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Eipuncrca tovarășului tihcorghc Ghcorghiu-Dcj 
cu privire io lucrârllc sesiunii Adunârii Generale a 0. N. V. 

și la activitatea delegației R. P. Romine
Sesiunea O. N. U. — eveniment de seamă al vieții 

internaționale
Dragi tovarăși,
Reîntoarsă în patrie, delega

ția Republicii Populare Romîne 
la lucrările celei de-a XV-a se
siuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite con
sideră de datoria sa să prezinte 
o dare de seamă asupra lucră
rilor acestei sesiuni, de excep
țională însemnătate pentru via
ța internațională, precum și a- 
supra activității desfășurate de 
către delegația noastră.

Am traversat Oceanul Atlan
tic împreună cu șeful guvernu
lui jsovietic, Nikita Sergheevici 
Hr» șciov, și cu alți reprezentanți 
ai țărilor socialiste, pentru a 
participa la lucrările Organiza
ției Națiunilor Unite, purtând 
mereu în conștiința noastră sen
timentul înaltei răspunderi pen
tru îndeplinirea mandatului dat 
de popor — de a aduce o con
tribuție activă la rezolvarea pro
blemelor arzătoare ale vieții in
ternaționale 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 lucrările 
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 ca
re au avut o poziție negativă 
față de inițiativa sovietică să-și 
reconsidere poziția și să-și facă 
apariția la tribuna Organizației.

Cea de-a XV-a sesiune a ,A- 
dunăril Generale a O.N.U. a fost 
astfel .cea mai largă și mai re- 
prezenk.țivă întâlnire internațio
nală la nivel înalt de pină acum. 
Reprezentarea statelor de către 
făctori investiți cu cea mai ma
re răspundere se impune ca o 
necesitate și pe viitor, în inte
resul creșterii rolului O.N.U., 
îmbunătățirii activității sale și 
abordării problemelor cu cea 
mai mare competență și eficaci
tate.

Datorită caracterului atît de 
reprezentativ al participării sta
telor, cît și importanței covîrși- 
toare a problemelor abordate, 
spiritului viu, combativ, impri
mat dezbaterilor de reprezen
tanții țărilor socialiste și ai al
tor țări iubitoare de pace, lucră
rile sesiunii au avut un uriaș 
răsunet internațional.

Este meritul țărilor socialiste 
că, deținînd ferm în mîinile lor 
inițiativa, au determinat con
centrarea 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 
înseși cerințele dezvoltării ome
nirii pe calea civilizației și pro
gresului ; deplina asigurare a 
universalității O.N.U. și îmbu
nătățirea structurii organelor 
sale, corespunzător schimbărilor - 
Survenite în lume.

Trebuie subliniat că aceste 
probleme ridicate de Uniunea 

"Sovietică și de celelalte țări so- 
daliste, ca și propunerile pre
zentate de ele s-au aflat tot tim
pul în centrul dezbaterilor se
siunii, au polarizat atenția opi- 1 
nlei publice mondiale. Ele i au 
stârnit un ecou imens, au fost : 
susținute de numeroase delega

ții, s-au impus ca obiective de 
luptă mobilizatoare pentru toa
te popoarele lumii.

Aceasta a însemnat, tovarăși, 
un important cîștig politic și 
moral al țărilor socialiste, al 
tuturor forțelor păcii!

Exponenții cei mai autorizați 
ai popoarelor țărilor socialiste 
și ai guvernelor lor, ca mili- 
tanți comuniști, conștienți de 
răspunderea ce le incumbă în 

lupta pentru apărarea păcii, și-au 
spus cuvîntul cu fermitate și 
înaltă principialitate, au combă
tut cu vigoare politica agresivă 
a imperialismului, au dezvăluit 
cine sînt vinovați de cursa înar
mărilor și de încordarea inter
națională, au demascat pe adtep- 
ții robiei coloniale, au arătat 
căile soluționării problemelor 
internaționale litigioase.

In mod deosebit trebuie sub
liniată influența imensă pe care 
a exercitat-o activitatea delega
ției Uniunii Sovietice, condusă 
cu inepuizabilă energie de tova
rășul Hrușciov. Cuvîntările sale 
au expus cu o mare claritate și 
forță de convingere ideile no
bile care călăuzesc întreaga ac
tivitate a statelor lagărului so
cialist. Intervențiile sale, pre
cum și ale celorlalți reprezen
tanți ai țărilor socialiste, au a- 
dus în incinta O.N.U.-lui suflul 
unei diplomații noi, care nu se 
ascunde de popoare, ci se des
fășoară în văzul acestora, toc
mai pentru că răspunde intere
selor lor vitale, abordează des
chis problemele de importanță 
fundamentală pentru oamenii 
muncii din întreaga lume și îi 
cheamă să-și aducă contribuția 
hotărîtoare la rezolvarea lor.

Prezența conducătorilor țări
lor socialiste, activitatea lor, 
preocupările lor constructive, 
sincere și chibzuite au făcut ca 
în numeroase țări ale lumii po
ziția statelor socialiste în pro
blemele de bază ale vieții inter
naționale să fie mai bine înțe
leasă, să găsească o tot mai 
largă aprobare și să se bucure 
de tot mai mult sprijin. In în
treaga desfășurare a lucrărilor 
sesiunii s-a resimțit puternic ma
rea forță pe care o constituie 
unitatea de nezdruncinat a țări
lor socialiste, poziția lor unita
ră în toate problemele, izvorîtă 
din comunitatea intereselor și 
țelurilor, din interpretarea mar- 
xist-leninistă a fenomenelor vie
ții internaționale- Manifestarea 
acestei impresionante unități a 
contribuit într-o măsură însem
nată la creșterea prestigiului 
țărilor socialiste, al întregului 
lagăr socialist, la sporirea pu
terii de atracție a politicii sale.

Este semnificativ în această 
privință că în lupta electorală 
ce se duce în prezent în S.U.A. 
pentru alegerile prezidențiale, 
unul din subiectele principale îl 
constituie problema creșterii au
torității țărilor socialiste, în con
trast cu scăderea „îngrijorătoa
re" a prestigiului S.U.A, Recent 
un organ specializat al adminis
trației S.U.A. a efectuat un son
daj privind situația prestigiului 
american în lume, iar rezulta
tele sondajului au fost atît de 
defavorabile, îneît Departamen
tul de Stat, din însărcinarea că
ruia a fost efectuat, încearcă să 
păstreze asupra lui cel mai de- 
săvîrțit secret.

Prestigiul și autoritatea inter

națională nu depind însă de nici 
un fel de rețete magice, ele nu 
pot fi cucerite oricîtă abilitate 
ar desfășura politicienii sau di
plomații americani pentru a 
masca prin fraze frumoase esen
ța reală a politicii lor. In epoca 
noastră, epoca unei puternice 
creșteri a conștiinței și activită
ții celor mai largi mase din în
treaga lume, popoarele nu pot 
ti amăgite cu declarații de in
tenții, goale de conținut; ele cer 
fapte, acte concrete care să con
tribuie la reducerea încordării 
internaționale și salvgardarea 
păcii. Pe aprobarea și sprijinul 
opiniei publice poate conta nu
mai cine ține seama de aspira
țiile și interesele popoarelor, de 
năzuința lor fierbinte de pace — 
și nu cine le încalcă, nu cine se 
cramponează de politica războ
iului rece, împingînd omenirea 
la marginea prăpastiei războiu
lui și apărînd rînduielile peri
mate ale trecutului. Chiar un 
număr de oameni politici pro- 
eminenți din lumea capitalistă 
recunosc că de aci izvorăște 
„criza de prestigiu" a S.U.A.

O altă caracteristică a actua
lei sesiuni O.N.U. a fost aceea 
ca pentra 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 
curînd independența și sînt dor
nice s-o consolideze, să se dez
volte din punct de vedere eco
nomic, social și cultural. Sesiu
nea Adunării Generale a O.N.U. 
a demonstrat cu o deosebită pu
tere creșterea rolului internațio
nal al statelor afro-asiatice care 
duc o politică de neutralitate și 
coexistență pașnică, neaderînd 
la_ blocurile militare și refuzînd 
să-și pună la dispoziție terito
riul național pentru baze mili
tare străine.

In mod evident, manifestarea 
acestor state de la tribuna 
O.N.U. n-a fost cîtuși de puțin 
pe placul puterilor imperialiste. 
Reprezentanții celor mai impor
tante state noi din Asia și Afri
ca s-au ridicat energic împotri
va politicii agresive, războinice 
Și de înrobire a popoarelor, au 
cerut cu hotărîre promovarea u- 
nor relații de pace și colabora
re internațională: Poate nici
odată colonialiștii, dușmanii li
bertății și independenței popoa
relor, n-au avut de ascultat a- 
tîtea adevăruri amare ca la ac
tuala sesiune a O.N.U. 1

S-a putut vedea în mod viu unul 
din rezultatele mărețului proces de 
eliberare națională — transforma
rea fostelor popoare coloniale din- 
tr-o rezervă a imperialismului in
tr-o forță activă de luptă pentru 
pace.

Salutând în mod sincer și cu 
toată căldura afirmarea statelor 
care s-au eliberat de robia colo
nială, reprezentanții țărilor socia
liste au subliniat marea însemnă
tate pe care o acordă rolului aces
tor state în apărarea păcii, în re
zolvarea problemelor vitale ale c- 
menirii. ,

Este îmbucurător că aceste state 
s-au situat pe poziții apropiate de 
ale țărilor socialiste în numeroase 
probleme fundamentale supuse dis
cuției, — pe pozițiile promovării 
coexistenței pașnice, soluționării 
diferendelor prin tratative, lichi
dării imediate a rămășițelor siste
mului colonial, restabilirii dreptu

rilor legitime ale Chinei populare 
în O.N.U. și. altele. Reprezentan
ții acestor state au făcut o serie de 
propuneri constructive în legătură 
cu problemele de pe ordinea de 
zi a sesiunii.

Sîntem convinși , că politica in
ternațională a țărilor socialiste va 
găsi o tot mai largă înțelegere în 
rîndul statelor afro-asiatice. In a- 
ceste state se acordă o înaltă pre
țuire poziției țărilor socialiste care 
luptă cu consecvență împotriva în
robirii coloniale ca și a oricăror 
forme de infiltrare a noului colo
nialism, își manifestă activ solida
ritatea cu mișcarea de eliberare 
națională, le acordă ajutor, fără 
condiții politice și fără imixtiuni 
în treburile' lor interne, sprijină 
în mod botărît suveranitatea lor 
împotriva oricăror atentate ale pu
terilor imperialiste, împotriva în
cercărilor acestora de a le atrage 
în războiul rece și a crea pe teri
toriul lor focare de neliniște. Po
ziția noastră de apărare fermă a 
păcii răspunde într-o măsură cu atît 
mai marc intereselor acestor state, 
cu cît ele, năzuind spre lichidarea 
cît mai grabnică a dezastruoasei 
moșteniri lăsate de dominația co
lonială sînt profund interesate în 
asigurarea condițiilor de pace ne
cesare progresului lor economic.

Se poate de aceea aprecia că 
există perspective certe pentru 
lărgirea și consolidarea unității 
de luptă a întregului front al 
păcii.
Desigur mergînd la O.N.U., noi 

nu ne-am legănat în iluzii, am știut 
că acțiunile noastre pentru rezolva
rea constructivă a problemelor in
ternaționale litigioase vor întâmpi
na rezistența înverșunată a promo 
torilor politicii agresive. Această s-a 
reflectat în ciocnirea celor doua li
nii diametral opuse, care se înfrun 
tă în întreaga politică internațio
nală : linia statelor socialiste și 
a altor state iubitoare de pace, 
care tind la crearea unui climat

Dezarmarea — problema 
cea mai arzătoare pentru omenire
Tovarăși,

Dintre problemele dezbătute la 
cea de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, aceea care prezintă cea mai 
arzătoare importanță pentru ome 
nire este incontestabil problema de
zarmării generale și totale.

Pe bună dreptate dezarmarea 
este apreciată ca problema-cheie a 
întregii vieți internaționale, căci 
de rezolvarea ei depinde într-o mă
sură covîrșitoare evoluția ulterioa
ră a relațiilor dintre state și grupe 
de state, depinde însăși preveni
rea calamităților unui nou război.

Va continua cursa nebunească a 
înarmărilor și îndeosebi a celor 
nucleare, cu irosirea de uriașe 
mijloace materiale, va continua po
litica cercurilor agresive de împîn- 
zire a lumii cu baze militare, po
litica războiului rece, generatoare 
de grave primejdii pentru pacea lu
mii ? Sau popoarele care se ridică 
la luptă activă pentru apărarea pă 
cii vor stăvili acest curs al lucru
rilor și vor impune înfăptuirea de
zarmării generale și totale, cteînd 
astfel baza cea mai sigură pentru 
salvarea omenirii de un război nu
clear ? Acesta este fondul luptei 
ce se dă în lume în jurul proble
mei dezaflhării generale și totale ; 
de aci necesitatea imperioasă și 
însemnătatea imensă ' a rezolvării 
acestei probleme pentru destinele 
tuturor popoarelor. 

de cooperare și înțelegere .între po
poare, la statornicirea păcii în lu
me ■— și linia cercurilor imperia
liste agresive care urmăresc să 
intensifice războiul rece, continuă 
сциа înarmărilor, se dedau la 
provocări și acte agresive, încearcă 
să mențină alte popoare în stare 
de dependență politică și economi
că.

S-a vădit din nou că este nece
sară o luptă intensă, neobosită și 
vigilentă dusă de toate forțele 
păcii, de toate popoarele, mobili
zarea hotărîtă a opiniei publice in
ternaționale pentru a impune cer
curilor agresive calea dezarmării 
și asigurării unei păci trainice în 
lume.

Totodată, lucrările sesiunii 
O.N.U. au reflectat, înttro măsură 
cu mult mai pronunțată față de 
trecut, schimbările petrecute în lu
me, profundele procese transforma
toare care au loc în societatea con
temporană. Ele au demonstrat ma
rele adevăr al timpurilor noastre 
— influența determinantă exerci
tată de lagărul socialist, de for
țele mondiale ale păcii asupra e- 
voluției. vieții internaționale, cît și 
faptul că astăzi puterile imperialis
te-nu mai pot dispune ca altă dată, 
după bunul lor plac, de soarta po
poarelor.

Astfel, actuala sesiune a A- 
dunării-Generale a O.N.U. a dat 
u.n impuls creșterii forțelor ca
re luptă pentru pace și a con
tribuit la întărirea continuă a 
acestora, zdruncinînd pozițiile 
cercurilor imperialiste intr-un 
șir de probleme esențiale și a- 
dînclnd criza politicii agresive, 
de pe poziții de forță.

Prin aceasta, lucrările sesiu
nii au constituit un eveniment 
de seamă în marea luptă pentru 
statornicirea unei păci trainice 
în lumea întreagă, pentru tri
umful ideii de libertate, egali
tate și independență a tuturor 
popoarelor lumii. (Aplauze).

Cele mai largi cercuri ale opiniei 
publice mondiale sînt astăzi pro
fund îngrijorate de încordarea in
ternațională existentă, înțeleg ur
mările dezastruoase pentru toate 
țările ale unui război nuclear și 
își dau tot mai bine seama de pe
ricolul pe care îl reprezintă stocu
rile mereu mai mari de arme ni
micitoare, politica aventuristă a- 
gresivă, inspirată de militariști, de 
vîrfurile capitalului monopolist, de 
reacțiunea imperialistă.

Nu este exagerat să spunem că 
această îngrijorare crescîndă se ma
nifestă tot mai evident în starea 
de spirit a celor mai largi pături 
și categorii sociale din țările capi
taliste, cuprinde oameni de cele 
mai felurite convingeri politice sau 
concepții filozofice ; ea este expri
mată, așa cum am putut constata 
în S.U.A., de americanul simplul 
de rînd, ca și de reprezentanții di
feritelor , cercuri ale opiniei pubj'- 
ce, de majoritatea poporului ame
rican.

Aceasta explică ecoul uriaș pe 
care l-au avut nu numai în țările 
socialiste și în țări ce nu fac 
parte din blocuri militare, dar și 
in țările capitaliste legate de 
N.A.T.Q. istoricele propuneri ale 
guvernului sovietic la sesiunea pre
cedentă a O.N.U. privind dezar
marea generală și totală, — pro
puneri împotriva cărora n-au avut

-{Continuare ~ în pag. 2-a)



2 STEAGUL' ROȘU

Expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghîu-Dej 

(Urmare din pag. l-a)

îndrăzneala să se pronunțe pe față 
nici cei mai înverșunați adepți ai 
cursei înarmărilor. Adoptarea în 
unanimitate, la acea sesiune, a re
comandărilor privind dezarmarea 
generală și totală a fost un mare 
succes al forțelor păcii, a contri
buit la creșterea și activizarea a- 
cestora, a sporit încrederea popoa
relor în posibilitatea de a asigura 
o pace durabilă în lume.

încă de atunci țările socialiste 
au arătat că adoptarea acestor re
comandări, de considerabilă im
portanță principială, constituie nu
mai un început, că nu va fi neted 
drumul aplecării lor în viață, al 
elaborării și înfăptuirii măsurilor 
practice de dezarmare. Am fost 
perfect conștienți că tocmai în ju
rul acestor măsuri concrete se va 
da bătălia principală, că în acest 
domeniu se va concentra rezisten
ța cercurilor interesate în uriașele 
supraprofituri ale înarmărilor.

Poziția reprezentanților țărilor
N. A.T.O. în Comitetul celor zece 
a demonstrat pe deplin intenția a- 
cestora de a îneca problema de
zarmării în noianul unor discuții 
sterpe, de a folosi tratativele drept 
paravan pentru continuarea cursei 
înarmărilor și a politicii agresive. 
Retrăgindu-se din Comitetul celor 
zece, țările socialiste, printre care 
Republica Populară Romînă, au 
dezvăluit această manevră, arătînd 
cu maximă claritate că ele nu sînt 
dispuse să fie părtașe la înșelarea 
popoarelor

Tocmai din dorința ca proble
ma dezarmării să fie dezbătută în- 
tr-un spirit de deplină răspundere 
și cu maximum de eficiență, guver
nul Uniunii Sovietice, cu acordul 
celorlalte state socialiste, a cerut 
înscrierea acestei probleme pe or
dinea de zi a actualei sesiuni a
O. N.U.

Acest spirit constructiv și-a gă
sit expresia in remarcabilul docu
ment prezentat la sesiune de gu
vernul sovietic — „Prevederi 
fundamentale pentru un tratat de 
dezarmare generală și totală1*. 
Meritul acestui document este că 
stabilește principiile călăuzitoare 
ale dezarmării generale și totale, 
cuprinde prevederi precise, concre
te, pentru înfăptuirea pe etape a 
măsurilor de dezarmare, prezintă un 
sistem de control, minuțios elabo
rat, adecvat fiecărei etape, jvine 
în întîmpinarea unor propuneri și 
observații făcute anterior de re
prezentanții puterilor occidentale 
El constituie astfel o bază serioasă 
în vederea adoptării unui acord 
care să scoată din impas pro
blema dezarmării generale și 
totale și să asigure rezolvarea ei 
în practică, potrivit cu voința po
poarelor.

Dezbaterile din sesiunea O.N.U 
au arătat însă clar că tocmai un 
asemenea acord nu voiesc repre
zentanții Statelor Unite ale Ame- 
ricii și ai aliaților lot.

Desigur, nici unul dintre ei nu 
s-a pronunțat pe față de la tribu
na Organizației Națiunilor Unite 
împotriva dezarmării — au trecut 
vremurile tind un asemenea lucru 
mai era cu putință fără riscul o- 
probiului categoric din partea în
tregii opinii publice internaționale.

Dar, dacă lăsăm :1a o parte de
clarațiile lor verbale; faptele arată 
că reprezentanții S.U.A. și aliații 
lor nu numai că s-au ridicat îm
potriva programului de dezarmare 
cuprinzător și precis prezentat de 
țările socialiste — dar nici n-au 
prezentat un program propriu pen
tru realizarea dezarmării.

înainte de începerea sesiunii se 
puteau auzi din rîndurile reprezen
tanților țărilor N.A.T1O. repro
șuri că statele socialiste s-ar fi re
tras din Comitetul celor zece toc
mai în momentul cînd ei se pregă
teau să prezinte noi propuneri de 
dezarmare. Dar dacă, așa cum afir
mau aceștia, statele occidetale a- 
veau asemenea propuneri — cine 
i-a împiedicat să le prezinte în fa
ța Adunării Generale, de ce nu 
și-au expus propunerile în cadrul 
acestui for internațional ?

In preajma cuvîntării președinte

lui Eisenhower la O.N.U., orga
nele de presă capitaliste vesteau cu 
litere mari că președintele ar in
tenționa să prezinte Națiunilor U- 
nite un nou „plan de dezarmare11. 
Dar după pronunțarea discursului 
pînă și numeroase ziare burgheze 
din diferite țări ale lumii au cali
ficat ca „dezamăgitoare11 această 
cuvintare a cărei teză principală 
în materie de desarmare era con
trolul asupra înarmărilor, pe pă- 
mînt și in spațiul cosmic, „dacă 
vrem potrivit expresiei preșe
dintelui, — ca civilizația să supra- 
viețuiască1*.

Acest pretins „plan nou" n-a 
însemnat decît simpla reeditare a 
vechii teze occidentale — control 
fără dezarmare cu desfășurarea mai 
departe a cursei înarmărilor. După 
cum se vede, potrivit afirmației 
președintelui S.U.A., pentru ca ci
vilizația să ^supraviețuiască11 tre
buie menținute giganticele stocuri 
de arme atomice și cu hidrogen 
capabile să șteargă de pe suprafa
ța pămîntului țări și popoare în
tregi, trebuie cheltuite în continua
re resurse imense pentru înarmări 
Ciudată concepție asupra căilor de 
supraviețuire a civilizației 1

Așa cum țările socialiste au sub
liniat nu odată — controlul asupra 
armamentelor nu are* nimic comun 
cu dezarmarea ; el este de fapt la 
antipodul dezarmării ; el nu în
seamnă altceva decît o prelungire 
a politicii de pe poziții de for
ță, o cale comodă pentru ob
ținerea de informații militare ne
cesare acelora ce nutresc planuri a- 
gresive.

Acest lucru este azi înțeles în 
tot mai numeroase state ale lumii. 
Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterii 
generale, premierul Indiei, Jawa
harlal Nehru, sublinia că „noțiu
nea de control nu există decît în 
funcție de dezarmare. Sper că nu 
se va propune un control al arme
lor existente și, în consecință, per
petuarea lor“. Or, tocmai pe o ase
menea poziție s-au situat din nou 
S.U.A. și aliații lor.

Primul ministru al Marii Brita
nii, dl. Macmillan, a mers chiar 
mai departe pe această cale sterilă, 
propunînd la sesiune, în locul ori
căror măsuri concrete de dezarma
re, crearea unui grup de experți, 
care, la rîndul lor, să elaboreze 
abia un studiu privind metodele și 
modalitățile de control. Pe bună 
dreptate au amintit unii Relegați 
care avuseseră pe timpuri prilejul 
să participe la lucrările răposatei 
Ligi a Națiunilor că „experții11 a- 
cesteia mai lucrau încă la întocmi
rea listelor de armament ce urmau 
să fie supuse controlului, cînd cel 
de-al doilea război mondial a și 
izbucnit...

Dată fiind însemnătatea vitală a 
problemei dezarmării generale și 
totale, țările socialiste au socotit 
că ea trebuie să fie discutată in 
forul cel mai adecvat pentru aceas
ta — plenul Adunării Generale, 
care oferă cadrul pentru o exami
nare aprofundată, de către factorii 
cei mai competenți, avînd posibili
tatea de a adopta hotărîri cores
punzătoare.

După cît s-a văzut, tocmai o a- 
semenea situație au voit să evite 
puterile imperialiste, care au acțio
nat sprijinindu-se pe voturile re
prezentanților statelor participante 
la blocurile agresive, recurgînd la 
practici vechi în activitatea 
O.N.U. — felurite presiuni și ma
nevre în culise. Totodată, poziția re
prezentanților unor state neutre a 
fost influențată de concepția, erona
tă după părerea noastră, că rezol
varea problemei dezarmării ar de
pinde exclusiv de marile puteri. Iu 
acest fel problema dezarmării a 
fost transmisă în discuția Comite
tului Politic al Adunării Generale

Ne-am declarat gata să partici
păm în spirit constructiv la discu
tarea problemei dezarmării și în 
Comitetul Politic, deși, pe baza 
experienței de pînă ac«m, am avut 
convingerea că discuția îutt-un a- 
semenea cadru nu va da rezultatele 
așteptate de popoare.

Faptele confirmă ceea cc prevă

zusem și arată că temerile noastre 
au fost îndreptățite. In cadrul Co
mitetului Politic lucrurile nu merg 
satisfăcător ; reprezentanții puteri
lor occidentale recurg din nou la 
vechile lor tactici, se eschivează de 
la prezentarea unor propuneri con
crete, urmează de fapt aceeași li
nie de discuții sterpe și de tergi
versare a oricăror hotărîri ne care 
au dus-o în Comitetul celor zece, 
continuînd în același timp cursa 
înarmărilor

Aceasta este o situație inaccep
tabilă. Nu putem fi părtași la in
ducerea în eroare a popoarelor, 
care așteaptă rezultate efective, 
măsuri practice — și nu declarații 
formale. Noi înțelegem să parti
cipăm la lucrările Comitetului Po
litic numai dacă se va păși în fapt 
pe calea discutării serioase și con
crete a problemei dezarmării.

Dezarmarea generală și totală 
este nu numai problema fundamen
tală a întregii vieți internaționale, 
ci și o sarcină de primă urgență, 
a cărei tergiversare are efecte a- 
dînc păgubitoare pentru cauza pă
cii. In timp ce delegații puterilor 
occidentale depun eforturi demne 
de o cauză mai bună pentru a îm
piedica orice hotărîri eficiente în 
domeniul dezarmării, cercurile mi
litariste din S.U.A. intensifică pre
gătirile militare, pun la cale ac
țiuni agresive de tipul zborurilor 
provocatoare ale aviației militare 
americane deasupra teritoriului U- 
niunii Sovietice. Este accelerată re- 
militarizarea Germaniei occidenta
le, ceea ce creează grave primejdii 
pentru pacea Europei și a lumii în
tregi. Chiar în aceste zile trupe 
vest-germane se instalează pe pă- 
mîntul Franței unde, cu consimță- 
mîntul guvernului francez, au fost 
organizate pentru . ele așa-numite 
„centre de instrucție11.

în același timp crește pericolul 
de extindere a fabricării armelor 
atomice și în alte țări. In presa 
occidentală apar tot mai frecvent 
știri cu privire la perspectiva fabri
cării unei așa-numite „bombe a- 
tomice ieftine11, știri prin care se 
urmărește pregătirea; opiniei pu
blice pentru înarmarea atomică a 
altor țări și îndeosebi a Germaniei 
occidentale. »

Totodată, recente declarații ofi
ciale din Occident arată că repre
zentanții Comandamentului Su
prem al blocului N.A.T.O. pregă
tesc terenul pentru ceea ce denu
mesc ei „transformarea N.A.T.O. 
într-o a patra putere atomică , a- 
dică punerea armamentului nuclear 
la dispoziția forțelor armate ale 
blocului N.A.T.O., unde, precum 
se știe, un rol din ce în ce mai im
portant îl joacă militariștii vest- 
germani. La rîndul său guvernul 
Franței a adoptat măsuri cu pri
vire la crearea unei „forțe de șoc 
atomice proprii.

Astfel, în loc să pășească pe 
calea cerută de popoare, pe calea 
lichidării stocurilor de arme a- 
tomice existente și interzicerii 
experimentării și folosirii lor 
calea rațiunii, care duce la des
tindere și la eliberarea omeni
rii de primejdia războiului ato
mic — puterile occidentale se 
angajează pe un drum contrar, 
care agravează considerabil pri
mejdiile ce planează deasupra 
omenirii. Evident, dacă se va 
merge tot mai departe pe acest 
drum, se va ajunge la situația 
cînd o singură seînteie, aprinsă 
intr-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 împiedi
ce încheierea unui acord privind 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară, în timp ce puterile oc
cidentale refuză în mod siste
matic adoptarea unui angaja
ment al statelor deținătoare de 
arme atomice de a nu folosi pri
mul aceste arme.

Iată, tovarăși, doar o parte a 
faptelor care pun în lumină cau
zele reale ale impașului în ca
re se găsește problema dezar
mării și pe cei răspunzători de 
acest impas.

Actualul stadiu al lucrurilor 
evidențiază necesitatea imperioa
să a unor eforturi susținute din 
partea tuturor statelor membre 
ale Organizației Națiunilor U- 
nite, fie ele mari sau mici, pen- 

tru a urni din punctul mort pro
blema dezarmării.

Realizarea dezarmării se im
pune ca o problemă de însem
nătate vitală, în rezolvarea că
reia toate țările de pe planeta 
noastră, fără deosebire de orin- 
duire sociai-politică; toate po
poarele sint la fel de interesate. 
Cu conștiința înaltei răspunderi 
pentru soarta omenirii, toate po 
poarele — din țările socialiste, 
din țările neutre, din lumea ca
pitalistă — sint chemate să-și 
unească eforturile pentru a opri 
mina incendiatorilor și a pre
veni o catastrofă atomică. Pe 
deasupra oricăror deosebiri de 
concepții sau orientare politică, 
aceasta este o chestiune a între
gii umanități. (Aplauze puter
nice).

De aceea este pe deplin jus
tificată propunerea făcută de 
guvernul sovietic de a se con
voca în martie sau aprilie anul 
viitor în Europa o sesiune spe
cială a Adunării Generale a Or 
ganizației Națiunilor Unite, 
consacrată exclusiv problemei 
dezarmării, cu participarea șe
filor de state sau de guverne. 
Convocarea unei asemenea se
siuni ar crea condiții mult mai 
propice pentru dezbaterea aces
tei probleme atît de complexe 
decît sesiunile obișnuite. Adop
tarea de către sesiunea extraor
dinară a principiilor călăuzitoa
re ale dezarmării ar permite apoi 
conducătorilor de state să îndru
me în mod just, potrivit intere
selor generale ale popoarelor, 
activitatea Comitetului celor 15 
state, a cărui înființare a fost 
propusă de U.R.S.Ș. corespunză
tor cu cerințele reprezentării 
juste a tuturor grupelor de state.

Pentru îmbunătățirea situației 
internaționale are o considera
bilă însemnătate propunerea gu
vernului sovietic privind orga
nizarea, la începutul anului vii
tor, a unei întîlniri la nivel 
înalt în vederea realizării' unui 
acord pentru încheierea Trata
tului de pace cu Germania și 
rezolvarea, pe această bază, a 
problemei Berlinului occidental.

înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, însănătoșirea cli
matului internațional cer popoa
relor vigilență, combativitate, 
fermitate în lupta pentru zădăr
nicirea unetirilor cercurilor agre
sive, pentru a impune un curs 
al evenimentelor favorabil întă
ririi păcii.

întrebarea pe care și-o pun în 
prezent milioane de oameni din 
întreaga lume este: care sînt 
perspectivele de viitor ale rela
țiilor internaționale ? Există în 
vremea noastră posibilități prac
tice de a se înfăptui dezarma
rea și a se asigura omenirii o 
pace trainică ?

Convingerea noastră profundă 
este că există asemenea posibi
lități, există perspectiva certă a 
transformării lor în realitate. 
(Aplauze). Această convingere 
nu se bazează, evident, pe spe
ranța că imperialismul va de
veni pacific, că militariștii vor 
deveni prieteni ai păcii. Ea se 
bazează pe aprecierea realistă, 
marxist-leninistă, a raportului 
de forțe din lumea contempora
nă și a direcției în care evolu
ează acest raport.

Analizarea realităților con
temporane demonstrează * fără 
putință de tăgadă superiorita
tea crescîndă a forțelor păcii și 
progresului asupra forțelor răz
boiului și agresiunii. Iar aceas
tă superioritate constituie facto
rul hotărîtor pentru perspecti
vele dezvoltării vieții interna
ționale.

Trăsătura caracteristică funda
mentală a timpului nostru con
stă tocmai în aceea că desfășu
rarea evenimentelor nu mai este 
determinată de imperialism. A- 
cesta nu mai este astăzi atot
puternic ; imperialismului i se 
opun astăzi forțe uriașe tn con
tinuă creștere, capabile să ză
găzuiască războiul și să impună 
o pace durabilă. (Aplauze pu
ternice).

Rolul hotărîtor în această pri
vință îl are existența și dezvol
tarea sistemului mondial al so
cialismului, cu gigantica sa for
ță materială, cu capacitatea sa 
uriașă, de apărare și ripostă fa
ță de orice tentative agresive 
ale imperialismului, cu imensa 

putețe de atracție pe care o e- 
xercită asupra popoarelor poli
tica sa nobilă și perseverentă de 
apărare a păcii fn lume, a liber
tății și independenței tuturor po
poarelor. (Aplauze).

In apărarea păcii se ridică de 
asemenea și alte forte uriașe ale 
timpului nostru — popoarele ca
re au scuturat sau scutură jugul 
colonial, desăvîrșind prăbușirea 
unuia dintre pilonii principali ai 
imperialismului, sistemul colo
nial.

Modificările petrecute în lume 
în perioada de după cel de-al 
II-lea război mondial sumbinea- 
ză pe zi ce trece pozițiile pute
rilor imperialiste. Pe bună drep
tate releva tovarășul Hrușciov 
că deși aceste state încearcă cu 
înverșunare să-și mențină domi
nația în viața internațională, 
de fapt istoria le-a răpit acest 
drept, le-a lăut această posibi
litate ; dispare vechea superio
ritate economică în virtutea că
reia țările imperialiste puteau 
exercita presiuni asupra multor 
țări ale lumii; puterile imperia
liste și-au pierdut și superiori
tatea militară pe care se spri

jineau în înfăptuirea politicii lor 
de pe poziții de forță.

La acestea se adaugă și un 
alt factor .de mare însemnătate 
— mișcarea de luptă pentru pace 
din țările capitaliste, cuprinzînd 
mase populare tot mai largi, per
sonalități marcante, cercuri din 
cele mai diverse ale opiniei pu
blice.

Există condiții favorabile pen
tru ca această mișcare să 'creas
că în vigoare. însăși ргйа ca
pitalistă este silită să recunoas
că că nu există astăzi problemă 
mai arzătoare pentru cetățenii 
de rînd din Statele Unite ale 
Americii decît asigurarea păcii. 
Relatînd rezultatele unei anche
te efectuate cu prilejul pregăti
rii alegerilor prezidențiale în 
S.U.A., ziarul american „Wall 
Street Journal11 scria recent: 
„Opriți la întîmplare zece cetă
țeni pe stradă și opt dintre ei 
vor spune neapărat că proble
ma păcii sau războiului este cea 
mai importantă problemă a a- 
cestei campanii electorale11.

Vizita noastră în Statele Uni
te și în alte țări ale lumii ca
pitaliste ne-a permis să ne dăm 
seama mai bine de procesul pro
fund al deplasărilor de forte în 
favoarea păcii care se desfășoa
ră în diferitele straturi ale socie
tății din aceste țări. Desigur, a- 
cesta este un proces complex, 
deseori contradictoriu, dar este 
incontestabil că an de Jan ideile 
coexistenței pașnice, năzuința e- 
liberării de coșmarul unui război 
iminent cîștigă un teren din ce 
în ce mai larg.

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

Noi privim lucrurile cu luci
ditate. Existența imperialismu
lui generează prin ea însăși pe
ricol de război. Imperialiștii nu
tresc o ură înverșunată împotri
va lumii socialiste, împotriva 
popoarelor Asiei, Africii, Ame
ricii Latine care-și iau soarta 
în propriile lor mîini. Cercurile 
agresive văd în război calea re
zolvării 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 imperialismului sînt 
capabile să zădărnicească unel
tirile cercurilor agresive, să 
preîntîmpine dezlănțuirea războ
iului.

Pentru marxiști-leniniști nu 
încape nici o îndoială că în ca
zul cînd imperialiștii s-ar încu
meta să dezlănțuie un război 
mondial, acesta ar însemna 
sfîrșitul imperialismului, sfîrși- 
tul capitalismului aducător de 
grele suferinți pentru omenire. 
Sîntem însă conștienți că aceas
ta ar fi o victorie scump plătită. 
Prețul ei, în condițiile războiului 
nuclear, ar fi pieirea a sute de 
milioane de oameni, contamina
rea radioactivă a altor sute de

(Continuare în pag. 3-a)
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milioane de oameni, periclitarea 
fioartei generațiilor viitoare pe 
toată suprafața globului pămîn- 
tesu

Noi stntem profund convinși 
de forța invincibilă a ideilor so
cialismului, de puterea de atrac
ție crescîndiă a mărețelor vic
torii repurtate de Uniunea So- 

' Vietică și de celelalte țări socia
liste în construirea celei mai 
înalte civilizații, cu cel mai ri
dicat nivel de trai și de cultura. 
Avem convingerea nestrămutată 
că socialismul va triumfa în 

mod inevitabil. Pentru aceasta, 
comuniștii nu au nevoie de răz
boi. In interesul propriilor lor 
popoare, al întregii umanități, 
în interesul cauzei mărețe a so
cialismului și comunismului, 
partidele comuniste, țările lagă
rului socialist militează cu ener
gie, abnegație și perseverență 
pentru a salva omenirea de 
război. (Aplauze prelungite).

Ce-аг însemna dacă am igno
ra raportul de forțe din lumea 
contemporană, dacă am ignora 
sau subaprecia uriașa forță a 
lagărului socialist, vigoarea ce
lorlalți factor care determină 
superioritatea forțelor păcii ?

Aceasta ar însemna în mod 
inevitabil să ne auiocondamnăm 
la pasivitate și inerție, să lăsăm 
din mîini steagul luptei pentru 
pace și coexistență pașnică în
tre popoare, să înlesnim de fapt 
cercurilor imperialiste aplicarea 

' politicii lor agresive și împin
gerea omenirii înir-o nouă con
flagrație mondială.

Meritul istoric al partidelor

Abolirea totală a colonialismului 
o necesitate urgentă

Tovarăși,
Propunerea Uniunii Sovietice 

privind lichidarea totală șl ne 
înttrziată a regimului colonial, 
aub toate formele și manifestă
rile sale, a produs o adîncă im
presie atît în cadrul O.N.U dt 
șl ta afara aceste- organizații.

Istoria a condamnat definitiv 
și fără drept de apel colonia- 
Ennui, — și au încape nici o 
îndoială că ultimele sale vesti
gii vor fi Inevitabil lichidate de 
mersul înainte al omenirii. A- 
bolîi rea totală a colonialismului 
a devenit o necesitate obiectivă 
Urgentă în viața popoarelor, ea 
marchează una din cotiturile 
dezvoltării societății umane, a- 
imlcagă, prin importanța sa, cu 
desființarea sclaviei sau cu aJta 
asemenea n-asrenfe de răscruce 
ele istoriei.

Propunerea guvernului sovie
tic a ilustrat din nou rolul ță
rilor socialiste ca port-drapel al 
c»uzei libertății și progresului, 
ca militante hotărtte și consec
vente împotriva oricăror forme 
Je opresiune noi frică și de Je
fuire economică a popoarelor, 
ca reazem sigur și de nădejde 
al luptei acestora pentru inde
pendență, pentru dreptul lor 
inalienabil la o viață civilizată 
și demnă (Aplauze).

Conștiința omenirii nu poate 
tolera re in zilele noastre în e- 
poca nnei minunate înfloriri a 
geniului uman, să mai dăinuie 
asemenea rămășițe barbare ca 

robia colonială, sursa permanen
tă dc primejdii pentru pacea po
poarelor.

Mai bine dte 100 de milioane 
de oameni, reprezentînd zeci de 
popoare, sînt încă siliți să su
porte jugul stăpînirii coloniale. 
Deși au trecut 15 ani de la a- 
doptarea Cartei Națiunilor Uni
te. din 11 teritorii aflate atunci 
sub tutelă, numai 4 au căpătat 
Independența. Teritorii dintre 
cele mai mari, ca Tanganica, 
Ruanda Urundi sau Noua Gui
nee sînt și azi rămase sub acest 
regim.

Curge încă sfngele popoare
lor în Rhodesia, Angola, Mo- 
zambic, Nyassaland, Kenya și 
Oman. In acesta din urmă, si
tuația a devenit atît de serioasă 
încft, la cererea unui grup de 
țări arabe, sprijinit? de țările 

comuniste și muncitorești, înar
mate cu învățătura marxist-leni- 
nistă. constă în aceea că ele nu 
se resemnează în fața războiu
lui ca în fața unei fatalități ci, 
pornind de la realitățile lumii 
contemporane, de la analiza fac
torilor obiectivi și subiectivi ca
re fac posibilă preîntîmpinarea 
războiului, mobilizează popoa
rele în lupta pentru victoria cau
zei păcii. (Aplauze puternice).

Ce este necesar pentru a de
termina înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, a face să tri
umfe principiile coexistenței paș
nice în relațiile dintre popoare?

Pentru aceasta este necesar, 
înainte de toate, mobilizarea tu
turor forțelor păcii, tuturor po
poarelor iubitoare de pace, lupta 
lor dusă cu maximă ho țări re 
spre a-și impune voința și a Im
prima un alt curs evoluției re
lațiilor internaționale — către 
destindere și dezvoltarea cola
borării între state.

Este necesară vigilența maxi
mă a popoarelor față de mane
vrele adversarilor păcii, demas
carea perseverentă a oricăror 
acțiuni ale cercurilor imperia
liste care lovesc în interesele 
păcii, independenței și libertății 
popoarelor.

Este necesar ca foițele păcii 
să se unească Intr-un front iarg, 
să-și concentreze eforturile spre 
înfăptuirea practică a măsurilor 
de natură să asigure consolida
rea păcii, corespunzător cu nă
zuința arzătoare a tuturor po
poarelor, a întregii umanități 1 
(Aplauze puternice).

socialiste, problema Omanului a 
foet înscrisă pe ordinea de tl a 
actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale.

Rididnd problema abolirii de
pline a colonialismului ți de- 
monstrînd necesitatea examină
rii ei cu toată răspunderea ta 
plenul Adunării Generale, țările 
socialiste bu cerut O.N.U. eă 
Joace «s roi activ ta apărarea 
libertății ș? Independenței po
poarelor — conform țelurilor șt 
principiilor Cartel dt șt intere
selor păcii și securității ta în
treaga lume.

In intervențiile for reprezen
tanții țărilor socialiste au smuls 
vălurile cu care purtătorii de cu- 
vînt ai imperialismului încercau 
să acopere «ă’băticia asupririi 
coloniale, au relevat însemnata 
tea uriașă pe care ar avea-o pen
tru dezvoltarea vieții interna
ționale adoptarea Declarației cu 
privire la acordarea independen
ței țărilor șl popoarelor colo
niale.

Au fost impresionante cuvin- 
firile rostite de reprezentanții 
popoarelor din Africa șl Asia, 
care au purtat vreme îndelun
gată jugul puterilor coloniale și 
care luptă din greu pentru a 
șterge urmările nefaste ale a- 
cestuia. Delegați ai statelor 
afro-asiatice — al căror număr 
se ridică azi la aproape jumă
tate din numărul total al state
lor membre ale O.N.U. —- au 
rostit cuvinte de aspră condam
nare a imperialismului asupri
tor.

Cu deosebită vigoare a răsu
nat de la tribuna Adunării Ge
nerale avertismentul rostit de 
proeminenți conducători din ță
rile descătușate ale Asiei și A- 
frfeii; „Cît timp mai există în 
Africa și Asia vreun petec de 
pămînt sub dominație străină, 
nu poate exista liniște și sigu
ranță ta hime“.

Cum era șl de așteptat, re
prezentanții puterilor imperialis
te au încercat în fel și chip să 
abată atenția și să împiedice 
discutarea serioasă a problemei 
lichidării colonialismului. Stră- 
duindu-se din răsputeri să ab
solve colonialismul de răspun
derea jafului și crimelor săvîr- 
șite asupra popoarelor înrobite, 
ef au făcut repetate încercări de 

a repune în circulație clișeele u- 
zate despre „misiunea civiliza
toare" a statelor colonialiste, 
despre „generozitatea" acestora, 
care ar face „inutilă" interven
ția O.N.U.

Ce a însemnat în realitate „mi
siunea civilizatoare" a puterilor 
colonialiste ? Ea a însemnat su- 
pranrofituri imense pentru pute
rile coloniale, avuții fabuloase 
obținute prin jaf fățiș, exploa
tarea sîngeroasă a popoarelor 
coloniale, transformarea țărilor 
lor în surse de materii prime și 
mînă de lucru aproape gratuită, 
batjocorirea demnității umane 
și menținerea populației la un 
stadiu de înapoiere și mizerie 
care amenință însăși ființa ei 
biologică.

Colonialiștii au susținut, în 
intervențiile lor, că popoarele 
coloniale n-ar fi încă pregătite 
sa se conducă singure, că ele ar 
trebui să se „maturizeze*, să-și 
creeze cadrele proprii necesare

Să ne fie însă permis să în
trebăm : dar cine dacă nu toc
mai puterile coloniale poartă 
răspunderea pentru această 
„iipsă de maturitate", cine a 
împiedicat și împiedică popoa
rele coloniale să-și organizeze 
o viață liberă și independentă ?

Am putut vedea cum au spri
jinit colonialiștii „maturizarea" 
fostelor popoare subjugate, din 
zguduitoarele revelații ale re
prezentanților acestora, făcute 
atît de la tribuna O.N.U. cit și 
cu prilejul contactelor personale 
pe care le-am avut cu dînșii 
Inexistența aproape totală a in
dustriei, agricultură primitivă, 
mortalitatea ridicată, analfabe
tism, Jipsă de tehnicieni, medici, 
învățători și în general abserțt 
aproape completă de cadre na
ționale, lată ce piedici grele tre
buie să învingă noile state care 
pornesc pe drumul dezvoltării 
iEdependente d'upă ce au scutu- 

jugul dominației colonialiste
Abia acum popoarele acestor 

țări capătă posibilitatea reală de 
• purcede la lichidarea înapo
ierii economice și culturale, !* 
organizarea vieții lor politic?;' 
Realitățile aceste.- țări demon
strează că nu sub biciul asunrî- 
torulut poate un popor să învețe 
să se autoadministreze; urmai 
eliberarea totală de dominație 
străină ti creează posibilitatea 
de a-și făuri o viață prosperă 
prin luptă și a-uacă proprie 
(Aptauae),

Reprezentanții puterilor colo- 
ata e cu declarat ou Ipocjfe*» în 
fațs Adunării cS aceste» ar Й 
acordat de bună voie. libertate 
fostelor lor posesiuni coloniale

Eete lesne de închipuit efectul 
unor asemenea afirmații rostite în- 
tr-o sală, ta cai. etau de tați re- 
prezsatanții unor state cate luptă 
F acum din greu pentru înlătura 
ta. urmărilor acestei „gene.oc,- 
tap', unde erau prezențt conducă 
tori ca Nehru, Sukarno, Nkrumah, 
care au suferit ani ~rei de temniță 
pentru participarea la lupta de eli
berare națională și au putut cu
noaște astfel, nemijlocit „înțelege? 
rea" colonialiștilor pentru asptaa- 
țiâtc de libertate «le popoare! ж »- 
roprke 1

Adevărul, pe care nimeni ju-î 
poate ascunde sau deforma este 
că nici un popor au »i-a iot ‘n- 
di? iibt rța'ea din get. ai . 
zinteresată a colonialiștilor .wie- 
vărul este că independența fiecă
ruia din fostele state coloniale este 
rezultatul luptei indîrjite a popoa
relor care au vărsat șiroaie de sta
ge și au dat grele jertfe pentru a- 
ceasta I

Numai datorită creșterii impe
tuoase a mișcării de eliberate, ri
dicării la luptă a popoarelor colo
niale, noilor stări de lucruri din 
lume, schimbării raportului de for
țe pe arena mondială ta defavoa
rea imperialismului, puterile colo
nialiste stat azi nevoite să acorde 
independență unor țări pe care 
le-au asuprit crtacen dt timp au 
putut

Și, faptele arată că chiar ți îa 
aceste împrejurări puterile colo
nialiste încearcă pe toate căile 
să-și mențină mai departe vechile 
privilegii în fostele lor colonii, in- 
troducind forme mai rafinate de 
dominație, in special pe calea pene
trației economice, spre a-și asigu
re exploatarea ta continuare a bo
gățiilor acestora. „Astăzi colonia

lismul tinde — a spus președinte
le Guineei, Seku Ture, în fața A- 
dunării Generale — să îmbrace o 
formă internațională care tolerea
ză, bineînțeles, drapelele și imnu
rile naționalismului african dar nu 
admite să i se atingă întru nimic 
interesele. Independența politică în 
sine nu înseamnă nici pe departe 
eliberarea națională completă*'.

In lumina acestor forme noi de 
manifestare a politicii imperialis
te apar limpede adevăratul conți
nut și țelurile urmărite de așa-zi- 
sul program al S.U.A. pentru a- 
jutorarea statelor din Africa.

Ce prevede de fapt acest pro
gram, prezentat de președintele 
Eisenhower ca un panaceu univet 
sal pentru toate problemele acestui 
continent ? Un ajutor însumînd 100 
milioane de dolari, ceea ce înseam
nă, față de nevoile imensei îna
poieri a popoarelor Africii, o pică
tură de apă tatr-un ocean ți o fi
rimitură infimă din profiturile u- 
riașe stoarse de monopolurile ca
pitaliste de pe urma jafului colo 
dial.

Atunci riad reprezentanții state
lor imperialiste vorbesc despre «t 
Jutotarca țărilor slab dezvoltate, o 
întrebate firească se impune : oa
re de unde au apărut aceste țări 
slab dezvoltate, care sînt cauzele 
ce le au dus in starea lor actua
lă ? Dacă aceste țâri nu ar fi fost 
subjugate de puterile imperialiste, 
dacă popoarele lor ar fi dispus ele 
însele d« resursele și avuțiile lor 
naționale ți s-ar fi putut încadra 
mai de mult in procesul general 
al progresului economic și cultu
ral al omenirii — oare at mai 
ti existat azi o problema a țărilor 
stab dezvoltate г

Iată, dc pildă, cazul Liberiei, tac 
apărut ca inoependet pe harta 
lumii încă acum 100 ani care 
a evoluat sub directa înriurire a 
„ajutorului" american. O comisie 
a «euataUui S.UA. cate a «radiat 
ш ante 19uu ia fața locului situa
ția din Liberia a publicat următoa
rele coududi: „Liberia este esea- 
,iaimenU o mono cultură de cau
ciuc, foarte vulnerabila U fluctua? 
pils părții mondiale ; este c țarii 
slab dezvoltata cat-' uu-ți poate a- 
coper’ nevoita alimentare ; are э tv- 
țea absolut b sul.dcntâ de drumuri 
paiudumui face ravagii, la tel ia și 
aloc boli endemice ; 90 la sută diu 
populație este analfabetă ; lipsa de 
personal științific ;■ calificat, :î 
muncitori specialiști ș> jțespectaMfa, 
ae cadre ta generai tsw aproape 
totală". Iată cum arata, îo toată 
goliciunea et, gr^a monopoiișțrlot 
americani pentru țările Âab dez
voltate I

Acest exemplu este cu atît mai 
edificator cu dt situația din țările 
a re au și-au dohtadrt ir.dqpcc.den-- 
ța este și mai gravă decît a Li- 
bctiei.

Realitățile vieții internaționale 
demonstrează ca, iu audă vorbe
lor frumoase, cercurile imperialiste 
nu se dau in lături de la nici o 
încercare, іг сіг'ліѵ ut, . feițai, 
jcatr» £ teipiedlca . popoarele -țft- 
rdor eolomaie j. ale altor țâri 
care au scuturat. mc.,iopoliști- 
lor, sâ-și cucerească bbe,tarea gi 
să-și consolideze independența..

iAi I&.&: dmiiite de «tare ia 
situația din Congo, la problema 
algcriaiiă, la acțiunile agresive ata 
Ș-Uwl. uupottiva Cubei.

in Congo colonialiștii belgieni, 
cu sprijinul fățiș ai celorlalte pu
teri occidentale iu frunte cu 
S.UA, folosindu-se de serviciile 
secretarului general al O.N.U. și 
ale aparatului său, încearcă să înă
bușe lupta poporului congolez pen
tru scuturarea definitivă a r.gul’>t 
colonial, să submineze independen
ța și integritatea teritorială a sta
tului abia constituit, spre a men
ține bogățiile țării sub dominația 
monopolurilor.

Dezbaterea generală a demons
trat izolarea in care se găsesc pu
terile colonialiste în problema Con- 
go-ului, .condamnarea severă 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 sar
cinile ce-i revin potrivit Cartei, 
are datoria să ia măsuri concrete 
pentru a se pune capăt interven
ției imperialiste în treburile inter
ne ale poporului congelez, re 

lindu-se în funcțiile lor parlamcu 
tul și guvernul centrai legal desem
nat de acesta, corespunzător intere
selor Întăririi independenței națio
nale și apărării integrității terito
riale a Republicii Congo. (Aplauze 
puternice).

Avem convingerea ca poporm 
congolez va birui complotul impe
rialiștilor și agenților lor și îți va 
ocupa locul, pe deplin meritat, in 
comunitatea națiunilor libere. Ei 
se poate bizui pe solidaritatea sta
telor socialiste, a statelor care au 
scuturat jugul colonial, a tuturor i 
țărilor și popoarelor iubitoare de 
pace și libertate.

In aceste zile se împliac^c șase 
ani dc cînd poporul algerian lupta 
cu arma ш mină pentru dreptul 
de a-și determina singur destinele 
in conformitate cu propriile sale 
interese, șase ani de ciad colonia
liștii refuză să-i acorde acest drept, 
duc împotriva lui un război stage- 
ros, care provoacă pierderi grele 
atît poporului algerian, dt și po
porului francez. A devenit evident 
că prelungirea acestui război au 
poate aduce Franței dedt infrin
ged politice și militare. Traduce
rea in viață a principiului autode
terminării in Algeria ar fi de a- 1 
ceea uu numai spre binele poporu- î 
lui algerian, dar ar răspunde în &- 
cclași timp intereselor poporului 
francez prieten, intereselor de pace 
ale tuturor popoarelor,

Poporui ți guvernul tomin, cre
dincioși politicii de spriiinirc a 
cauzei independenței și libertății 
naționale a tuturor popoarelor o- 
primate își manifestă simpatia 
fierbinte față de lupta dreaptă, 
eroică a poporului algerian care 
se va încheia neîndoielnic prin 
victoria rc<ritată. (Aplauze puter
nice).

Лфишй agresive ale S.U.A. ta- 
poteiva Republicii Cuba — care, 
la c recea ge reroului cubaa, vor 
ta examinate în cadrul sesiunii Л- 
dunării Generale — <cot încă 
odată în evidență pericolul politicii 
imperialiste de menținere sau «m* 
punere a privilegiilor de tip colo- 
Liat pe- calea subjugării econo- 
«tio;.

■ *>eșl Cuba Ди a fost niciodată 
formai o colonie a S.U.A., totuși, 
dacontă rolului dominant al mono
polurilor americane în economia 
cubanâ, ea a constituit diu punct de 
vedere economic ș? politic o anexa 
a. S.U A., a sursa bogată de mate
rii/ pt-Mite — io timp ce poporul 
«ătan» era menținut *atr-o stare dc 
îuapoi&e assmâaătoex ■ cu aceea 
dm jEuite colonii ale Acriei și Afri
cii.

Pop arul cuban a scuturat însă 
dominația monopolurilor și pășeș
te pe drumul unei dezvoltări cu 
а-.к ,.і.и j . îaate. Alături de 
mscâgi omenire progresistă po
porui romîn urmărește cu dragoste 
Și curajul șl taspundccea
cu c.ure poporui cuban și guvernul 
său îa frunte cu Fidel Castro abor- 
detcă problemele reconstrucției ț^- 
c. tafăptuiad transformări cu
Îte ! . .:tte caracter demnegatic, 
гзапііе să asigure lichidarea taa- 
p<i*eni economice a țării, ciduatrea 
nivelului de txai al poporului. (A- 
plauze).

Cercurile imperialiste din S.UJL 
nu vor insă să se împace cu gta- 
ditl că poporul cuoan ți-a cucerit 
dreptul ia o viață Vocră și indepen
dentă. După ețecui presiunilor e- 
conomice și politice ca și al încer
cărilor de intervenție ta treburile 
interne ale Cubei, autoritățile suuc- 
ricane amenință acum cu agresiu
nea fățișă împotriva Republicii Cu
ba.

Toace acestea creează serioase 
pericole nu numai pentru poponri 
cuban d și pentru pacea și securi
tatea generală. Guvernul cocota 
consideră că O.N.U. urc datum 
să condamne cu hoțărire acțiunile 
agresive ale S.U.A. împotriva Cu
bei ți să ceară guvernului S.UA. 
încetarea lor imediată. Poporul 
cuban nu va putea fi îngenunchiat, 
pentru că de partea sa este dtQ>- 
tatea, sînt puternicele forțe ale 
păcii I (Aplauze puternice).

In cadrul lucrărilor sesiunii 
O.N.U., in fața atitudinii ferme a 
marii majorități a delegațiilor fi 
pentru a evita o inevitabili iao- 
lare, reprezentanții statelor impe
rialiste au fost nevoiți sâ roteze
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și ei pentru discutarea problemei 
abolirii colonialismului în plenul 
Adunării Generale.

Hotărirea unanimă a Adună
rii Generale ca declarația cu 
privire la acordarea' independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale să fie dezbătută in ședin
ța plenară reprezintă o mare 
victorie a forțelor care luptă 
pentru lichidarea colonialismu
lui și pentru pace.

Firește, ar fi o naivitate să se 
considere după acest vot că impe
rialiștii și-au schimbat peste noap
te poziția de fond ; trebuie să ne 
așteptăm la noi încercări înverșu
nate din partea lor de a împiedi
ca adoptarea unor hotărîri con
crete, practice, în această problemă. 
Delegațiile țărilor socialiste și ale 
celorlalte state care se pronunță 
ferm pentru abolirea totală a co
lonialismului vor trebui să dea do
vadă de o ascuțită vigilență, de 
energie neobosită pentru a dejuca

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

Tovarăși,
Printre problemele importan

te care au reținut atenția ac
tualei sesiuni a fost și aceea a 
îmbunătățirii și perfecționării 
activității Organizației Națiuni
lor Unite.

Structura organelor O.N.U. 
trebuie să reflecte realitățile lu
mii contemporane; de aceasta 
depinde capacitatea ei de a lua 
hotărîri care să servească inte
resele tuturor statelor, de a 
acționa eficace în rezolvarea 
marilor probleme la ordinea zi
lei și în promovarea relațiilor 
de pace și colaborare interna
țională.

Propunerile judicioase făcute 
în acest scop . de Uniunea So
vietică au produs însă o reac
ție plină de furie din partea re
prezentanților 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 dis
trugă" O.N.U., „să-i submineze" 
temeliile.

Cum se explică această reac
ție ?

De la înființarea Organiza
ției Națiunilor Unite, S.U.A., 
profitînd de raportul de forțe 
existent pe atunci în această or
ganizație și de situația lor do
minantă în lumea capitalistă, 
și-au asigurat în cadrul O.N.U. 
o poziție privilegiată care le-a 
permiș, să o folosească în inte
resele cercurilor agresive ame
ricane și ale blocurilor militare 
de sub egida lor. Sînt cunoscu
te numeroase cazuri în care 
steagul O.N.U. a servit pentru 
a acoperi acte agresive șî ac
țiuni de război rece ale S.U.A., 
intervenții ale acestora în tre
burile interne îndreptate împo
triva unor alte state suverane

Pentru situația care s-a creat 
la O.N.U. este caracteristic că 
Ia nici una din sesiunile Adu
nării Generale locul de preșe
dinte nu a fost ocupat de un re
prezentant al unei țări socialis
te. Datorită presiunilor Statelor 
Unite, a fost încălcat nu odată 
în defavoarea țărilor socialiste, 
principiul justei repartizări geo
grafice a locurilor de membru 
nepermanent în Consiliul de 
Securitate.

Funcția de secretar general 
s-a aflat întotdeauna în mîinile 
unei persoane legate de grupul 
puterilor occidentale. Datorită 
acestui fapt, în locul aplicării 
în spiritul deplinei obiectivități 
a hotărîrilor Adunării Generale 
șî ale Consiliului de Securitate, 
secretarul general a jucat de 
multe ori rolul de simplă uneal
tă a politicii puterilor occiden
tale. Concludent în această pri
vință este cazul actualului se
cretar general, dl. Hammar.sk- 
joeld, a cărui acțiune arbitrară 
și unilaterală în Congo a dena

orice manevre ale colonialiștilor 
și sprijinitorilor lor — atît în ca
drul Organizației Națiunilor Uni
te. cît și în afara ei. Numai prin 
unirea eforturilor tuturor popoa
relor și țărilor iubitoare de liber
tate și pace se va obține desfiin
țarea totala și imediată a robiei 
coloniale.

In acest context trebuie abor
dată și problema ajutorului pentru 
dezvoltarea economică a țărilor 
coloniale sau a fostelor colonii.

Firește că un asemenea ajutor, 
pentru a răspunde cu adevărat in
tereselor popoarelor din aceste 
țări, trebuie să Не lipsit de orice 
condiții politice și să fie efectiv 
îndreptat spre necesitățile dezvol
tării economice. Tocmai acestea 
sînt caracteristicile ajutorului de
zinteresat pe care-1 acordă Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste 
tinerelor state independente — î» 
contrast cu așa-zisul ajutor ameri

turat flagrant hotărîrile Consi
liului de Securitate, în favoarea 
intereselor puterilor colonialiste 
și contrar cerințelor consolidă
rii independenței naționale a 
poporului congolez.

Era dte așteptat ca reprezen
tanții puterilor occidentale să 
opună rezistență propunerilor 
îndreptate spre curmarea aces
tor stări de lucruri nedrepte și 
profund dăunătoare pentru în
săși viața organizației. Statele 
Unite nu doresc îmbunătățirea 
structurii O.N.U. tocmai pentru- 
că vad în aceasta o primejduire 
a privilegiilor pe care le dețin 
în această organizație.

Dar timpurile s-au schimbat,, 
realitățile din viața internațio
nală sînt cu totul altele decît 
în 1945.

In perioada,care s-a- scurs de. 
atunci a crescut considerabil 
ponderea statelor socialiste în 
viața internațională. In 1945 nu 
existau decît două tari socialis
te : 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 globului) și 
care reprezintă o uriașă forță 
economică și' politică, în necon
tenită creștere

In același răstimp s-au elibe
rat din cătușele colonialismului 
aproximativ 1 miliard 500 mili
oane dte oameni: pe ruinele im
periilor coloniale s-au format 
zeci de state naționale, care 
joacă un rol propriu, tot mai 
activ în politica mondială.

In lume și la O.N.U. există 
în prezent trei grupuri d'e sta
te: statele socialiste, statele 
neutre și state aparținând alian
țelor occidentale.

Organizația Națiunilor Unite 
își va putea îndeplini cu succes 
sarcinile ce îi revin numai dacă 
în organele eî! se vor asigura 
condiții de reală egalitate tutu
ror celor trei grupări’ de state

Această necesitate se impune, 
în primul rînd, pentru Consiliul 
de Securitate. Poate fi conside- 
rată normală situația actuală, 
cînd printre membrii permanenți 
ai Consiliului de Securitate, nu 
se numără nifci unul dijitre ma
rile state neutre din Asia și A- 
frica ? 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 Consi
liului de Securitate ?

Același principiu al reprezen
tării egale a celor trei grupări 
de state trebuie aplicat și struc 
turii organelor executive ale 
O.N.U. Adoptarea propunerii 

Uniunii Sovietice ca Secretaria
tul să fie constituit din trei re
prezentanți, cîte unul din partea 
fiecărui grup de state, ar pune 
capăt situației actuale în care 
secretarul general servește prac
tic politica unui singur grup de 
țării —- puterile occidentale — 

can îndreptat în cea mai mare par
te spre scopuri militare.

Problema lichidării colonialismu
lui și a urmărilor sale este strîns 
legată de ansamblul problemelor 
vieții internaționale actuale, și în 
primul rînd de problema dezarmă
rii generale și totale. Nevoile uria
șe ale țărilor slab dezvoltate pen-, 
tru lichidarea urmărilor dominației 
coloniale cer și mai imperios eli
berarea fondurilor irosite azi pen
tru cheltuieli militare.

In fața popoarelor coloniale, ai 
și a celor care pășesc acum pe ca
lea dezvoltării independente stau 
încă nenumărate greutăți și proble
me complexe. In rezolvarea aces
tora ele se sprijină nu numai pe 
resursele și capacitățile proprii, ci 
și pe sprijinul tuturor torțelor pă
cii și progresului.

Nu este departe vremea, tova
răși, cînd lupta popoarelor va 
șterge definitiv de pe suprafața 
pămîntului orice urmă a robiei co
loniale, a dominației unui stat asu
pra altuia. Toate popoarele consi
deră ca o datorie a lor să contri
buie din toate puterile la apropie
rea cît mai grabnică a acestui mo
ment istoric în mersul înainte al 
omenirii pe calea progresului 
(Aplauze puternice).

ai' crea condițiile necesare de 
obiectivitate în activitatea apa
ratului O.N.U.

Crearea unor asemenea con
diții devine cu atît mai presaniă 
cu cît cresc răspunderile O.N.U. 
în rezolvarea principalelor pro
bleme internaționale. Se știe că 
forțele armate internaționale, 
prevăzute a fi organizate în ca 
zul înfăptuirii dezarmării gene
rate și totale, ar urma să fie fo 
losite pe baza hotărîrilor Consi
liului de Securitate. Jși închi
puie însă cineva că statele so 
cialiste vor accepta să contri
buie ia crearea acestor forțe in
ternaționale atît timp cît nu voi 
exista garanții serioase că .ele 
nu vor fi folosite în scopuri 
contrare intereselor păcii ?

Trebuie arătat că în ciuda 
campaniei dc dezorientare dus? 
de puterile occidentale, necesi
tatea reexaminării structurii 
O.N.U. a fost recunoscută de o 
serie de state neutre, deși unele 
propuneri făcute de acestea di
feră de ale țărilor socialiste.

Menținerea actualelor stări de 
lucruri, care nn țin seama de 
realități, nu ar putea să ducă 
decît la subminarea temeliilor 
Organizației Națiunilor Unite. 
Avem convingerea că în ciuda 
obstacolelor pe care le-ar mai 
ridica adversarii colaborării in
ternaționale, viața însăși va im
pune modificările cerute de ne
cesitățile consolidării acestei or
ganizații, sporirii prestigiului șt 
rolului ei ca instrument de men
ținere 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 și- 
canare ale autorităților ameri
cane față de delegațiile țărilor 
socialiste și ale altor țări iubi
toare de pace ca, de pildă, Cuba, 
pTCVocațiile puse la cale cu aju
torul unor huligani fasciști, dis
criminările rasiale cărora le-au 
căzut victimă reprezentanți a» 
unor țări africane, toate aceste 
fapte, tipice pentru atmosfera 
și moravurile din mult lăuda
ta „lume liberă", au produs o 
Impresie penibilă și au stîrnit 
indignarea a numeroase delega
ții. Ele arată că New Yorkul nu 
este un loc potrivit pentru un 

for internațional cum este O.N.U. 
Apare necesar să se examineze 
problema găsirii unui alt sediu 
pentru O.N.U. într-o țară unde 
să. fie asigurate acestei organi
zații condiții potrivite pentru 
desfășurarea unei activități 
constructive.

O problemă fundamentală a 
cărei rezolvare este imperios 
cerută de însuși principiul larg 
recunoscut al universalității 
O.N.U. este grabnica restabilire 
a drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze. Din O.N.U. fac parte 
99 de state mari și mici, cu 0- 
rînduiri social-polîtice diferite 

poziții deosebite în politica 
!or externă. In același timp, 
R. P. Chineză, cu cei peste 600 
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 re
prezintă decît pe el însuși și, 
mai ales, pe stăpînii săi impe
rialiști. In cadrul discuției pri

vind problema reprezentării Chi
nei, majoritatea covîrșitoare a 
vorbitorilor — reprezentanți ai 
unor state din Asia. Africa, A- 
merica Latină precum șr: ai unor 
state capitaliste din Europa oc
cidentală ca Danemarca și Ir
landa — s-au pronunțat pentru 
recunoașterea dreptului legitim 
al R. P. Chineze de a fi repre
zentată în O.N.U. Mulți dele

Activitatea delegației R. P. Romîne 
la O.N.U. — expresie a voinței ferme 

de pace a poporului romîn
Tovarăși,
In cadrul activității sale la 

Adunarea Generală delegația 
noastră a precizat public pozi
ția Republicii Populare . Romîne 
față de principalele probleme 
internaționale actuale în cuvîn- 
iarea ținută în cadrul discuției 
generate, în intervențiile rostite 
în ședința plenară și în Comite
tele Adunării Generale, în con
tactele stabilite cu celelalte de
legații, precum și în declarații 
făcute organelor .de presă.

Umăr la umăr cu delegațiile 
Uniunii Sovietice și ate celor
lalte țări socialiste, delegația 
noastră a dus o acțiune perse
verentă și continuă pentru a 
face cunoscută șl a clarifica po
ziția țărilor socialiste și pen
tru a se adopta măsuri practice, 
care să contribuie la rezolva
rea constructivă a marilor pro
bleme internaționale nerezolvate.

Propunerile prezentate spre e- 
xaminare Adunării Generale de 
către guvernul r.omîn cu privire 
la „Acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate dintre state 
europene aparțini nd unor siste
me social-politice diferite" și cu 
privire la „Măsuri pentru pro
movarea în rîndurile tineretului 
a ideilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoare*1 
s-au bucurat de o apreciere po
zitivă.

îdeea unor aranjamente regio
nale de pace și securitate a fost 
susținută nu numai de R. P. Ro- 
mînă și de celelalte țări socia
liste, dar și de Ghana, și de alte 
țării din Asia și Africa.

în cuvîntarea sa în cadrul 
dezbaterii generate, ministrul 
Afacerilor Externe al Greciei; dl. 
Averoff, a declarat că aprecia
ză intențiile guvernului romîn 
și a adăugat că propunerea ro- 
mînă „conține unele elemente 
utile cu care în principiu am fi 
de acord*’. ;

Acordul acesta de principiu nu 
merge însă prea departe, întru- 
cît reprezentantul guvernului 
grec se declară împotriva înfăp
tuirii practice a unei zone de 
pace, liberă de arme nucleare 
și arme rachetă în regiunea Bal
cani, învocînd argumentul că 
„dezarmarea generală, care este 
răspunderea primordială a ma- 
ГЙОГ 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 a- 
doptarea unui program concret 
de dezarmare generală și totală, 
țările NA.T.O., printre care și 
Grecia, se opun și declară că ță
rile socialiste urmăresc obiecti
ve prea vaste, că ar promova 
chipurile tactica „totul sau ni
mic**, că trebuie urmărite obiec
tive mai modeste, mai ușor rea
lizabile.

Atunci însă cînd țările socia
liste propun măsuri limitate, 
menite să contribuie la stabili
rea unui climat de încredere în
tre state și să creeze condiții fa
vorabile unor acorduri generale, 
statele N.A.T.O. răspund că a- 
semenea măsuri n-ar fi realiza
bile decît prin înfăptuirea de
zarmării generale, pe care fot 
aceleași state o împiedică. 

gați au arătat, pe bună drepta
te, că participarea R. P. Chine
ze este imperios necesară pentru 
rezolvarea problemei dezarmării 
și a altor probleme internațio
nale vitale.

Votul obținut la limită, prin 
care s-a amînat și de astă dată 
discutarea și rezolvarea proble
mei reprezentării Chinei, a ară
tat că tot mai multe state mem
bre ale O.N.U. refuză să sus
țină poziția absurdă și nerea- 
listă de ignorare a Chinei popu
lare. Comentînd acest vot, oa
meni politici și presa america
nă l-au apreciat ca o înfringere 
pentru S.U.A. și ca un semn că 
falimentul deplin al încercări
lor lor de a ține R. P. Chineză 
in afara O.N.U. este iminent.

Unde este logica poziției a- 
cestora ? Singura logică este că 
adepții acestei poziții se opun 
nu numai dezarmării generale 
șî totale, dar și oricăror măsuri 
reale de dezarmare, creînd greu
tăți artificiale în calea rezolvă
rii practice a problemelor arză
toare ale relațiilor internațio
nale.

Țările socialiste nu s-au pla
sat niciodată pe poziția totul 
sau nimic. Fiind cele mal con
secvente luptătoare pentru în
făptuirea practică a dezarmă.’# 
generale și totale în cel пЛі 
scurt timp posibil, ele au pro
pus, în același timp, o serie în
treagă de măsuri concrete, care 
ar putea preceda acordul de de
zarmare generală șî totală — 
printre care și propunerile pen
tru înfăptuirea unor zone de 
pace și bună înțelegere în dife
rite regiuni ale lumii.

Ar trebui1 reamintit că toc
mai pentru a da măsurilor pre
conizate un caracter cît mai rea
list, guvernul romîn a propus 
să se ceară marilor puteri: să 
garanteze că vor respecta an
gajamentele asumate de statele 
balcanice în cadrul înțelegerilor 
regionale.. U.R.S.S.. după cum 
se știe, s-a declarat gata .-să :,a« 
corde asemenea garanții da cir, 
bineînțeles, și celelalte mari pu
teri vor proceda la fel.

In aceeași cuvîntare la care 
m-am referii mai înainte, dl 
Averoff și-a exprimat nemulțu
mirea în legătură cu deosebirea 
pe care o facem între p.ifiiția 
guvernului! grec și cea d i opi
niei publice din Grecia față de 
problema colaborării interbal- 
canice.

Noi nu dorim să ne ameste
căm în treburile interne ale Gre
ciei. Dar este de notorietate pu
blică că în Grecia forțe politice 
influente, de cele mai variate 
nuanțe, numeroși fruntași ai vie
ții publice, personalități mar
cante din viața economică, cul
turală se pronunță în favoarea 
înțelegerii balcanice. însuși fap
tul că presa guvernamentală, 
personalitățile oficiale din Gre
cia și Turcia se ocupă pe larg 
de propunerile guvernului romîn 
dovedește că aceste propuneri 
rețin atenția și interesul opiniei 
publice din aceste țări.

Pentru moment, guvernele 
grec și turc nu sînt favorabile 
înfăptuirii unei înțelegeri inter- 
balcanice de pace și securitate. 
Noi vom continua însă să ac
ționăm pentru înfăptuirea unei 
asemenea înțelegeri, convinși 
fiind că aceasta corespunde in
tereselor vitale ale popoarelor 
din această regiune, intereselor 
păcii. (Aplauze).

Sperăm că șî cercurile gu
vernante din Grecia și Turcia 
vor ține seama de realitate, se 
vor alătura eforturilor noastre 
pentru a făuri în Balcani o zonă 
a bunei vecinătăți, a păcii și 
securității, în care să se dezvol
te schimburile pașnice economi
ce, culturale, între popoare în 
interesul lor reciproc.

In convorbirile avute eu o 
serie de reprezentanți ai state
lor din Africa și Asia ca și din 
America Latină, aceștia, în du
da deosebirilor dintre noi, au 
manifestat o deosebită simpa-

(Conținu are în pag. 5-a)


