Slovacia în trecut și astăzi
PRAG A 30 (Agerpres). TASS 

transmite:
Populația cehoslovacă sărbăto

rește cea de-a 16-a aniversare a 
răscoalei naționale a slovacilor 
împotriva cotropitorilor fasciști 
și a reacțiunii burgheze. La 
Banska Byștrica — fostul cen
tru al răscoalei naționale — la 
Bratislava și în alte orașe din 
republică, au loc ședințe 
închinate acestei pagini 
din istoria revoluționară 
poarelor Cehoslovaciei.

Intr-un timp scurt Slovacia — 
în trecut periferie agrară a că
ței populație era aproape fără 
excepție analfabetă — s-a trans
format într-un ținut industrial, 
cu un înalt nivel șultural, unde 
învață toți copiii de vîrstă șco
lară. In cei 16 ani de muncă li
beră în Slovacia s-au construit 
aproximativ 220 noi întreprin
deri industriale, iar 150 au fost 
reconstruite și extinse. In timp 

în 1937 cota-parte a Slovaciei 
producția globală industrială 
țării reprezenta numai 8 la

festive 
eroice 
a po-

sa 
un

la

comparație
Producția 

în 1965 cu 
republicii

ce 
în 
a

—O-----
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Amănunte 
despre atentatul 

de la Amman
BEIRUT (Agerpres). —TASS 

transmite:
Potrivit știrilor primite din 

Amman, explozia bombei în ur
ma căreia a fost ucis primul mi
nistru al Iordaniei. Amman 
Haza Al-Majali, a pricinuit mari 
distrugeri 
Afacerilor 
biroul și 
ministru.
în urma exploziei au murit două 
persoane iar peste 50 au fost ră
nite. La Amman a fost decretată 
starea excepțională. Pe străzile 
ordșului patrulează unități mili
tare.

sută, ea a ajuns astăzi ța 17 
sută. Volumul producției- indus
triale a crescut în Slovacia de 
aproape opt ori în 
cu nivelul antebelic.
Slovaciei va fi egală 
întreaga producție a
din anul 1948. Producția indus
triei constructoare de mașini a 
crescut în Slovacia de peste 16 
ori, îar producția energiei elec
trice de 19 ori comparativ cu ni
velul antebelic. In anii regimu
lui burghez în Slovacia exista 
o singură instituție de învăță- 
mînt superior. Astăzi numărul 
lor a ajuns la 14, iar numărul 
studenților a crescut de aproape 
14 ori. Numărul teatrelor a cres
cut de la două la 15.

Transformarea socialistă a a- 
griculturii se desfășoară în ritm 
susținut.

Teritoriul Slovaciei este astăzi 
un uriaș șantier. Aici se 
struiesc două dintre cele 
mari întreprinderi din 
centrală — Combinatul 
gic al Slovaciei de est 
binatul de prelucrare a 
din Bratislava. Sînt în 
construcție centrale
blocuri de locuințe, localuri pen
tru școli, spitale, teatre etc.

eon- 
mai 

Europa 
siderur- 
și Com- 
țițeiului 
curs de 

electrice,

clădirii Ministerului 
Externe unde se afla 

cancelaria primului 
După cum s-a aflat,

----o
Noul prim-ministru al Iranului

TEHERAN (Agerpres). — A- 
genția Reuter transmite :

S-a anunțat oficial că șahul 
Iranului l-a. numit ca prim-mi
nistru al Iranului pe Sarif 
Imami.

Agenția France Presse adaugă 
că Imami a acceptat să formeze 
noul guvern.

(Ager-

agenția 
a avut 
luat cu-

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 30 

preș).
După cum transmite 

Reuter, la Stanleyville 
loc un miting la care a
vîntul Patrice Lumumba. primul 
ministru al Republicii Congo.

Lumumba a vorbit despre ne
cesitatea luptei pentru indepen
dența economică. Am cucerit, a 
spus el, independența politică și 
acum trebuie să obținem inde
pendența economică.

Atunci cînd în cursul cuvîntă- 
rii sale primul ministru i-a în
trebat pe participanții la miting: 
„Sînteți gata să vă ridicați îm
potriva Katangei ?“, cei prezenți 
au ridicat mîinile și în semn de 
aprobare au început să scandeze 
cuvîntul „Uhura“ care înseamnă 
„libertate“.

Pe de altă parte, guvernul

marionetă din Katanga fortifică 
frontiera cu provincia Kasai. Se 
anunță că la 28 august la fron
tiera dintre aceste dbuă provin
cii s-a produs prima ciocnire a 
trupelor guvernamentale cu tru
pele marionetei Chombe. La 29 
august Chombe a părăsit Elisa- 
bethville pe calea aerului, plecînd 
ia baza militară belgiană Kami- 
na pentru „inspectarea“ trupe
lor sale de la frontiera cu pro
vincia Kasai.

Generalul Geysen, comandan
tul trupelor belgiene din Congo, 
care a plecat în aceeași zi în 
Belgia, a recomandat comanda
mentului forțelor armate ale 
O N.U. din Congo să constituie 
o zonă „neutră“ între provinciile 
Kasai și Katanga pentru „a îm
piedica începerea unor operații 
militare în Congo“.

O-----------------

„Imperialiștii vor eșua și în Congo"
DELHI 30 (Agerpres) — TASS 
în articolul intitulat „Complotul 

imperialist și independența Con
goului“, ziarul „Hindi Times“ scrie 
că cine acceptă poziția lui Ham- 
marskjoeld, secretarul general al 
O.N.U., consideră implicit că răs
punderea pentru conflictele din 
Congo nu revine nici imperialiști
lor belgieni nici lui Chombe și că 
dacă există vreun vinovat, acesta 
este însuși Lumumba, primul mi
nistru al Congoului.

„în realitate, continuă ziarul, 
este vorba de faptul că pe de o 
parte Belgia a recunoscut indepen
dența Congoului, iar pe de altă 
parte a pregătit totul pentru a o

distruge. Cu ajutorul complotului 
său prin care urmărește despărțirea 
Katangăi de Congo, Belgia încear
că să paralizeze economia țării și 
să oblige prin aceasta Congoul să 
depindă de imperialism.

Uniunea Sovietică, arată în în
cheiere „Hindi Times“, a arătat în 
mod clar că nu va rămîne impasi
bilă dacă imperialiștii vor inter
veni în treburile Congoului. Nu 
încape îndoială că așa după cum 
intervenția imperialistă în regiunea 
Canalului de Suez s-a dovedit a 
fi zadarnică și imperialiștii au tre
buit să dea înapoi în fața decla
rației sovietice, și în Congo impe
rialiștii vor suferi un eșec.

„Monopolurile S.U.A. se străduiesc 
să pătrundă în Congo“

sc

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Ziarul „Izvestia“ publică sub 
titlul „Monopolurile S.U.A. 
străduiesc să pătrundă în Congo“
un articol de Ivanov, despre unel
tirile S.U.A. în Congo.

Erijîndu-se în apărător al po
porului coagolez, guvernul Statelor 
Unite sprijină și încurajează în 
realitate agresiunea împotriva Re
publicii Congo.

După cum se știe în timpul dis
cutării problemei agresiunii 
giene împotriva Congoului, 
Consiliul de Securitate S.U.A. 
votat pentru rezoluția prevăzînd 
retragerea trupelor belgiene de pe 
teritoriul Congoului în timp ce 
Anglia și Franța s-au abținut de la 
vot. Astfel guvernul Statelor Uni
te adoptă din nou varianta Suezu- 
lui. în anul 1956 în cursul agre
siunii anglo-franco-izraeliene, Sta
tele Unite sperau ca prin condam
narea formală a aventurii Suezului 
să-și atragă simpatia poporului e- 
gipteai) și a altor popoare arabe, 
pentru a elimina din Orientul a- 
propiat pe concurenții englezi și 
francezi

Nu încape îndoială că fără spri
jinul aliaților din N.A.T.O. și în

bel
iți
au

primul rînd al Statelor Unite, Bel
gia nu ar fi cutezat niciodată să 
nesocotească cu atîta nerușinare hq- 
tăririle Organizației Națiunilor 
Unite, scrie în continuare autorul 
articolului. Statele Unite își bazea
ză calculele pe faptul că în condi
țiile tulburărilor provocate de Bel
gia, în condițiile agresiunii fățișe 
împotriva Congoului le va fi mai 
ușor să încheie tranzacții convena
bile monopolurilor americane pes
te capul poporului congolez. Șan
taj area permanentă atît a guver
nului de la Leopoldville cît și a 
guvernului de la Bruxelles, face 
parte integrantă din politica gu
vernului american in Congo.

Monopolurile S.U.A. își leagă 
speranțele în ceea ce privește întă
rirea pozițiilor lor în Congo de 
situația economică grea a acestei 
republici tinere. Au apărut planuri 
de „ajutor“ economic pentru Congo și 
chiar de „tutelă“ asupra acestui 
stat independent. După cum rezul
tă din informațiile presei, monopo- 
liștii americani intenționează să-și 
atingă scopurile sub egida O.N.U.

Cine sînt dușmanii 
și cine sînt prietenii popoarelor arabe

CAIRO 30 (Agerpres). TASS 
transmite:

Comentînd într-un articol de 
fond faptul că Uniunea Sovie
tică a acordat un nou împrumut 
R.A.U. pentru desăvîrșirea lu
crărilor de construire a baraju
lui de la Assuan, ziarul „Al 
Masa“ din Cairo scrie: „Guver
nul sovietic ne-a acordat un nou 
împrumut care ne oferă toate 
posibilitățile de a termina con
strucția barajului de la Assuan, 
precum și de a traduce în viață 
proiectele sistemelor de irigație“.

„Vom continua să dezvoltăm 
colaborarea economică cu Uniu
nea Sovietică care acordă aju
tor economic șl tehnic R.A.U., 
deoarece acest ajutor creează 
condiții optime pentru dezvolta
rea economiei în regiunile egip
teană și siriană ale R.A.U., sub
liniază ziarul“.

Intr-un* articol de fond intitu-
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1 A T L A S U
O
8 Astronomii sovietici au întoc-
8 mit un atlas al părții invizibile a
8 Lunii, care va fi editat încă în
8 cursul acestui an de Academia de
8 Științe a U.R.S.S.
8 Fotografiile părții invizibile a
8 Lunii, obținute în octombrie 1959,
8 cu ajutorul stației interplanetare
8 automate sovietice au fost desci-
8 frate de oamenii de știință de la
8 observatoarele din Pulkovo și
8 Harkov și de la Institutul de as-
8 trononue „Sternberg“- din Mosco-
8 va, independent unii de alții, și 
o a dat rezultate excelente, i-a co-
2 g municat unui corespondent al a- 
o genției TASS profesorul Aleksan- 
8 dr Mihailov, președintele Consi- 
8 liului de astronomie al Academiei 
| de Științe a U.R.S.S.
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L LUNII
Atlasul conține o hartă amănun

țită a părții invizibile a Lunii, a- 
proximativ 30 de fotografii origi
nale fi uri catalog al noilor amă
nunte ale reliefului acestei părți.

Prima parte a catalogului conți
ne date privitoare la 251 de for- g 
mațiuni. Dintre acestea aproxima- g 
tiv 100 sînt situate în limitele păr- g 
ții vizibile a Lunii și pot fi obser- g 
vate de pe Pămînt. 8

Aproximativ 250 de formațiuni g 
mai puțin vizibile (descoperite cu 8 
ajutorul a una sau două fotografii) 8 
au fost incluse în alte capitole ale 8 
catalogului. 3

In atlasul Lunii sînt descrise di 8 
asemenea metodele de prelucrare 8 
a fotografiilor părții invizibile a 8 
Lunii, folosite de astronomii din 8 
Leningrad, Moscova și Harkov. 8

1
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Vietnamul în ajun 
de sărbătoare

HANOI 30 (Agerpres)
La 2 septembrie poporul viet

namez va sărbători o dată me. 
morabilă din istoria sa — cea 
de-a 15-a aniversare a constitui, 
rii Republicii Democrate Viet- ' 
nam.

La Hanoi — capitala R. D. 
Vietnam — se simte pretutin
deni apropierea sărbătorii: clă
dirile publice sînt îmbrăcate în 
pînza roșie a panourilor și lo
zincilor, bulevardele și parcurile 
orașului sînt pavoazate. Pe 
străzi domnește o animație care 
prevestește marea sărbătoare.

In aceste zile în întreprinderile 
din Hanoi a luat naștere o miș
care nouă : „Să ridicăm mai sus 
.steagul revoluției din august, să 
dobîndim noi victorii care vor 
aduce bucurie gloriosului nostru 
partid și patriei noastre 1“.

întreprinderile industriale și 
cooperativele din oraș raportea
ză despre îndeplinirea înainte de 
termen a planurilor anuale și 
trienale. Au fost înregistrate noi 
victorii în transformarea socia
listă a economiei din Hanoi. Au 
fost transformate în întreprin
deri socialiste 95 la sută din to
talul întreprinderilor din secto
rul privat capitalist.

----- O-----
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Pentru unitatea 
popoarelor Africii *

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres)’. 
TASS transmite :

In legătură cu noile uneltiri 
ale colonialiștilor care urmăresc 
scindarea popoarelor de pe con
tinentul african presa etiopiană 
îndeamnă popoarele din Africa 
să mențină unitatea.

Ziarul „Ethiopian Herald“ 
scrie: „Unul din factorii obliga
torii pentru lichidarea completă 
a dominației colonialiste în A- 
frica este unitatea. Statele in
dependente din Africa trebuie să 
colaboreze strîns în domeniile 
social, politic, economic și cul
tural. Numai în felul acesta se 
poate construi o Africă nouă, în 
stare să ridice nivelul de trai 
al popoarelor sale“.

Numai prin menținerea uni
tății în lupta împotriva colonia
liștilor Africa își poate apăra 
libertatea și independența, scrie 
în încheiere ziarul.

—o— ?
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In legătură cu situația 
din Laos

După cum transmite corespon
dentul din Luang-Prabang al A- 
genției Associated Press, la 29 au
gust regele Laosului a confirmat 
numirea prințului Suvanna Fumma 
în funcția de prim-minîstru.

Suvanna Fumma va prezenta^ 
probabil, noul cabinet Adunării 
Naționale la 30 august.

lat „Prieteni și dușmani“, ziarul 
„Al Gumhuria Garidat Aș Șaab“ 
scrie: Rusia ne-a trimis experți. 
America ne-a trimis spioni și 
complotiști. Rusia aduce țării 
noastre bunăstare, ea ne-a dat 
apă pentru irigarea deșerturilor 
noastre și transmite experiența 
sa muncitorilor noștri. America 
ne a oferit declarația lui Ken- 
nedv, candidat la președinția A- 
mericii din partea Partidului de
mocrat, declarație îndreptată îm
potriva noastră, împotriva viito
rului nostru, a securității și li
bertății noastre“.

In încheiere autorul articolu
lui scrie: „Uniunea Sovietică ■ 
fost întotdeauna de partea ara
bilor. Zorile au apărut și au lu
minat ștît pe dușmanii cît și pe 
prietenii noștri Noi știm acum 
cir.e ne sînt dușmani și cine ne 
sînt prieteni“.

1
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