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.In strînsă unire cu celelalte făr! ale lagărului 
socialist, Republica Populară Romînă militează activ 
pentru micșorarea încordării internaționale, pentru 
promovarea principiilor de coexistență pașnioă, pentru 
zădărnicirea oricăror uneltiri ale cercurilor imperialiste 
agresive, pentru înfăptuirea dezarmării generale $i 
totale și statornicirea unei păci trainice în lume."

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A R. P. ROMINE

Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
cu privire la situafia internaționala |

și politica externa a Republicii Populare Romine

f

Tovarăși deputafi șl deputate,
Actuala sesiune a Marii Adunări 

Naționale este chemată să examine
ze situația Internațională șl să dez
bată problemele politicii externe a 
Republicii Populare Romîne. Ea va 
exprima poziția poporului romîn 
față de acestea și în special față de 
problema dezarmării, cea mal impor
tantă cerință a vieții Internaționale 
— înscrisă pe ordinea de zi a apro
piatei sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite.

Convocarea în acest scop a orga
nului suprem al puterii de stat sub
liniază marea însemnătate pe care 
partidul șl guvernul nostru o acordă 
vieții Internaționale și îndeo
sebi problemei dezarmării. Este 
un izvor de forță 
lare faptul că politica 
ternă se identifică cu 
aspirațiile poporului, că 
ră de sprijinul activ al

Marea Adunare Națională se în
trunește la scurtă vreme duipă cel 
deal Ili-lea Congres ai Partidului, 
care a consfințit victoria deplină a 
socialismului în țara noastră șl a 
marcat Intrarea în noua etapă de 
dezvoltare a țării — etapa desăvîr- 
șlrii construcției socialismul”1 Po
porul romîn a pășit cu hotar îre șl 
elan la înfăptuirea programului 
de luptă șl de muncă elabo
rat de Congres. Planul de șase ani, 
schița programului de perspectivă o- 
gllndesc cu putere preocupările paș
nice, constructive ale poporului ro
mîn șl marea lui încredere în viitor, 
în perspectivele păcii mondiale. Re- 
ferlndu-ne la industrie, temelia for
ței economice a țării, ea Indică — 
vorbind în mod figurat — că în de
curs de 6 ani vom făuri o Romî- 
nie de două ori 
că decît cea de 
peste 15 ani — de 26 de on mal 
puternică decît cea dinainte 
război. Iată planul de „cuceriri" șt 
„expansiuni" pe care ni 
față și pe care-1 vom 
armele păcii I (Aplauze puternice).

Asigurarea viitorului 
patriei reprezintă obiectivul primor
dial al politicii externe a statului 
nostru. Congresul al Ili-lea al Parti
dului a definit cu claritate politica 
externă promovată de Partidul Mun
citoresc Romîn și de Guvernul Re
publicii Populare Romîne, politică 
de fermă apărare a păcii.

La temelia politicii externe a sta
tului nostru s-a aflat șl se află prie
tenia și alianța Indestructibilă cu 
Uniunea Sovietică șl cu celelalte țări 
ale lagărului socialist. Coeziunea șl 
unitatea lagărului socialist repre
zintă chezășia apărării păcii, garan
ția victoriei politicii de pace șl 
securitate internațională. (Aplauze).

In strânsă unire cu celelalte țări 
ale lagărului socialist, Republica 
Populară Romînă militează activ
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Ședința
' Marți 30 august s-au deschis lu- 

i crările sesiunii extraordinare a Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Ro
mine.

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

în loja din dreapta a incintei au 
luat loc tovarășii : Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Alexandru Birlădeanu,

pentru micșorarea încordării inter
naționale, pentru promovarea prlncl. 
pillar de coexistență pașnică, pen
tru zădărnicirea oricăror uneltiri 
ale cercurilor Imperialiste agresive, 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale șl totale șl statornicirea unei 
păci trainice în lume. Această po
litică corespunde Intereselor vitale 
ale poporului romîn. Intereselor

forțelor păcii și progresului de pre
tutindeni. Ea nu este dictată de con
siderente de conjunctură, cl este o 
orientare politică permanentă, lumi
nată de farul învățăturii marxlst-le- 
ninlste, fundamentată pe aprecierea 
științifică a raportului de forțe șl 
a tuturor factorilor care influențea
ză mersul evenimentelor pe arena 
internațională.

Coexistența pașnica — necesitate 
vitaîâ pentru întreaga omenire

Creșterea continuă a forțelor so
ciale care militează pentru pace șl 
securitate Internațională, pentru de
mocrație șl progres social este una 
din trăsăturile cele mai semnifica
tive ale situație! Internaționale. A- 
ceasta îșl găsește cea mai puternică 
expresie în dezvoltarea impetuoasă 
a forțelor Unlunlf Sovietice șl a 
celorlalte țări care fac parte din sis
temul mondial socialist.

Succesele
Sovietice în toate domeniile 
strucțlei

strălucite ale Uniunii 
con- 

comunlsmulul, creșterea în

linie ascendentă a producție! Indus
triale și agricole însoțită de rapida 
șl continua ridicare a nivelului de 
trai în țările care construiesc socia
lismul — toate aceste realizări în 
care se exprimă superioritatea so
cialismului — exercită o influență 
determinantă asupra Întregii dezvol
tări contemporane, însuflețind pe 
oamenii muncit, toate popoarele, în 
lupta lor pentru independență, pen
tru o viață cu adevărat liberă șl fe
ricită.

Este caracteristic pentru flzlono-
★

din ziua de 30
din stingă incintei au luat

Ralea,

In loja
Ioc tovarășii : Ion Gheorghe Maurer, 
Anton Moisescu, Mihail 
Gheorghe Stoica și ceilalți membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Naționale,

I-a deschiderea sesiunii au asistat 
șefi al misiunilor diplomatice acre
ditați la București. Au fost de față 
conducători ai instituțiilor centrale, 
ai organizațiilor obștești, fruntași in 
muncă din întreprinderile Capitalei, 
oameni de 
riști romîni 
sei străine.

Tovarășul 
președintele 
nale a deschis lucrările sesiunii.

Marea Adunare Națională a adop-

știință și cultură, sis- 
și corespondenți ai pre-

Constantin Pîrvulescn, 
Marii Adunări Națlo-

august
tat in unanimitate ordinea de zi, 
care cuprinde un singur punct: „Si
tuația internațională și politica ex
ternă a Republicii Populare Romine". 

Primit cu puternice aplauze, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C.C. al P.M.R., membru 
al Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a prezentat raportul : „Situa
ția internațională și politica externă 
a Republicii Populare Romine“.

Lucrările sesiunii continuă.
★

In cursul zilei de marți, Comisia 
de politică externă a Marii Adunări 
Naționale s-a Întrunit in ședință de 
lucru.

mia morală a celor două lumi — 
socialistă șl capitalistă — că, tn 
timp ce știința sovietică apropie cli
pa primei călătorii a omului In spa
țiul interplanetar, în Statele Unite 
ale Amerlcil, așa cum mărturisesc 
înșiși autorii programului american 
de cercetări cosmice, se acordă prio
ritate eforturilor spre realizarea 
telitulut-spion.

Sîntem martorii elanului de 
stăvilit al mișcării de eliberare 
țională, care dărîmă ultimii piloni 
al perimatului șl odiosului sistem 
al colonialismului. Numai în acest 
an au apărut pe harta lumii 14 noi 
state ale continentului african. Dln- 
tr-o rezervă a imperialismului, po
poarele care scutură lanțurile scla
viei devin o rezervă a forțelor pă
cii șl progresului social. Promova
rea de către tinerele state Inde
pendente afro-aslatlce a unei poli- 
tlci de coexistență pașnică lărgește 
„zona păcii" șl restrînge posibilită
țile forțelor agresiunii.

Evenimentele actuale spulberă le
genda creată în marile metropole 
occidentale că popoarele înrobite 
obțin independența din mărinimia 
colonialiștilor. In realitate, indeipen- 
dența este rezultatul luptei pline de 
Jertfe duse vreme îndelungată de 
popoarele care au sfărîmat lanțuri
le sclaviei coloniale. Nenumărate 
fapte arată că chiar după proclama
rea independenței de stat, colonia
liștii caută pe toate căile, inclusiv 
prin agresiune directă, să sugrume 
libertatea noilor state. Cînd poporul 
congolez a arătat că înțelege să se 
bucure de o independență reală, 
foștii stăpînltori au pornit, cu spri
jinul aliaților lor din N.A.T.O., o 
acțiune militară împotriva indepen
denței șl integrității tinerei Repu
blici Congo. Pactul N.A.T.O. pe 
care conducătorii occidentali nu os
tenesc în a.l descrie ca un „pact 
defensiv" șl-a arătat în fața lumii 
întregi caracterul său agresiv. în
dreptat nu numai împotriva statelor 
socialiste, dar șl împotriva mișcării 
de eliberare din colonii și țări de
pendente. S-a dovedit însă. încă o 
dată, că în zilele noastre operațiu
nile coloniale de „pacificare" sînt 
pînă la urmă sortite eșecului. Po
porul romîn salută lupta eroică a 
poporului congolez și a celorlalte 
popoare africane care-șl apără cu un 
curaj admirabil dreptul la o viață 
independentă. (Aplauze).

Pe continentul american, în A- 
merica Latină, socotită de mal bine 
de un secol „curtea dosnică a Sta
telor Unite", patriot ii Cubei conduși 
de Fidel Castro au rupt lanțurile 
asupririi șl au desfășurat larg stea
gul luptei pentru Independență șl 
progres social. Sîntem alături de 
poporul Cubei, care respinge cu ho. 
tărîre șantajul, actele de agresiune 
economică șl amenințările imperia
lismului. (Aplauze).

Lupta popoarelor pentru cucerirea 
șl consolidarea independenței are 
un reazbm sigur în țările puternici»- 
lui lagăr socialist.

Noi considerăm ca un factor de 
mare importanță al vieții interna
ționale faptul că o serie de state 
nesocialiste cum sînt India, Indone
zia, Birmanla. Ceylon și altele duc 
o politică de pace și de nepartlcl- 
pare la blocurile militare occidental 
le. Apărîndu-șl independența șt 
drepturile suverane, un număr cres- 
cînd de 
America 
comună 
blemele 
ea șl în _ .
vieții internaționale. De aceea Intre

sa

ne- 
na-
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(Agerpres) |

state din Asia, Africa șl 
Latină ajung la o poziție 

cu statele socialiste în pro 
mari ale războiului șl păcii 
alte probleme esențiale ale

(Continuare în pag. 2-a)
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statei© socialiste și noile state inde
pendente 6-au creat și se dezvoltă 
legături trainice, multilaterale

Importante deplasări în direcția 
sprijinirii eforturilor spre destinde
re internațională s-au produs și în 
opinia publică din țările occidenta
le. Oameni politici influenți munci
torii, partizanii mișcării pentru 
pace, diferitele organizații pentru 
interzicerea armelor atomice din ță
rile apusene, ee pronunță din cp în 
oe mai hptărît pentru schimbarea 
cursului actualei politici de încor
dare și de război rece.

7A de zi evenimentele de pe a- 
rena internațională confirmă juste
țea aprecierilor Declarației Consfă
tuirii de la Moscova și Manifestului 
Păcii din 1957, bazate pe teza că In 
epoca noastră forțele care luptă pen
tru pace au crescut atît de puternic 
încât s-a creat posibilitatea deplină 
a preîntâmpinării războiului mon
dial. Această posibilitate se poate 
transforma în realitate nu din cau
ză eă imperialismul și-ar fi schim
bat natura și ar fi renunțat la pla
nuri războinice, ci din cauză că ra
portul de forțe pe arena mondială 
s-a schimbat în favoarea forțelor 
păcii, democrației și socialismului 
și că acest proces se accentuează tot 
mai mu't

De cea mai mare însemnătate în 
determinarea deplasărilor din opinia 
publică au fost și sînt eforturile ne
obosite depuse de U.R.S.S. pentru 
îmbunătățirea climatului internațio
nal, spiritul de inițiativă al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovieti
ce și al guvernului sovietic în frun
te cu tovarășul Hrușciov în promo
varea coexistenței pașnice, fermita
tea cu care dejoacă manevrele a- 
depților încordării, perseverența cu 
care militează pentru unirea forțe
lor păcii. (Aplauze puternice). Co
mentatori occidentali și lideri poli
tici recunosc că inițiativele diplo
matice ale Uniunii Sovietice sînt 
acelea care dau tonul în viata inter
națională.

Datorită luptei perseverente a U- 
niunii Sovietice, a celorlalte țări 
ale lagărului socialist și a altor sta
te iubitoare de pace s-au obținut u- 
nele rezultate pozitive în direcția 
destinderii în viața internațională.

Față de aceste rezultate și de 
perspectivele deschise, cele mai 
reacționare grupări ale bur
gheziei monopoliste și ale cercu
rilor militariste din Statele Unite 
■ale Americii au dezlănțuit o ofensi
vă susținută pentru a anihila roa
dele eforturilor îndreptate spre des
tindere și a înrăutăți climatul inter
național

Trimiterea avioanelor americane 
de spionaj în spațiul aerian al U- 
niunij Sovietice, torpilarea întâlnirii 
șefilor guvernelor celor patru pu
teri, în care omenirea și-a pus mari 
speranțe. zădărnicirea tratativelor 
în problema dezarmării sînt expre
sii ale orientării cercurilor condu
cătoare americane spre subminarea 
păcii. Aceste acțiuni au fost însoți
te de o nouă intensificare a cursei 
înarmărilor șj a măsurilor milita
riste în cadrul N.A.T.O.

vest-
.,memorand traiul"
Buncieswehrului,

Pcporul romîn, ca șl celelalte po
poare iubitoare de pace, urmărește 
cu vigilență măsurile îndreptate spre 
accelerarea remilitarizării Germaniei 
occidentale, încercarea de a ascunde 
de ochii lumii complotul înarmării 
atomice a R.F Germane a fost des- 
conspirat de înșiși generalii 
germani. Prin 
comandamentului 
căruia guvernul de Ia Bonn i a 
dat în mod public aprooarea, foș
tii generali naziști cer — în- 
tr-o formă ultimativă — înzestra
rea armatei vest-germane cu toate 
armele, inclusiv arma atomică. Ca
racterul militarist, agresiv al cercu
rilor revanșarde de la Bonn apare 
acum într-o lumină și mai evidentă.

Interesele păcii în Europa cer să 
se ia măsuri energice pentru preve
nirea primejdiei militarismului ger
man. Tara noastră sprijină cu ho- 
tărîre poziția justă a Uniunii Sovie
tice și a Republicii Democrate Ger
mane, care se declară pentru înche
ierea Tratatului d« pace cu Germa
nia. pentru normalizarea situației 
din Berlinul occidental, ca o cale 
sigură spre lichidarea rămășițelor 
războiului și întărirea securității în 
Europa (Aplauze).

Acțiunile provocatoare ale milita. 
” riștilor, ale patronilor marilor mo- 
Ș nopoluri de armamente politica răz- 
g boiului nece și a cursei înarmărilor 
= nu au adus și nu pot aduce Statelor 
= Unite decît un eșec după altul.
Ș Evenimentele din Coreea de Sud, 
ș Turcia, Japonia, Laos, desfășurate 
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ca într-o reacție în lanț, arată fa
limentul politicii „de pe poziții de 
forță". Tocmai datorită acestei poli
tici, numeroși comentatori șl lideri 
politici americani apreciază că nici
odată în decursul secolului nostru 
prestigiul șl autoritatea Statelor U- 
nite ale Americii nu au ajuns la lin 
nivel atît de coborît.

Neliniștea stîrnita chiar în sinul 
aliaților occidentali de caracterul a- 
venturist aț politicii imprimate de 
militariștil de la Pentagon, curentul 
care se dezvoltă într-o serie de țări 
pârtiei cânte la blocurile agresive de 
a se elibera de riscurile acestei Po
litici, protestele oficiale ale guver
nelor respective împotriva folosirii 
bazelor de pe teritoriul lor în sco
puri provocatoare — iată cîteva din 
roadele pe care le-a culeș Washing
tonul în urma acțiunilor sale recente.

Numai oameni care și-au pierdut 
mințile pot împinge astăzi lucrurile 
spre un război catastrofal. Tehnica 
militară a a.iuns în zilele noastre la 
un asemenea nivel îneît un conflict 
mililar în care s-ar folosi armele ra
chetă șl bombele nucleare ar aduce 
omenirlj jertfe, distrugeri și cala
mități Incomparabile 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 urma, marele 
Lenin a arătat cu clarviziunea lui 
genială linia de evoluție a fenome
nelor pe tărîm militar pe care le 
trăim azi. Tehnica modernă — spu
nea el — contribuie în prezent tot 
mai mult la caracterul distrugător 
a' războiului. Va veni o vreme cînd 
războiul va deveni atît de distrugă
tor îneît în general el va deveni 
imnosibil

Această previziune a lui Lenin 
capătă o deosebită actualitate în 
vremea noastră. Faptul că superio
ritatea în domeniul armelor ozlor 
mai moderne nu este de partea for
țelor agresiunii constituie un factor 
important de preîntâmpinare a răz
boiului. (Aplause).

Docă ațîțutorii la război s ar Lansa 
într-o aventură militară, popoarele 
ar pune capăt pentru totdeauna sis
temului capitalist generator de răz
boaie și suferinți pentru întreaga 
omenire.

Noi sîntem convinși de superio
ritatea socialismului în toate dome
niile. Considerăm însă că terenul 
pe cere trebuie să ne întrecem cu 
capitalismul este nu războiul nu
clear ci prooucția de bunuri mate
riale, știința cultura și arta, tot 
ceea oe poate înnobila și întrumu 
seta 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 șl depă
șirea din punct de vedere economic 
a celor mai avansate țări capi
taliste. prin marile avantaje ale sis
temului socialist, prin pilda pe care 
o va oferi tuturor popoarelor înal
tul nivel de trai și de cultură al 
oamenilor în socialism și comunism. 
(Aplauze puternice).

Iată esența politicii noastre de 
coe-istență pașnică

Statele socialiste militează pentru 
coexistență pașnică nu pentru că ur 
fi lipsite de forță și de nervi tari, 
ci pentru că acest principiu este 
singurul conform cu caracterul uma
nist și nobil al concepției comu
niste despre lume și societate

Evenimentele de La Paris din lutip 
mai au demonstrat puterilor occi
dentale că politica de coexistență 
pașnică, de destindere și de nego
cieri dusă de Uniunea Sovietică, de 
lagarul socialist, nu are nimic de-a 
face cu slăbiciunea. Poziția demnă 
și hotărîtă a tovarășului Hrușciov 
la Paris a trezit la realitate pe con
ducătorii occidentali faeîndu-i să 
priceapă că negocieri fructuoase cu 
Uniunea Sovietică se pot duce 
numai pe bază de egalitate, pe baza 
respectării reciproce a intereselor 
fiecărui stat. (Aplauae puternice).

Experien’a întregii perioade istori
ce de la crearea primului stat so
cialist. Uniunea Sovietică — perioa
dă în care au apărut noi state so
cialiste — demonstrează cu priso
sința că ori de cîte ori în preajma 
tratativelor sau la masa tratativelor 
a existat o înțelegere realistă a si
tuației din partea puterilor occiden
tale, s-au putut realiza acorduri in
ternaționale reciproc avantajoase și 
de mare însemnătate pentru pacea 
și securitatea internațională.

Este limpede că negocieri fruc
tuoase terminate cu acorduri inter- 
națtepale sînt posibile șl pe viitor 
dacă din partea puterilor occiden 
♦ale oe va manifesta o apreciere lu
cidă a situației.

Dezarmarea generala șs totaSâ — 
sarcină urgentă și realistă

Tovarăși,

Poporul romîn consideră proble
ma dezarmării ca problema oea mai 
imporlantă, problema-cheie a vieții 
internaționale. Rezolvarea ei nu este 
și nu [toate să ram în ă un simplu 
deziderat ; istoria a pus-o la ordi
nea de zi ca o sarcină vitală, ur. 
gentă, și — trebuie subliniat — rea
listă.

Este o monstruozitate ce în epo
ca noastră, epocă de mari descope
riri ale geniului uman, capabile eă 
ridice umanitatea pe noi culmi ale 
progresului șl civilizației, sume fan
tastice. resurse, energii umane uria
șe să fie Irosite pentru pregătirea 
unui război pustiitor. De aceea po
poarele cer șă înceteze cursa înar
mărilor. eă fie înfăptuită dezarma
rea generală și totală.

Necesitatea dezarmării a devenit 
atît de evidentă, cerința popoarelor 
de a o înfăptui atît de viguroasa, in
cit nici o țară, nici un guvern nu 
mai poate nega însemnătatea șl 
urgența problemei. Aceasta s-a re
flectat în adoptarea unanimă de că
tre Organizația Națiunilor Unite e 
Rezoluției privitoare la dezarmarea 
generală și totală — ideie care a 
stat la baza propunerilor prezentate 
la Organizația Națiunilor Unite, în 
septembrie 1959, de către guvernul 
sovietic

Criteriul hotăritor în materie de 
dezarmare, ca de altfel în orice do
meniu, sînt faptele Uniunea So
vietică, țările socialiste au înso
țit propunerile lor de dezar
mare cu masuri concrete. Este 
cunoscut că în ultimii ani ță
rile participante La Tratatul de la 
Varșovia, printre care și Romînia, 
preocupîndu-se în permanență de 
asigurarea capacității de luptă a 
forțelor armate și înzestrîndu-te cu 
tot ce este necesar pentru a da ri
posta cuvenita oricărui agresor, au 
redus totodată în mod unilateral e- 
fectivele armatelor și cheltuielile 
militare, îndreptînd numeroase fon
duri spre sectoare productive ale 
economiei și trimițînd pe ostașii 
demobilizați pe frontul industriei, 
agriculturii sau culturii

Aceste masuri ale statelor socia
liste, menite a crea condiții favora
bile negocierilor de dezarmare n-au 
fost urmate de nimic asemănător în 
Statele Unite ale Americii și în ce
lelalte state occidentale. Dimpotrivă, 
Ministerul de Război al Statelor 
Unite ale Americii a anunțat că gu
vernul american va spori în I960 
alocațiile militare la 41,5 miliarde 
dolari. „Aceasta — relatează Agen
ția United Press International — este 
o cifră reco.-d pe timp de pace și ea 
depășește cu 500 milioane de dolari 
proiectele din ianuarie ale preșe
dintelui Statelor Unite ale Ameri
cii".

Dar cum se pot împăca măsu
rile de înarmare luate la Washing
ton cu declarațiile reprezentanților 
americani la Geneva și la New York 
că Statele Unite ar dori dezarma 
rea %

Propunînd și 6ustinînd programul 
de dezarmare generală și totală, ță
rile socialiste au aratat că sînt gata 
să meargă în intîmplnarea celei la be 
părți. Se știe că guvernul sovietic, 
de comun acord cu guvernele celor
lalte țări socialiste, și-au modificat 
la 2 iunie propunerile inițiale de 
deze.rmare. țin.înd seama de unele 
puncte de ved.re exprimate de gu
vernele occidentale, în 6pecia; de 
guvernul francez. Noile propuneri 
au inclus cererea președintelui de 
Gările de a oe începe dezarmarea 
cu distrugerea mijloacelor de trans
portare la țintă a armei nucleare. 
Cînd aceste propuneri au venit însă 
în discuția Comitetului celor zece, 
ele nu au fost susținute nici măcar 
de delegatul francez, dl. Jules Moch. 
DttpJ ice în Comitetul celor zece 
el a adoptat aceeași poziție nega
tivă ca și delegatul american, la 15 
■august în ziarul „New York Times" 
d Moch a publicat un artteol în 
care, cerrnd Occidentului să-și revi
zuiască poziția, spunea „Trebuie 
eă învățăm să înlăturăm vec'hile idei 
și sa nu fim prizonierii lor, sa re
cunoaștem concesiile făcute de par
tea opusa și să răspundem cu mă
suri ■corespunzătoare". Este o părere 
înțeleaptă . dar de ce nu a procedat 
reprezentantul Franței potrivit aces
tei păreri în cursul tratativelor de la 
Geneva ? Dacă un asemenea punct 
de cectere ar călăuzi partea occi- 
•dentală. tratați vele ar progresa In 
contestabil.

Din păcate, propunerile ameri

cane din 27 iunie mi sînt un indi
ciu încurajatei'. Esența lor este a- 
ceeași cu a propunerilor prezentate 
și susținute de partea occidentală la 
Genova : control fără dezarmare. 
Acest plan nu prevede măsuri con
crete de dezarmare, ci doar măsuri 
priviiKl instituii>ea controlului asu
pra armamentului, studii tehnice 
sau alte măsuri care n-au nimic co
mun cu lichidarea armelor.

Singura concluzie logică pe care 
putem s-o tragem este aceea că Sta
tele Unite au conceput negocierile 
de dezarmare doar ca un paravan în 
spatele căruia să continue cursa înar
mărilor pentru a înșela popoarele. 
De aceea țările socialiste din Comi
tetul celor zece, inclusiv Romînia, 
au hotărît să întrerupă lucrările Co
mitetului șj să transfere discutarea 
chestiunii dezarmării organului 
competent, Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite.

Justețea acestei hotăriri a fost pe 
deplin confirmată. Lipsită de para
vanul negocierilor, politica cursei 
înarmărilor duse de Statele Unite 
aie Americii și de celelalte puteri oc
cidentale a apărut deschis în fața 
opiniei publice. Că acest lucru îl 
supară pe conducătorii americani o 
arată agitația febrilă în jurul convo
cării Comisiei Dezarmării a Organi
zației Națiunilor Unite și încercarea 
lor neizbutită de a se elibera de răs
punderea pentru eșecul negocierilor.

Noi considerăm că lucrurile nu 
pot rămîne în impasul în care au 
fost aduse de puterile occideniale. 
Fără a subestima greutățile și pie
dicile 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 puterile occidentale vor da 
dovadă de luciditate și realism.

Programul dezarmării generale șl 
totale, preconizat de Uniunea So
vietică și susținut cu hotiirîre de 
țara noastră și de toate țările socia
liste. corespunde țelului urmărit de 
toate popoarele — lichidarea defi
nitivă a războiului din viața socie
tății prin lichidarea a înseși mijloa
celor de purtare a lui.

Cît privește insistența .puterilor 
occidentale de a sg începe dezarma
rea cu imobilizarea controla'ă a ra
chetelor balistice intercontinentale, 
scopul urmărit este evident pentru 
oricine. Doar toată lumea știe că 
Uniunea Sovietică are un avans con
siderabil în acest tip de rachete. 
Numai măsuri de dezarmare care 
să acționeze în avantajul egal șl re
ciproc al ambelor părți pot asigura 
paoea și securitatea internațională, 

în legătură cu problema contro
lului, folosită multă vreme de pu
terile occidentale ca un pretext 
pentru a ocoli și amîna măsurile de 
dezarmare propriu-zise, trebuie spus 
că statele socialiste sînt interesate 
în cel mai înalt grad de a se asi
gura ca prevederile unui tratat de 
dezarmare generală și completă să 
fie scrupulos aplicate ; doar Statele 
Unite întrețin baze militare la gra
nițele țărilor socialiste, și nu inve-s ; 
doar avioanele americane încalcă 
spațiul aerian ol .e’« 'r r : și nu 
invers. Tocmai de aceea noi che
măm puterile apusene la elaborarea 
de comun acord a unui sistem de 
control internat'ona1 etecliv șl ri
guros.

Chestiunea pr.ncipala in proble
ma controlului este ce sa se con
troleze ? Înarmările — .a: a cum pro
pune în permanență partea occiden
tală? Dar aceasta nu ar micșora nici 
cu un cartuș stocurile de arme, ba 
dimpotrivă, ar stimula cursa înarmă
rilor Controlul asupra înarmărilor 
echivalează cu culegerea de informa
ții militare sau. în bună limbă romî. 
nească. cu spionajul militar care — 
după cum se știe — servește la pre
gătirea războiului șl nu la consolida
rea păcii. Poziția statelor socialiste 
este clară nici control fără dezar
mare, nici dezarmare fără control, ci 
un control taie-nai io nai strict asu
pra fiecărei măsuri de dezarmare, 
astfel ca atunci cînd dezarr area va 
fi completă și controlul să fie ge
neral. (Aplauze)

In acest sens, planul sovietic pre
vede măsuri detailate : în schimb 
cei care invocă mereu tema contro
lului n-au prezentai de fapt un plan 
■de control international, și n-eu fă
cut-o «lin simplul motiv că aceasta 
l-ar -sili -să precizeze ce amtme mă- 
sitri de dezarmare urmează a fi su
puse controlului internațional. Iar

(Continuare în pag. a 3-a)
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acesta este exact lucrul de care el 
se feresc cu cea mai mare grijă.

Sesiunea Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite oferă 
cadrul adecvat pentru reluarea dis
cuției, pentru abordarea serioasă și 
adîncă a problemei dezarmării șl 
pentru luarea unei hotărîri corespun
zătoare. In ce-1 privește, guvernul 
romîn va acționa pentru ca dezbate
rea să se desfășoare tocmai în acest 
spirit.

Ne exprimăm convingerea că 
Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite va acționa astfel 
încît să răspundă așteptărilor po- 
poarelor, care doresc nu discuții de 
dragul discuțiilor, ci măsuri efective 
în înfăptuirea concretă a programu
lui dezarmării generale și totale.

Adversarii dezarmării se vor stră
dui șl de aci înainte să bage bețe 
în roate tratativelor de dezarmare.

MUitariștilor înrăițl, maniacilor ato
mici, Ie vine greu să conceapă lumea 
de astăzi altfel decît în termeni mi
litari, după cum profitorii cursei 
înarmărilor nu se pot consola cu 
ghidul că ar putea seca izvorul celor 
mal fabuloase profituri- In zilele 
noastre, însă, cuvîntul hotărîitor nu 
le mal aparține lor ci popoarelor 
Însetate de pace trainică.

Stă în puterea popoarelor nu 
numai să preîntîmplne războiul, ci 
să șl asigure făurirea unei societăți 
fără arme, fără războaie. Iată o 
perspectivă capabilă să însuflețească, 
să dinamizeze șl să unească într-un 
front larg toate forțele iubitoare de 
pace. (Aplauze prelungite).

Republica Populară Romînă va 
sta și de aci înainte în primele rîn- 
durj ale luptei pentru promovarea 
coexistenței pașnice și a dezarmării 
generale șl complete, suprema ga
ranție că relațiile de coexistență paș
nică vor fi ne deplin respectate.

Acțiuni concrete in scopul 
îmbunătățirii climatului internațional

Tovarăși.
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Partidul șl guvernul nostru const, 
derâ că aderarea la principiul nego
cierilor ca și la celelalte principii 
ale coexistenței pașnice trebuie să 
fie susținută de acțiuni concrete, de 
inițiative, de o luptă consecventă 
pentru triumful lor în viața interna
țional'!.

Coexistența, dezarmarea, rezolva
rea problemelor litigioase pot fl ob
ținute numai pe baza unei activități 
permanente care să ducă la înlătu
rarea obstacolelor din calea norma
lizării șl îmbunătățirii climatului in
ternațional

Pornind de la aceste consideren
te, guvernul romîn a manifestat Ini
țiativă și perseverență în rezolvarea 
litigiilor cu țări capitaliste, atît in 
domeniul politico-diplomatic, cît șl 
în domeniul economic și cultural.

Un exemplu concret îl constituie 
rezolvarea litigiilor financiare cu 
Grecia. Elveția, Franța. Statele 
Unite Șl alte țări. In toate cazurile 
cînd am întîmplnat la partenerii 
noștri de negocieri bunăvoință șl 
dorința de a trata pe baza respec
tării intereselor reciprooe și a ega
lității în drepturi, noi am răspuns în 
același spirit.

In cadrul inițiativelor de politică 
externă pe linia coexistenței pașnice, 
guvernul romîn a acordat atenția cu
venită promovării bunelor relații cu 
statele din cadrul zonei noastre geo
grafice.

Ne-am străduit — și cred că în- 
tr-o bună măsură am izbutit — să 
rezolvăm un șir de probleme în sus
pensie și să dezvoltăm relații de co- 
lalx>rare cu statele din apropierea 
noastră care au orîndufri sociale di
ferite.

Ne-au preocupat și ne preocupă în 
mod deosebit relațiile pașnice între 
țările din Peninsula Balcanică- Gu
vernul romîn depune mari eforturi 
pentru a promova între statele din 
sud-estul Europei relații de bună 
vecinătate și de colaborare multila
terală pentru a crea astfel în Balcani 
o zonă a păcii în care să nu existe 
arme de distrugere în masă, răni pe 
de lansare a rachetelor și baze mi
litare străine.

Ecoul deosebit de favorabil pe 
care propunerile noastre l-au avut în 
țările balcanice, adeziunea pe care 
și-au dat-o majoritatea guvernelor 
din această regiune precum și 
cercuri largi ale opiniei publice din 
Grecia și Turcia, arată că colabora
rea multilaterală interbalcanică este 
cerută de interesele popoarelor din 
această regiune și corespunde unei 
necesități obiective

Nu încape îndoială că, dacă va 
exista bunăvomță reciprocă, dife
rendele dintre unele țări balca
nice vor nutea găsi soluții 
corespunzătoare Așa cum am mal 
arătat în repetate rîndurl, realizarea 
propunerilor Republicii Populare 
Romine ar ușura șl ar grăbi neîn
doios adoptarea unor astfel de solu
ții, O atitudine favorabilă a guver
nelor grec șl turc față de problema 
colaborării multilaterale balcanice ar 
fi in interesul comun al tuturor ță
rilor balcanice și al păcii generale.

După cum se știe, inițiativa noa
stră nu a avut ecoul cuvenit la fos
tul guvern turc condus de Menderes, 
care promova cu mult zel politica 
răzliolului rece Noul guvern turc, 
de sub conducerea generalului Giir- 
sel. a proclamat în politica sa ex
ternă necesitatea relațiilor de cola
borare cu toate țările si îndeosebi 
cu cele vecine Apreciem în mod

pozitiv această declarație șl sperăm 
că ea se va manifesta practic pe 
linia colaborării interbalcaniee.

Este bine cunoscut că într-un tre
cut nu tocmai îndepărtat zona bal- 
cano-adriatică a fost un permanent 
focar de conflicte și de neliniște In 
Europa. De atunci multe s-au schim
bat îneă în această zonă, ca șl în 
întreaga lume. Noi considerăm că 
azi există condiții favorabile pentru 
ca între popoarele care locuiesc în

Unite, deosebirea dintre sisteme so- 
ctal-polttlce nu trebuie să constituie 
o sursă de conflicte militare între 
state. Socotim că este de datoria 
Organizației Națiunilor Unite, ca 
organizație menită să apere pacea 
și securitatea internațională, să re
comande statelor aparținînd diferi
telor sisteme să facă totul pentru a 
dezvolta relații de bună vecinătate, 
a rezolva problemele litigioase pe 
cale pașnică, a promova relații de 
coexistență.

Ținînd seama că Europa a fost 
continentul unde au izbucnit cete 
două războaie mondiale care au 
cauzat omenirii atîtea dezastre șl 
suferințe și că Europa Joacă un rol 
de cea mal mare însemnătate în 
viața internațională, este limpede că 
asemenea acțiuni de întărire a păcii 
între statele europene ar avea o 
mare influență pozitivă asupra păcii 
generale.

Guvernul romîn îți exprimă spe
ranța că Inițiativa sa îndreptată în 
această direcție v*a găsi înțelegerea 
șl sprijinul 6tatelor europene șl a 
tuturor statelor membre ale Organi
zației Națiunilor Unite la sesiunea 
a 15-a a Adunării Generale.

De asemenea, speram că țările 
care fac parte din Organizația Na. 
țiunilor Unite vor primi în mod fa
vorabil șl o altă Inițiativă a Repu
blicii Populare Romîne: înscrierea 
pe ordinea de zi a apropiatei se
siuni a Organizației Națiunilor U- 
nlle a problemei „Măsuri pentru 
promovarea în rfndurile tineretului 
a ideilor păcii, respectului reciproc 
șl înțelegerii între popoare1*.

Propunând acest D'inct. nof ntn

lății lor noastre. Se dezvoltă de ase
menea ta mod favorabil relațiile 
noastre cu Italia, Austria, Elveția 
ți alte state europene. Apreciem că 
există bune perspective ca aceste 
relații să se dezvolte șl pe viitor în 
mod rodnic, pe bază de interese re
ciproce și neepect mutual.

Poate fi remarcată o dezvoltare a 
legăturilor dintre Republica Popu
lară Romînă și Statele Unite ale 
Amerlcil. In urma tratativelor des
fășurate nu de mult la Washington, 
odată cu încheierea acordului pri
vind soluționarea problemelor fi
nanciare litigioase, a fost semnată 
o declarație comună care deschide 
perspectiva extinderii comerțului 
între cele două țări. Așteptăm ca. 
pe linia acestei declarații, guvernul 
american să înlăture acele obsta
cole și discriminări care au împie
dicat pîna acum dezvoltarea co
merțului romîno-american. Sînt în 
curs negocieri pentru încheierea 
unei înțelegeri care va duce ia dez
voltarea schimburilor culturale șl 
științifice. Desigur, trebuie obser
vat că acești pași înainte spre dez
voltarea relațiilor romîno-america-' 
ne, ca șl declarațiile autorizate oare 
le-au însoțit se pot cu greu con
cilia cu asemenea manifestări ostile 
ca așa-zisa ..săptămînă a națiunilor 
captive", manifestări oare au deve
nit atît de lipsite de sens încît par 
a fl produsul unul mecanism care 
lucrează în afara timpului și a rea
lităților.

O schimbare pozitivă s-a produs în 
ce privește legăturile noastre cu 
Anglia. In tratativele privind re- 
clomenfarea unor probleme 'Inan-

In sala Marii Adunări Naționale
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zona balcano-adriatică să se stator
nicească șl să se dezvolte relații de 
pace, prietenie, bună vecinătate, 
schimburi de valori materiale șl spi
rituale. însăși viața, rezultatele obți
nute ptaă acum în dezvoltarea rela
țiilor dintre țările acestei zone de
monstrează realismul 
punerilor noastre-

Sîntem convinși 
colaborării regionale 
no-adriatică, ca șl în alte zone ale 
Europei, ar aduce un aport Important 
la cauza păcii și securității șl ar 
constitui totodată un exemplu folo
sitor pentru colaborarea rodnică în
tre state cu orîndulrl sociale diferite 
din alte regiuni ale lumii.

Tocmai aceasta a determinat gu
vernul romîn să propună înscrierea 
pe ordinea de zi a apropiatei se
siuni a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite a unui 
punct. ,,Acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate dintre state euro
pene aparținînd unor sisteme so- 
clal-politice diferite1*.

Este deosebit de necesar ca in re
giunile în care cele două sisteme 
social-politice diferite — oapltalism 
șl socialism — vin în 
sau apropiat, să se la 
eliminarea încordării 
bunătățlnea relațiilor 
respective.

Noi am considerat 
că. așa cum rezultă șt din principi
ile Cbartei Organizației Națiunilor

Și

că 
în

justețea pro-

înfăptuirea 
zona balca-

contact direct 
măsuri pentru 
șl pentru îm- 
dtntre statele

șl considerăm

pornit de la ideea că Organizația 
Națiunilor Unite poate ți trebuie să 
joace un însemnat rol pozitiv în 
promovarea unei educații a tinerel 
generații bazată pe ideile coexisten
ței pașnice, pe condamnarea spiri
tului militarist, a unei rasiale șl na
ționale șl a oricăror forme de pro
pagandă războinică.

De educația oare se dă tineretu
lui de astăzi, chemat într-un viitor 
apropiat să conducă societatea, de
pinde în mare măsură dacă efortu
rile depuse pentru a apăra genera
țiile viitoare de ororile războiului 
vor fi încununate de succes. (A- 
plauzeX

Tovarăși,
Promovînd conseovent principiile 

coexistenței pașnice, guvernul ro- 
i i a dezvoltat relațiile politice, 
economice și culturale cu state ca
pitaliste mart șl mici.

Noi prețuim legăturile tradițio
nale de prietenie care leagă poporul 
romîn și poporul francez și depu
nem eforturi pentru lărgirea în di
ferite domenii de activitate a cola
borării dintre țările noastre. In re
lațiile dintre Franța ți Republica 
Populară Romînă s eu înregistrat 
unele progrese ; schimburile de de
legații parlamentare, încheierea 
unui nou acord economic în ours de 
aplicare, reglementarea schimburi, 
lor culturale, 
riene directe 
semnele unei

clare litigioase există în momentul 
de față o apropiere a punctelor 
noastre de vedere și e de sperat că 
în scurt timp să se încheie o înțe
legere în această problemă, odată 
cu un acord comercial între cele 
două state.

In America Latină țara noastră are 
relații diplomatice doar cu Argen
tina șl Uruguay. Deșt sîntem des- 
părțițl de țările Amerlclt Latine 
prlntr o distanță geografică apre
ciabilă, există toate condițiile pen
tru a lărgi relațiile diplomatice șl 
a dezvolta relații economice, cultu
rale și științifice trainice cu aceste 
țări. ~ ..................................
de o 
care 
nor 
altă parte, agitații 
dreptate împotriva lor. Noi recu
noaștem ușor în acest caz vocea 
grupurilor monopoliste nord-amerl- 
cane, care caută să pună piedici sta
bilirii unor relații normale între 
țara noastră șl statele Americli La
tine. Depinde de guvernele acestor 
state să fie înlăturate piedicile arti
ficiale care se interpun în calea unor 
relații economice multilaterale, re. 
ciproc avantajoase. In același timp, 
țlnînd seama de afinitățile de lim
bă, de interesul pe care îl manifes
tă în acest sens popoarele noastre,

Se întîmplă însă să auzim 
parte declarații autorizate 
se exprimă dorința creării 
asemenea relații, iar, pe 

zgomotoase

pe 
ta 
u- 
de 
în-

inaugurarea liniei ae- 
București-Paris sînt 
evoluții pozitive a ne-

(Continuare In pag. 4— 5-a)
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Raportul! tovarășului Gheorghe Gheorghiu
(Urmare din pag. a 3-a) fost strangulată, cl, beneficiind de 

avantajele piețli socialiste, ea s a 
dezvoltat cu succes.

Este îmbucurător de constatat că 
în ultima vreme se aud tot mal 
multe glasuri care exprimă un punct 
de vedere rațional în această pro
blemă. Astfel, W. L. Pierson, pre
ședintele Consiliului Camerei de 
Comerț internaționale din Statele 
Unite ale Americii, a declarat că 
vrea să vadă revizuirea politicii a- 
mericane în ce privește comerțul 
est-vest, deoarece aceasta „va pre
veni mal bine războiul decât toate 
embargourile".

Nu putem decît să urăm d-lul 
Pierson șl acelor colegi al săi care-1 
Împărtășesc vederile succes în pro
movarea ideii de dezvoltare a rela
țiilor comerciale dintre est șl vest; 
avantajoase din punct de vedere e- 
conomic. ele favorizează totodată 
Instaurarea unul climat de destin
dere, atît de necesar tuturor popoa
relor lumii,

O cale bine cunoscută care duce 
la apropierea, cunoașterea și înțe
legerea între popoare este aceea a 
schimburilor reciproce în domeniile 
culturale și artistice, tehnic șl știin
țific, turistic șl sportiv.

Schimburile culturale între Repu
blica Populară Romînă și celelalte 
țări socialiste se lărgesc și se dez
voltă an de an în spiritul de strînsă 
colaborare frățească, într-ajutorare 
și schimb de experiență ce caracte
rizează relațiile din cadrul lagăru
lui socialist.

Relațiile noastre culturale cu alte 
state au înregistrat o dezvoltare sub
stanțială în ultimii ani. A crescut 
considerabil schimbul de delegații 
de oameni de știință și artă, de 
sportivi și turiști; cu unele țări au 
fost încheiate acorduri culturale sau 
planuri de schimburi culturale șl 
științifice.-

Vom dezvolta și pe viitor aceste 
schimburi; avem convingerea că po
litica de coexistență pașnică și de 
destindere în relațiile internațio
nale este singura în măsură să cree
ze condițiile unui schimb tot mal 
larg de valori spirituale, spre binele 
progresului uman. In același timp, 
dezvoltarea schimburilor culturale 
este ea însăși un factor puternic al 
înțelegerii și păcii între popoare.

Tovarăși,
Analiza situației internaționale și 

a raportului de forțe pe arena mon
dială demonstrează că există premi
ze serioase pentru a se face noi 
pași pe calea promovării cauzei 
păcii.

In jurul steagului luptei pentru 
coexistență pașnică, purtat cu hotă- 
rîre și clarviziune de Uniunea So
vietică șl -de celelalte state ale lagă
rului socialist, se raliază sute de 
milioane de oameni din lumea în
treagă.

Popoarele din occident înțeleg tot 
mai bine primejdia pe care o repre
zintă pentru însăși soarta lor activi
tatea provocatoare a cercurilor agre
sive șl întreaga politică a acestora 
de încordare internațională.

Toate popoarele au astăzi o năzu
ință comună — aceea de a înlătura 
primejdia unul nou război.

Păstrînd mereu trează vigilența 
poporului nostru față de uneltirile 

cercurilor agresive îndreptate împo
triva păcii, no] am pus șl vom pune 
întreaga noastră energie pentru a 
face să triumfe principiul coexls- 
tențej pașnice, care a devenit o ne
cesitate vitală pentru Întreaga ome
nire. (Aplauze).

Față de însemnătatea capitală a 
problemei dezarmării șl față de 
Impasul în care au fost aduse trata
tivele de către puterile occidentale, 
este cu lotul îndreptățită propunerea 
guvernului sovietic ca delegațiile la 
sesiunea Adunărij Generale să fie 
alcătuite la cel mal înalt nivel. 
Participarea factorilor de cea mai 
mare răspundere din fiecare țară, in
vestiți cu cele mal mari împuterni
ciri, ar da o mare greutate politică

Oamenii muncii au ascultat cu multă atenți 
prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorgl

Marți seara, la cluburi, case de cul
tură, cămine culturale sau la locul de 
muncă, oameni ai muncii au ascultat 
cu multă atenție raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
sesiunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale, despre „Situația inter
națională și politica externă a Repu
blicii Populare Romîne”, retransmis 
de posturile noastre de radios Ei au 
luat cunoștință cu satisfacție și deo
sebit interes de conținuiul raportului 
care exprimă hotărirea poporului nos
tru de a-și aduce contribuția la trium
ful principiilor coexistenței pașnice, la 
dezvoltarea colaborării între toate ță
rile, la consolidarea pății în întreaga 
lume.

Sute de muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari de la uzinele „23 
August”, „Vasile Roaită”, „21 Decem

La clubul Grivița Roșie -- in jurul aparatului de radio.

dezbaterilor, ar contribui la crearea 
condițiilor favorabile adoptării unor 
hotărîrl concrete șl eficace în pro
blema dezarmării, ca și în alte pro
bleme ale relațiilor internaționale.

Delegația Republicii Populare 
Romine va trebui să aducă o contri
buție activă la discutarea proble
mei dezarmării în ansamblul el șl 
să militeze pentru ca Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiunilor 
Unite să la hotărîrl menite să gră
bească încheierea unul Tratat de de
zarmare generală șl totală. (Aplau
ze). Delegația țării noastre la sesiu
nea a 15-a a Organizației Națiuni
lor Unite se va călăuzi după aceeași 
dorință sinceră de înțelegere care a 
caracterizat șl pînă acum poziția gu

vernului n 
mării, ea 
mele care 
vltățil Rep 
în domeniu 

îmi e»pr 
terea prob 
1 e și : 
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■cf ne pronunțăm pentru lărgirea
l legăturilor culturale, științifice cu 
; țările latlno-amerlcane.

Pe arena Internațională un rol 
din ce In ce mal mare îl Joacă sta
tele care, dobori nri Jugul colonialist, 
g-au cucerit Independența națlona- 

Paporul romîn își manifestă de
plina solidaritate cu mișcarea pen
tru libertate șl independență națio
nală a popoarelor din Asia și Afri
ca șl salută orice pas înainte în 
progresul șl consolidarea statelor 
k>r ; țara noastră este dornică să 
dezvolte relațiile politice, economi
ce șl culturale cu aceste state. (A- 
plauze).

Prietenia sinceră a poporului ro
mîn față de țările care și-au scutu
rat de curind Jugul colonial se ma
nifestă în sprijinul pe care îl acor
dăm luptei Juste duse de popoarele 
din Congo șl Cuba, în recunoaște
rea guvernelor țărilor care și-au 
cucerit în ultimul timp independen. 
ta, în relațiile de colaborare stator
nicite pe baza principiilor egalită
ții șl sprijinului reciproc.

Relevăm cu satisfacție rezultatele 
rodnice obținute în relațiile cu In
dia, Indonezia, Binmania ; se dez
voltă schimburile noastre economice 
cu aceste țări, precum șl cu alte 
țări din Asia și Africa ; în unele 
din aceste țări specialiști romîni a- 
cordă asistență tehnlco-științlfică în 
vederea valorificării bogățiilor natu
rale și dezvoltării unor ramuri ale 
Industriei.

Popoarele care și-au cucerit In
dependența națională, ca și cele 
care mal 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 șl 
de nădejde. (Aplauze puternice).

Tovarăși,

Coexistența pașnică șl comerțul 
internațional sînt strins legate și se 
condiționează reciproc. Slăbirea în
cordării favorizează comerțul în 
care sînt Interesate toate statele, 
Iar dezvoltarea legăturilor economi
ce constituie un factor al consolidă
rii păcii.

Odată cu creșterea schimburilor 
noastre cu țările socialiste, există 
posibilități largi de dezvoltare a co
merțului nostru cu țări capitaliste; 
creșterea Impetuoasă a economiei 
ne permite ca în viitorii șase ani 
să dublăm sau chiar să triplăm co
merțul nost: u cu aceste țări.

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

Adopții „războiului rece" au năs
cocit șl practicat politica restricții
lor șl a discriminărilor față de țările 
fagărului socialist, dar, vorbind în 
limbaj de afaceri, contul lor de pro
fit șl pierdere n-a înregistrat din 
această cauză decât pierderi. Nu nu
mai că economia țărilor noastre n-a

Marea Adt 
nouă și pu 
târârii pope 
contribuția 
coexistențe: 
colaborării 
consolidare
(Aplauze p 
tate. Asiste

brie”, „Postăvăria Romînă”, Fabrica 
de ciment București, F.R.B., și de la 
alte întreprinderi, au ascultat la Casa de 
cultură a tineretului din Raionul 23 
August, raportul prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, văzînd 
în acest important document o nouă 
reafirmare a justeței politicii externe 
leniniste promovată cu consecvență de 
partidul și guvernul nostru.

In sala de conferințe a Clubului A- 
telierelor C.F.R. „Grivița Roșie”, pre. 
cum și la Fabrica de confecții „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej” din Capitală, su
te de muncitori au audiat cu atenție 
problemele de politică externă expuse 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în fața deputaților Marii Adunări Na
ționale.

Sute de furnaliști, oțelari, lamina

tori, constn 
muncii din 
la audițiile 
derurgiștilo 
resc și de 1 
montaj. Au 
de asemene. 
7 Certeș 
C. și Băiț 
bul P.T.T.R. 
întreprinder 
turale din r

In numer- 
— Ploiești, 
Timișoara - 
urmărit cu 
zentat de 1 
ghiu Dej la 
Marii Adun
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ilare h .«ine de către 
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iu-Dej
tort și alți oameni al 
unedoara au luat parte 
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grupul de construcții- 
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grupuri de cetățeni au 
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esiunea extraordinară a 
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(Agerprcsț ■

Nu de mult am făcut cunoștință 
cu țăranii din comuna Oirțlșoara, ra
ionul Timișoara. Așezare de șes, ti
pică, tăiată în două de șoseaua as
faltată, satul te întîmplnă înecat în 
verdeață, cu șiruri de case albe, li
vezi Și copil bătînd mingea pe pa
jiștea verde, încurcîndu-se printre 
gî.ște. E o imagine plină de prospe
țime care înviorează șl rămîne în
tipărită.

Iată casa nouă a țăranului colec
tivist Mărcuț Florea. Am aflat c-a 
fost analfabet, Iar acum conduce bri
gada de cîmp, unde fără temeinice 
cunoștințe, între care agrotehnica șl 
matematica, nu poți face față. Tot 
el, o dată, la înființarea unei 
gospodării colective, într-un sat ve
cin, n-a fost recunoscut la început 
de unul din prietenii săi. A mers a- 
colo îmbrăcat în haine noi, ras 
proaspăt. O dată ce l-a recunoscut, 
întrebat cum trăiește, amănunțit, 
Florea a răspuns :

— Păi, să vezi, am acum ți eu 
bugetul meu, vezi... și cînd al bu
get...

Interlocutorul l-a privit mirat, cu 
o undă de respect. Ii cunoaște pe 
Florea Mărcuș de mult, dinainte 
de război, cînd încă nu era Invalid.

— Și eu care mă întrebam cum 
te descurci, mai cu seamă după ce 
te-al întors invalid.

— Păi, l-a spus atunci Mărcuț 
noi am fost evidențlați pentru reool- 
teie noastre.

A rămas din toată această discu
ție chestiunea bugetului.

Am cerut lămuriri stăpînulul a- 
cestel case, care mirosea încă a vop
sea șl a podea de seîndură abia tra
să la rindea, asupra bugetului său 
și familiei sale. Bugetul înfățișat dtf 
el l-am crezut întîi simplu șl ușor 
de înțeles. După cum se va vedea, 
nu e chiar atît de simplu și cere o 
anumită Inițiere, pe care am prlce- 
put-o abia după detaliile ce-au fost 
consemnate meticulos pe o foaie de 
hîrtle. A început firesc, cu sursele.

— Am încheiat anul cu 560 zile- 
muncă. Banii ml l-a numărat casie
rul în hîrtll de cîte-o sută. Apoi po
rumb, grîu, zahăr, vin șl țuică, fîn, 
pale, brînză, legume șl zarzavaturi, 
măcar că am șl eu vaca mea, grădi
na mea personală. Mai pune laptele 
pe căre i vînd statului, ouăle. Una.

— Am înțeles.
— La asta se adaugă, întotdeauna, 

sporul de la recoltă. Dacă am strîns 
mai mult decît am avut în plan, pri
mim mai multe procente. Apoi pri
mim și avansuri in bani, aproape în 
flecare lună.

Sursele înfățișate de dbisul se 
complicau și ieșeau din perimetrul 
gospodăriei sale personale, strîngîn- 
du-se în sediul gospodăriei colecti
ve, unde șeful contabil, Petrică Bo- 
llntineanu, l-a numărat hirtllle de-o 
sută. Șl am avut din nou Impresia 
că n-am pătruns toate tainele buge’- 
tulul său personal. Țineam, după no. 
țiunile pe care le am despre un bu
get, să fixez acul balanței la verti
cală. Adunînd pe hîrtle, explicând, 

* vedeam cu ochii cum limba el încli
nă spre stînga.

LA NOI
Noi spunem adevărului pe nume 
Și colindăm cu el intreoga lume, 
Partidul nostru ți la-nscris pe steag 
E tinăr Ici la noi, și-atit de drag 1 
II flutură copiii din mînuțe, 
Țăranii-I poartă-n cîmp dus in căruțe, 
Pescarii-I duc pe marea albăstrie. 
L-au încrestat zidarii pe mistrie, 
L-a strins Bicazu-n iacu-i de sub coastă 
Și-l erată fata-n seară, din fereastră.

Noi spunem adevărul, șl ne place 
Să-l ascultăm cînd glasu I e de pace ; 
Arcușul il sloboode-n horă — valuri 
Și buciumul ii poartă peste dealuri. 
Partidul nostru și l-a-nscris pe steag. 
Și crește-aici la noi cu-atita drag.
Nul vom mai da din mină nimănui , |
Am alungat trecutul și sătui
De-a lui minciună goală șl deșartă 
Ne-om pus de strajă adevăruri poartă.

Șl-I spunem adevărului pe nume 
Și-om colinda cu el întreaga lume.

V. MARGHITA
Ploeștl 

(muncitor pensionar)

— Adică veniturile cresc, nu de 
la an la an, cl mereu.

Era un element apărut Imediat...
— Numai așa ml-am putut clădi 

casă nouă. Cea veche nu ne mal 
mulțumea.

Elementul cel nou adusese în via
ța lui Mărcuț exigența, așadar, lși 
clădise casă nouă, o mobilase, a lnau. 
gurat-o cu un butoi de vin pus la 
bătaie (inutil șă adaug că șl. Mărcuț, 
ca șl alții din Orțlșoara fuseseră 
pînă In 1945, argațl). La inaugura
rea casei 1 s-a amintit de vizita Iul 
în satul vecin.

— Șl te-ai îmbrăcat în camgarn ?
— Păi, ce...
— Șl l-ai explicat cum vine cu 

bugetul ?
— Păi,...
Interesant că, datorită marii lor 

gospodării obștești, bugetul acestui 
an nu-1 va repeta pe al celui trecut.

Pentru o Ilustrare temeinică, l-am 
căutat pe îngrijitorul de la ferma 
de porci, Ion Boțea. A trebuit să 
ieșim din sat, la sectorul zootehnic, 
unde am întîlnit un întreg complex 
de grajduri de vite, cotețe de cără
midă pentru porci, silozuri de fura
je și, ceea ce poate uimi, alei, pomi 
șl o Iarbă de curînd tunsă de coasă. 
Domină în interior albul. Ion Boțea 
nu s-a gîndlt să^șl facă bugetul în 
scris. Anul trecut a avut, împreună 
cu soția sa. 700 zi le-muncă. Pînă a- 
cum au aproape 400. Semn că vor 
avea cam tot 700.

— Atunci înseamnă că vel primi 
earn tot atît.

— Da’ de unde I — mă contrazice 
el. — Valoarea zllel-muncă va 
crește:

i Iată elementul cel nou. Ne explică:
— Vrem să avem 20 de vaci cu 

lapte la suta de hectare, ca cei din 
Sîntana, adică vreo 400, s-avem 
cam tot de trei ori mal mulți porci 
șl, bineînțeles, ol șl păsări.

— Șl gospodăria dumltale perso
nală?

— Ala-1 acasă. Nu-ml mal bat tare 
capul. Numai așa, să mal bat un cui, 
să mal fac cîte ceva... Aduce șl 
gospodăria personală, nu-1 vorbă, că 
mal am ol, vacă...

Să notăm acest „mat am" ca pe un 
semn al ridicării Iul Ion Boțea la un 
nou nivel de viață. In contextul vie
ții lui, al anilor ce vin, sursa aceasta 
devenită deja secundară, ca un aflu- 
ent, va deveni șl mal puțin vizibilă.

Bugetele țăranilor noștri au fru
moase perspective, calculablle rigu
ros, matematic. In Directivele Con
gresului al Ill-lea al P.M.H. se pre
vede că veniturile reale ale țărăni
mii vor spori până în anul 1965 cu 
circa 40 la sută, în principal prin 
mărirea însemnată a producției agri
cole șl prin valorificarea produselor 
către stat pe calea contractărilor Șl 
achizițiilor. Astfel, bugetele țără
nești vor fl alimentate de surse ob
ștești din ce în ce mal bogate, mal 
generoase, proprii vieții în socia
lism.
i ȘTEFAN LUCA

„BIBLIOTECA STUDENȚEASCA" Sandu Mendreit
(Din Expoziția de fotografii artistice „Patria noastră în plin avînt*)

Oamenii s-au obișnuit In ultima 
vreme ca brigada să vină în m'jlooul 
lor. Nu o dată în vremea secerișului, 
îl auzeai pe cite un colectivist din bri
gada l-a sau pe altul din brigada a 
ll-a sau a Hl-a, dind de veste celor
lalți :
- la uitoți-vă, fraților. Vin la noi ar

tiști' tovarășului Debreczeny I
Artiștii tovarășului Debreczeny, di

rectorul căminului, oșa ii numesc oa
menii pe flăcăii și fetele brigăzii ar
tistice de agitație din comuna Ambud, 
raionul Satu Mare.

— Ăștia zic și eu artiști I — spune a- 
desea brigadierul Kanyo Sandor. — La 
fel de bine știu să și joace, să cînte 
sau să danseze. Și nu se sfiesc să 
spună lucrurilor pe nume.

Are dreptate Sandor baci. In dese 
rinduri ou simțit colectiv'știi ajutorul 
brigăzii. Atunci cînd echipa a ll-a din 
brigada l-a rămăsese in urmă la se
ceriș, s-au pomenit oamenii cu artiștii 
că îi vizitează pe cîmp. Era tocmai in 
timpul răgazului pentru masa de prinz.

In ziua aceea, pe colectiviștii d:n 
echipa a ll-a a brigăzii l-a programul 
artiștilor amatori i-a pus pe ginduri. 
Membrii brigăzii artistice au amintit 
mal întii despre succesele secerătorilor 
din echipa lui Balogh Carol sau ale 
acelora din echipa lui Magyar Iosif. 
Apoi prezentatorul s-a adresat spec
tatorilor adunați la umbra unui pom :

Dar vă ntrebăm acum pe voi :
De ce, de-o vreme, dați tot înapoi î 
Și-un sfat vă dăm : cu spor munciți, 
Ca-ntre fruntași și voi să fiți !...
Colectiviștii din echipa a ll-a au ur- 

mot sfatul brigăzii : au muncit cu mai 
mult cvînt și mai organizat și, în cu- 
rind, i.au ajuns din urmă pe fruntași.

lată însă că puțină vreme după ce 
treierișul luase sfirșit, oaspeții din 
timpul verii s-au dovedit de astădotă 
la fel de bune gazde. Pe ulițe au ră
sărit intr-o bună zi afișe care ii invitau 
pe locuitorii comunei la cămin.

„Duminică, brigada artistică de agi
tație va prezenta la căminul cultural 
programul „Cinste fruntașilor“ — glă- 
suiau afișele.

Pînă duminică mai erau cîteva zile. 
Vreme destulă pentru membrii brigăzii 
artistice care, de atîtea ori, arătaseră 
că știu să fie operativi. învățătorii din 
colectivul de creație ol brigăzii s-au 
dus la sediul gospodăriei, au stat de 
vorbă cu președintele, au fost și la 
sfatul popular și au strins datele de 
care aveau nevoie. Datele culese !-au 
bucurat și pe ei, deopotrivă cu co
lectiviștii : în anul ocesta gospodă

ria colectivă a obținut o recoltă medie 
de 2.300 kg. griu la hectar, iar după 
primele sondaje se prevăd recolte de 
3.400 kg. porumb, 2.400 kg. floarea 
soarelui, 40.000 kg. sfeclă de zahăr ia 
hectar. Anul acesta, roadele sint mai 
bogate decit anul trecut. Iar în anul 
ce vine, trebuie să crească belșugul în 
gospodărie. Dar pentru aceasta, e de 
dorit ca oamenii să muncească tot mai 

bine, să ajungă toți la nivelul frun« 
lașilor.

De toate acestea a ținut seama brtr 
gada în programul prezentat în dumlr 
nica aceea. A fost intr-adevăr un pro^ 
gram „în cinstea fruntașilor". In sala 
căminului fusese așezat pe un perete 
un panou cuprinzînd fotografiile celor 
mai vrednici colectiviști.

— Uite-I pe Tamaș Carol — zicea 
cîte unul. — Merită să stea în rindul 
fruntașilor. Echipa lui a fost meres* 
printre primele și la seceriș, și la treier 
riș, și acum, la arăturile de toamnă.

— Nici Sebok Emeric nu s-a lăsat 
mai prejos — intervenea un altul. *| 
Lhte-I și pe el pe panou.

Numele fruntașilor puteau fi întîlnit» 
și pe bilețelele așezate pe băncile d»w 
fața scenei. Pentru cei mai buni fu-r 
seseră rezervate locurile cele mai bune* 
învățătorii îi întîmpinau pe fruntași la 
intrarea în cămin și ii îndrumau cătz^ 
locurile ce fuseseră oprite pentru ei.

Cînd s-a ridicat cortina, sala gemed 
de lume. După cuvintul președintelui 
gospodăriei, brigada artistică a apărut 
pe scenă. Prezentatorul a arătot de la 
început ce urmărește programul lor : 

Azi, aici ne intilnim, 
Pe fruntași, toți să-i cinstim.

Despre munca și realizările frunta
șilor au amintit apoi, rind pe rind, ar« 
tiștii amatori din comună.

— De ce, oare, echipa lui Turi Va-4 
lentin a cîștigat întrecerea cu cele-< 
lalte echipe din brigada l-a î — □ 
întrebat la un moment dat o fată de 
pe scenă.

Iar răspunsul nu s-a lăsat așteptat, 
L-a dat de grabă o altă fată :

— Dacă ai fi fost mai des Pe cîmp, 
al fi înțeles mai ușor de ce merită 
echipa lui Turi baci, titlul de ecffpă 
fruntașă. Mai întîi trebuie să-ți spun 
că în echipa lui Turi nu s a pomenit 
vreodată ca vreun om să lipsească ne
motivat. In timpul muncilor, tiecare ișî 
cunoștea bine sarcinile, pe care se 
străduia să le ducă la îndeplinire. Șî 
pentru toți membrii echipei, Turi Va
lentin a constituit întotdeauna un 
exemplu.

Pe cînd pe scenă se rosteau cuvinte
le acestea, privirile spectatorilor se în
dreptau către cel despre ca'e era vor
ba. Iar aplauzele veneau să confirme 
dragostea de care se bucură colecti- 
vistul fruntaș în rîndurile tuturor locui
torilor din Ambud, raionul Satu Mare.

Cînd programul a luat sfîrșit, oa
menii ou pornit către casele lor, vor
bind între ei despre toate cele văzute 
și auzite.

— Ei, ce zici, vecine î — se auzea 
d:n cînd în cind cîte un glos, — Cînd 
au să-ți dea și ție pionierii flori ?

Iar răspunsul nu întîrzia :
— Ai răbdare, cumetre, că zilele nu 

stau în sac. Mai vorbim noi, după 
ce-om termina arăturile I

TRAIAN LALESCU.



Măsuri stabilite 
de Consiliul de Miniștri cu privire 
la schimbul de semințe cerealiere

In vederea ridicării conți- 
nue a producției de cereale 
pălosxe, in ultimii ani s-au 
introdus în cultură numeroase 
soiuri de grîu valoroase, care 
în condițiile de producție și 
experimentare au dat sporuri 
ae 500—1500 kg la hectar fa
ța -ie soiurile autohtone. Aces
te roiuri, pe lingă făptui că au 
da; producții ridicate la hec
tar, au dovedit calități deose
bite cum sînt: o mare capa
citate ile valorificare a îngră
șămintelor naturale șl mine
re ■ rezister ' ta cădere și la 
t>'.-t altce

■emru reauzarea sarcinei 
trasate de Congresul al IlI-lea 
«i P M R care prevede că pînă 
în 1065 producția globală a- 
gru'ola să crească cu 70—80 
la sută, 'iță de 1959 și ținînd 
seama de rolul pe care îl au 
semințele selecționate, ală
turi de ceilalți factori agro
tehnici. la ridicarea produc
ției aericole statul vine în a- 
juiorui gospodăriilor agricole 
colective, întovărășirilor agri
cole cu semințe de grîu va
loroase în condiții de schimb 
avantajoase.

In scopul realizării schimbu
lui de semințe la timp șl în 
cele mai bune condiții Consi
liul de Miniștri al R.P. Ro
mine a dat o dispoziție prin 
care se stabilește ca Comite-

ÎN RAIONUL CĂLĂRAȘI:

150 km. CANALE DE IRIGARE
Unul din raioanele în care 

lucrările de îmbunătățiri fun
dare au cunoscut o frumoasă 
dezvoltare este raionul Călă
rași din regiunea București, 
raion în care se vor executa 
pina în 1965, 40.000 ha. cul
turi irigate.

Lucrările ce se fac în secto
rul Cuza Vodă-Călărași-Ro6ețl- 
Dtchlseni, fac parte dintr-un 
complex de irigații de coa. 
11.000 ha, cane trebuie dat 
ta folosință în anul 1961. Lun
gimea totali, a canalelor de 
irigare va ti de cca. 150 km.

La chemarea Comitetului ra
ional P.M.R. și a sfatului 
pooular raional Călărași, au 
răspuns numeroși cetățeni, ast
fel eă lucrările se executa prin 
munca patriotică a țăranilor 
colectiviști ale căror terenuri 
vor fi irigate, șl prin într-ajli
terar ea colectiviștilor din co
munele învecinate.

Au venit aici pe șantier co
lectiviști din Rosețl, Mircea 
Vodă, Dichiseni, Ccșlogeni, 
Modelu și Radu Negru. Ei au 
executat în toamna anului 
1959 șl în primele 6 luni ale 
acestui an cca. 300.000 m.c. 
te-U-yrente.

cujita a făcut posibilă a- 
meiia area pentru irigare, încă 
de pe acum, a unei suprafețe 
de cca. 1.400 ha., din care 
900 ha. au și fost date în ex-J 
ptoatare. eu ..începere de la 
1 hdi"

Realizările deosebite de pe 
acest șantier sînt desigur să 
urmarea sistemului de organi
zare a muncii. Colectiviștii au 
alcătuit brigăzi. Iar din partea 
fiecărei gospodării colective 
există cîte un responsabil care 
ține evidența volumului de te- 
rasamente efectuat șl Ia în pri
mire lucrările executate, con
trol! nd calitatea lor.

Dat fiind că brigăzile au un 
caracter permanent, membrii 
lor s-au deprins cu lucrările 
de îmbunătățiri fundare, mă
ri ndu-șl cu timpul și îndemî- 
narea în executarea aoestora. 
Totodată s-a asigurat o parti
cipare numerică continuă șl 
constantă, fără fluctuații.

însuflețirea eu care lucrează i 
colectiviștii este rodul muncii 
de lămurire dusă de organele 
locale de partid șt de stat, care 

tut de stat pentru valorifica
rea produselor agricole să li
vreze unităților agricole co
operatiste semințe de soi de 
griu, secară șl orz din fondul 
de schimb al statului kg la 
kg. Ia care se adaugă diferen
ța de calitate. Se admite la 
schimb și grîu în amestec cu 
pînă la 20 ia sută secară. Pen
tru secara aflată în amestec 
cu grîu schimbul se va face 
în proporție de 0,800 kg grîu 
pentru un kg secară Acoperi
rea cheltuielilor de manipu
lare, condiționare și transport 
se va face de unitățile care se 
prezintă la schimb în natură 
sau în bani. Ministerul Agri
culturii, comitetele executive 
ale sfaturilor populare vor a- 
sigura o îndrumare tehnică 
permanentă în vederea apli
cării agrotehnicii corespunză
toare fiecărui soi de grîu șl 
va controla îndeosebi călită, 
tea lucrărilor pentru pregăti
rea terenului, cantitățile de 
semințe la ha șl adîncimea de 
semănat. De asemenea vor 
lua măsuri corespunzătoare 
pentru realizarea integrală a 
schimbului de semințe din 
fondul statului și vor verifica 
ca livrarea să se facă pe baza 
documentului de recunoaștere 
a soiului și a buletinului de 
analiză pentru stabilirea ca
lității semințelor.

au arătat sporul important de 
recoltă ce se va obține prin 
irigarea culturilor. Practic, 
prin irigare, recolta la cultu
rile de ctap se poate aproape 
dubla. Se prevede ca pe tere
nurile irigate din raionul Călă
rași sa se realizeze producții 
de 5.000 kg. porumb la hectar 
și 30.000 kg. sfeclă de zahăr.

Acest complex va funcționa 
prin trei stații de pompare, 
din care una plutitoare. Pe 
lîngă acestea pe traseele cana
lelor se vor amenaja o serie 
de stații de repompare. Toate 
aceste stații de pompare și re
pompare vor fi electrificate, 
iar irigarea se va face prin 
aspersiune și prin brazde.

Pentru buna organizare și 
exploatare a sistemului de Iri
gații, pe traseele canalelor se 
vor amenaja o serie de con
strucții hidrotehnice : stăvila- 
re, poduri, sifoane, linii tele
fonice, cantoane.

în ceea ce privește introdu
cerea mijloacelor tehnice noi, 
se va experimenta folosirea pe 
scară largă a sifoanelor din 
vinidur (material plastic), care 
pînă în prezent au dat bune 
rezultate șt asigură o economie 
de metal, ieftinind totodată șt 
costul lucrărilor.

ing. GH. GHIMPAU si 
V MATACHE

Colectiviștii din comuna Hălchiu, regiunea Stalin, acordă o atenție deosebită dezvoltării multilaterale 
a gospodăriei lor. Anul acesta și-au propus să crească 3.600 rațe. In fotografie: clădirile nou cont 

struite in acest scop din materiale recuperabile.

Ritmul arăturilor adinei de vară 
trebuie intensificat

Rezultatele obținute în 
anii 1959—1960 de către 
gospodăriile agricole de stat 
și gospodăriile agricole co
lective fruntașe arată câ 
pentru obținerea recoltelor 
bogate este necesară apli
carea diferențiată a unui 
complex de măsuri agroteh
nice și anume : lucrarea ra
țională a solului, folosirea 
economică a îngrășăminte
lor. cultivarea soiurilor de 
mare productivitate, condi
ționarea și tratarea semințe
lor, însămînțatul la epoca 
potrivită, combaterea pre
ventivă a dăunătorilor și al- 
tele. Aplicînd întregul com
plex de. masuri agrotehnice, 
în acest an un număr de 
186 gospodării agricole de 
stat, situate în toate ier 
giunile țării, au obținut pe 
o suprafață de peste 126.000 
hectare o producție de peste 
2000 kg., grîu în medie la 
hectar ; dintre acestea 36 
gospodării au realizat pe o 
suprafață de 36.434 hectare 
peste 2.600 kg. grîu la hec
tar, iar pe 9331 hectare, 15 
gospodării au depășit pro
ducția de 3.000 kg/ha. Gos
podăria agricolă de stat' 
Grabăț, regiunea Timișoara, 
aplicînd o agrotehnică co
respunzătoare a obținut pe 
suprafața de 962 hectare o 
producție de 3.125 kg. grîu 
în medie la hectar. Gospo
dăria aqricolă de stat An- 
drășești, regiunea București, 
a obținut o producție medie 
de 5.680 kg. grîu la hectar; 
de pe o suprafață de 32 hec-' 
tare. Asemenea exemple se 
pot cita multe.

Sînt însă destule gospo
dării agricole de stat și co
lective care în aceleași con-» 
diții de climă și sol au ob
ținut recolte nesatisfăcătoa
re, cu mult sub nivelul po
sibilităților lor, deoarece nu 
au aplicat recomandările cu 
privire la cultura griului și 
au însămînțat grîul în ară
turi superficiale: bolovă
noase, nediscuite, netăvălu- 
gite, nu au aplicat îngrășă
minte organice și minerale 
sub arătura de bază în mod 

diferențiat, nu au asigurat 
densitatea optimă și altele. 
G.A.S.-Burila din regiunea 
Craiova a obținut cu 1.156 
kg. la hectar mai puțin de
ci t G.A.S.-Cetate, deși am
bele gospodării au terenuri 
la fel de fertile și au avut 
precipitații asemănătoare.

Practica a arătat că recol
tele cele mai mari se obțin 
pe terenurile unde a lost 
efectuată arătura adîncă, în 
mod diferențiat, în raport 
cu felurite condrțiuni pedo
climatice și cu plantele pre
mergătoare. Lucrarea de 
bază a solului o con
stituie arătura adîncă fă
cută vara cît mai devre
me. Lucrările solului au 
o contribuție însemnată la 
obținerea recoltelor mari. 
Efectul lor este mult mărit 
cînd se aplică împreună cu 
alte măsuri agrotehnice- 
Prin arătura adîncă se dis
trug și o serie de boli și 
dăunători ai culturilor, iar 
în sol se acumulează mai 
multă apă și hrană pentru 
plante. Pentru unele plante 
adîncirea stratului arabil e 
mai necesară decît pentru 
altele, unele soluri au ne
voie de arături mai adinei 
decît altele. Pe unele soluri 
eficacitatea adîncirii arătu
rii se manifestă din primul 
an, în timp ce pe altele 
eficacitatea devine eviden
tă din anul al doilea. Așa
dar, trebuie cunoscute: tipul 
de sol, grosimea actuală 
a stratului arabil și a stra
tului cu humus, cît și însu
șirile fizice, chimice și bio
logice ale stratului arabil și 
subarabil. O dată cu adînci
rea solului arabil este nece
sar să se dea îngrășămin
te organice și minerale în

I
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COMOARA
Ce alb a totu-n preajmă de parcă-a nins ciudat 
in toiul dulce-al verii cu fulgi și cu peneturi. 
Și curtea colectivei de-argint s-a luminat 
cind păsările urcă în deal spre acareturi.

St opina peste-această comoară lărmuind 
prin pulberea de soare, e-o fatâ-naltă, brună. 
Ușor indeamnă-alaiul prin ore priveghind... 
Năframa-i stringe părul și-i galbenă cunună.

mîinile ce poartă parfum

1■I
■

Iar
string nevăzute fire oe leagă 
in plasa și ocheții gingașelor 
Minunea de 

La molimj și la iazme punindu-le zăgaz 

pregetă o clipă neobosita fată.
zile lungi de grijă, in nopți fără răgaz

nu
In
puicuțele crescură, o mare-naripată.
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ADRIAN BELDEANU

j

cantități mai mari decît în 
mod obișnuit.

Pe solurile cu textură lu
toasă și luto-nisipoasă (cer
noziomuri) se recomandă a-i 
râtul la adîncimea de 28— 
30 cm. Pe solurile cu textu
ra argiloasă, luto-argiloasă 
se recomandă aratul mai 
adine, la 30—40 cm. Arătu
ra de vară se va executa în
totdeauna pe toate tipurile 
de sol obligatoriu în agre
gat cu grapa stelată, iar în 
lipsă cu grapa cu colți re
glabili. Arătura trebuie păs
trată curată de buruieni și 
fără crustă pînă la semă
nat, prin discuiri și lucrări 
cu cultivatorul sau cu gra
pa cu discuri în agregat cu 
colți reglabili, iar înainte 
de semănat să fie pregătit 
patul germinativ prin discu- 
ire mobilizîndu-se solul pînă 
la adîncimea la care se în
groapă semințele. întrucît 
asigurarea unor recolte bo
gate pentru anul viitor este 
posibilă în primul rînd prin 
executarea unei arături a- 
dinci de calitate, îngrășatul 
solului și însămînțatul la 
timp, este neapărat nece
sar ca în această perioadă 
toate forțele din unitățile 
agricole socialiste să lucre
ze intens, cu întreaqa capa
citate a mașinilor și unelte-' 
lor agricole, pentru execu
tarea arăturilor adînci de 
vară, la cel mai înalt nivel 
corespunzător.

Este necesar ca acolo un
de terenurile eliberate și 
acelea care urmează a fi e- 
liberate. să fie arate la timp 
și în mod diferențiat, cu
noscut fiind faptul că acea
stă lucrare atîrnă mult în 
balanța producției agricole 
din anul viitor.

Ing. L MOLDOVAN

■
de meri subțiri 
păsăretul 
iubiri...

rod fraged se-ncheagă cu incetul.

■



Cronica evenimentelor internaționale
O victorie morală 

a Cubei

de la folosirea celor 
josnice si perfide mij- 
de constringere econo-

In dorința lor nesăbuită de 
a-și impune din nou domina
ția asupra Cubei, monopolt- 
știi din S.U.A. nu se dau in 
lături...................
mal 
loace 
mică și politică. Astfel, cău- 
tînd să dezorganizeze econo
mia Cubei, ei au trimis în re
petate rînduri avioane, care 
au atacat în mod tîlhăresc 
populația pașnică și au in
cendiat întinse suprafețe cul
tivate cu trestie de zahăr, pri
cinuind mari pagube mate
riale poporului cuban. Cu 
citva timp în urmă, guvernul 
S.U.A. a anunțat, apoi, că 
este hotărît să nu mai cum
pere zahăr cuban, iar recent 
același guvern a organizat la 
San Jose (Costa Rica) o con
ferință a Organizației State-

Se face curat

Americane (O.S.A.) cu 
scopul de a crea un front unic 
al țărilor din emisfera occi
dentală împotriva Cubei șl de 
a condamna, în mod public, 
această țară.

Manevrele întreprinse de 
naonopoliștii din S.U.A. nu 
și -au atins însă soopul doirit. 
Ce e drept, la Conferința 
O.S.A, care și-a încheiat de 
curînd lucrările, Herter, se
cretarul de stat al S.U.A., a 
reușit, făcând uz de toate mij
loacele de presiune, de ame
nințări și rugăminți — să im
pună conferinței o „declara
ție" care încearcă să legali
zeze amestecul brutal al 
S.U.A. în treburile țărilor din 
America Latină, dar n-a reu
șit să obțină ca Repu
blica Cuba să fie menționată 
di-rect în „declarație" și nici 
să se ex.prime o condamnare 
a el.

In același tim.p, la sugestia 
lut Herter, în declarație a fost 
inclus un atac împotriva rela
țiilor de prietenie cu U.R.S.S. 
și R. P. Chineză.

Conferința O.S.A. a fost 
folosită de delegația Cubei 
pentru a demasca politica 
agresivă a S.U.A. Cu acest 
prilej. Râul Roa, minis
trul Afacerilor Externe al 
Cubei, a arătat că S.U.A. se 
străduiesc sub fel de fel de 
pretexte false să se amestece 
în treburile interne ale Cubei 
și să silească guvernele țări
lor latino-americane să spri
jine politica lor agresivă.

Ministrul Afacerilor 
terne al Cubei a arătat 
Că nopond cuban nu dă 
zare asigurărilor verbale ale 
S.U.A că ele nu pregătesc o 
agresiune armata împotriva 
Republicii Cuba și că Cuba 
este dispusă să ducă tratative, 
să examineze, să analizeze 
marile el divergențe cu Sta
tele Unite pe bază de egali
tate și de respectare a suve- 

ranitațli ei, respectîndu se 
dreptul internațional.

După cît se vede, confe
rința de la San Jose a O.S.A. 
nu și-a atins scopul principal 
pentru caro a fost convocată. 
Cuba n-a fc>6t condamnată. 
Dimpotrivă, ea a repurtat la 
această conferință o victorie 
morala demascînd cu tărie po
litica imperialistă a monopo
lurilor din S.U.A.

în-Profitînd de politica de 
găduință promovata de guver
nele țărilor N.A.T.O. față de 
militariștii de la Bonn, gene
ralii vest-germani din fruntea 
Bundeswehrului își manifestă 
tot mai fățiș tendințele lor a- 
gresive. Pe această linie se 
situează șl memorandumul 
publicat zilele acestea în pre
sa vest-germană, memoran
dum eemnat în numele șefilor 
ue • ’at major din Germania 
occidentală de viceamiralul 
Friedrich Rugge. In acest do
cument, vîrfurile militariste 
vest-germane cer, într-o formă 
ultimativă, înarmarea Germa
niei occidentale cu arme nu
cleare și introducerea servi
ciului militar obligatoriu. A- 
©est memorandum, întocmit 
de generalii fasciști Heussin
ger, Kanrmhuber șl alții, cane 
In trecut au slujit pe Hitler 
Iar acum îl slujesc pe Ade
nauer, este menit să aducă 
Bundeswehrul pe arena poll- 
tleă, sâ ațîțe șl mai mult în 
Germania occidentală psihoza 
războiului și să paralizeze îm
potrivirea maselor populare 
Țață de Demilitarizarea R.F.G.

Memorandumul n-a avut 
însă efectul scontat. El a fost 
primit cu vie lndignare și 
repulsie de opinia publică de 
pretutindeni, care protestează 
cu tărie împotriva planurilor 
scelerate ale militariștilor de la 
Bonn. In presa franceză, ita
liană, engleză și chiar în cea 
vest-germană au apărut critici 
vehemente la adresa acestor 
planuri. Astfel în articolul 
intitulat: „Bundeswehrul și 
arma atomică" ziarul francez 
„Le Monde" declară că în pre
zent armata R.F.G. nu poate 
să nu constituie un pericol 
pentru o țară ca Franța. Ar
mata vest-germană, subliniază 
ziarul „își extinde permanent 
participarea la N.A.T.O. și se 
pregătește să devină, dacă nu 
a devenit deja cea mai puter
nică armată din Europa occi
dentală". Ziarul Italian 
ta" arată că 
Bonn acționează 
castă cu vechea 
nestăvilită de a 
supra puterii legislative și 
executive și de a deveni arbi
tru absolut al vieții interne 
și a politicii externe a Germa
niei.

„Uni-
Generalii de la 

din nou ca o 
lor tendință 

se situa dea-

Intr-un cartier muncitoresc din Barcelona (Spania).

Uniunea vest-germană a per
soanelor persecutate de naziști 
a exprimat și ea protestul ei 
hotărît împotriva acestui me
morandum. „In istoria poporu
lui nostru — se spune intr-o 
declarație recenta a acestei 
uniuni — numai în secolul a- 
cesta generalii s_au amestecat 
de două ori în politică și de 
atîtea ori, după înfrîngeri în
grozitoare și după pierderea a 
milioane de vieți omenești, 
poporul nostru s-a pomenit în 
pragul pieirii. Generali ca 
Heussinger Rugge, Kamm- 
huber șl Zerber, care an ser
vit în Wehrmachtul hitlerist, 
împing în prezent Bundeswe- 
hrul pe calea ignorării totale 
a învățămintelor celor două 
războaie mondiale... Domnii 
generali și-au lepădat masca".

Dacă opinia publică din în
treaga lume este indignată de 
planurile criminale ale milita
riștilor de la Bonn, cercurile 
oficiate din Occident caută să 
minimalizeze pericolul Ge re
zultă din aceste planuri. Așa, 
de pildă, un purtător de cu- 
vînt al Ministerului de Exter
ne britanic a declarat că nu 
vede nimic anormal în acest 
memorandum. Se prea poate 
ca purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului de Externe britanic 
să nu vadă nimic anormal în 
planurile criminale ale genera
lilor vest-germani și a guver
nului de la Bonn care și-a dat 
totala adeziune la aceste pla
nuri. Popoarele lumii știu în
să că pericolul actualelor pla
nuri criminale ale imperialis
mului german rezidă în faptul 
că ele tind să împingă Europa 
și lumea întreagă în prăpastia 
unul război distrugător cu 
consecințe incalculabile. De 
aceea, popoarele lumii, in
clusiv poporul german, spun 
un nu categoric înarmării a- 
tomice a Germaniei occiden
tale șl tuturor planurilor agre
sive ale militariștilor de la 
Bonn.

Jâ/ț^Muneni,
...Aproape o sută de case ți 

se înfățișează ochilor dacă pri
vești de pe colinele domeniului 
Alberti, satul Tajo, situat în su
dul Catalani©!. Din depărtare, 
priveliștea este aidoma întregu
lui peisaj spaniol: case micuțe, 
cenușii, toropite parcă de căl
dura toridă care înăbușe totul în 
cale; ici-colo, apar copaci ur
cați și tufe prăfuite; în mijlo
cul așezării se profilează turla 
bisericii și furca înaltă a fintâ- 
nii... Cobori agale și ți se pare 
curios că nu te întîmpină lătrat 
de clini, miros de fum, țipete 
de copii- înaintezi însă îndărăt
nic și, pe măsură ce pașii te 
poartă spre casele din fată, te

martDe curînd a fost dată in folosință una din cele mai 
centrale electrice din R. D. Vietnam, centrala de la Vin, con
struită cu ajutorul Uniunii Sovietice. Centrala electrică de 
la Vin numără 30 unități mari și mici și are o capacitate de 
8000 kW. In clișeu : Za tabloul de comandă al centralei 

electrice de la Vin.

Republica Democrata Vietnam, primul stat din istoria Asiei de 
sud-est unde s-a instourat un regim de democrație oopulară, 
sărbătorește la 2 septembrie a.c. 15 ani de existență.

In timp ce sudul Vietnamului a fost transformat într-o colonie 
a Statelor Unite și într-o bază militară americană, unde dom
nesc teroarea cea mai cruntă și mizeria cea mai cumplită, în 
Republica Democrată Vietnam, sub conducerea Partidului oame
nilor muncii din Vietnam se duce lupta pentru construirea socia
lismului și unificarea pașnică a țării. A fost biruită înapoierea 
economică, lăsată moștenire de către imperialismul cotiopitor ; 
au fost biruite greutățile imense provocate de jaful coloiinl și 
războiul agresiv care a durat opt ani. Dacă în 1955 in Vietnam 
existau doar 19 uzine și fabrici cu utilaj învechit, astăzi există 
152 uzine moderne. Țăranii muncitori au primit pămint, iar 95 la 
sută din numărul familiilor țărănești s-au unit in cooperative 
agricole. A fost lichidată complet neștiința de carte, iar revo
luția culturală se desfășoară cu suoces. Nivelul de trai al po
porului s-a îmbunătățit. In 1959 salariile muncitorilor și ale func
ționarilor ou crescut cu 25 la sută față de 1957, iar veniturile 
țăranilor cu 15 la sută.

După 2 septembrie va avea loc cel de al lll-lea Congres na 
țional al Partidului oamenilor muncii din Vietnam denumit și 
„Congresul construirii socialismului". In realizarea planului cin
cinal (1961—1965) ale cărui directive vor fi dezbătute și aprobate 
de către Congres, Republica Democrată Vietnam va simți din 
plin, așa cum a simțit și pînă acum, ajutorul frățesc al Mani 
Uniuni Sovietice, al întregului lagăr socialist

cuprinde parcă un fior, o neli
niște dureroasă.

Tu, călătorul, ețtî dornic să 
auzi forfota semenilor tăi, aș
tepți ca în ochiurile ferestrelor 
să zărești lumina lămpilor ; 
cauți cu înfrigurare în jur sem
nele vieții și nu te găsești. Vezi 
doar scindările late bătute în 
cruciș la geamuri, vezi lacăte 
la uși, garduri sfărîmate. ziduri

REALITĂȚI 
CAPITALISTE

aflat că în fiecare

cu chirpicii naruiți și... o tă
cere de moarte. In zecile de 
case domnește o sinistră singu
rătate.

Unde sînt oamenii ? Această 
întrebare și-a pus-o corespon
dentul ziarului francez „Libera
tion", atunci cînd a străbătut 
sudul Cataloniei, întîlnind nu
meroase sate pustii, abandonate 
de locuitori. Răspunsul ]-a aflat 
la Madrid, cercetînd statisticile 
agricole. A 
an, mizeria alungă de la casele 
lor peste 60.000 de familii de 
țărani spanioli. Concentrarea 
pământurilor în mîinile marilor- 
moșieri, lipsa inventarului mo
dern în agricultură, faptul că 
produsele micilor ogoare sînt 
vîndute la un preț de nimic, 
înăsprește an de an sărăcia ță
rănimii spaniole. Așa că, ruinați, 
țăranii pornesc spre orașe, fn- 
groșînd rînduTile șomerilor, cer
șetorilor, uăpăstuiților soartei. 
„Mulți dintre ei — scrie „Libe
ration" — emigrează, dar și în

cunoș-

din a» 
îngro-

America de Sud sau Australia 
nu găsesc decît o muncă de roi>“

.. Aceasta este povestea întu
necată a satului Tajo. $i ea se 
repetă an de an, în proporție 
din c© în ce mai maTe. „L-am 
întîlnit pe drumurile pribegiei, 
pe țăranul Burillo — scrie zia-< 
ristul de la „Liberation". Era 
încă un om falnic, de aproape 
40 de ani, dar părul îi albise ca 
totul. O puzderie de copii pă« 
șeau în jurul unei căruțe ca 
coviltir. Burillo mina agate, căci 
nim-ic precis nu-1 aștepta în față. 
Mi-a vorbit cu amar despre viața 
lui. despre viitor. Acest om îșt 
pierduse speranța. Iar eu tăceam 
abătut căci, din păcate, 
team realitatea".

Intr-adevăr realitatea 
gricultura spaniolă este 
zitoare. „Spania — scrie Tevista 
germană „Nene Berliner Ilhis- 
trierte" — este astăzi țara <su 
cel mai scăzut nivel de trai aj 
populației din Europa. 4.000.000 
de muncitori agricoli și 2.000.000 
de țărani săraci nu câștigă nici 
măcar minimul de existență". 
Iar revista franceză „Esprit* 
scrie : „Agricultura înapoiată a 
Spaniei nu poate aproviziona 
în măsură suficientă populația 
țării In ultimii ani s-a observat 
că importul de produse alimen
tare a sporit, ridicîndu-se apro
ximativ la 55 ia sută din iota- 
Iul importurilor. Cheltuielile 
pentru agricultură se cifrează 
numai la 0,6 la sută din între
gul buget al țării. Viața țăra
nilor este deosebit de grea «lin 
pricina prețurilor scăzute la 
produsele agricole și a impozite, 
lor foarte mari".

...Exploatare crîncenă, mize
rie neagră, ruina a sute de mii 
de familii, iată care este viața 
maselor țărănești în Spania cîr- 
m-uită de regimul fascist al hli 
Franco I

P. TĂTARU
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CU ZlIMBETUL
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Tînărul operator cinematografe Vasile Podlna 
din comuna Vezendiu, raionul Cărei, in mod vo
luntar proiectează filme și în comunele apro
piate, unde nu poate ajunge caravana cinemato
grafică.

— Cui îl duci atîtea scrisori, nene ?
— Operatorului nostru ! Sini scrisori de mulțumire...

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

th -„Philf, cald al naibf I Șt ae- 
1 frul ăsta zăcut 1 Să-țl Intre în 
suflet nu alta I".

— Pst, tovarăș ’ Gogule I 
,Vezl că mat luai una I

Dar .tovarăș’ Gogu, ospă
tarul, cucăie pe scaun. In 
toată grădina un singur muș
teriu : Dobrică — ăsta de-a 
strigat acum.

Cînd șl cînd dinspre „Că- 
pățînt" mormăitul îndepărtat 
al batozei zvonește prin li
niștea încremenită a amiezii.

„Va să zică așa, — adună 
în gînd Dobrică, îndolndu-șl 
încă o data de la cap degetele,
— ...... Bucuroși de oaspeți"
— o dată....... Nuntă la Dră-
ganele" — două... ,.Pe teren*
— trei.......Acut în carul cu
fîn“ — patru... aia cu seme- 
tlștll — cinci... și cu asta 
de acu’...“

Aici ochii tînărulul numai 
ce saltă șl se țintesc drept în 
față pe un panou îmbrăcat în 
hîrtle albă șl rezemat de tul
pina groasă a nucului : afișul. 
Scrie aoolo ..Dobrică"? Scrie I 
Cu portocaliu — așa, ra să 
sară-n ochi, nu cu albastru 
cum l-a scris p-ăla din echipa 
de dansuri. Șl ?... Și ce mal 
scrie ?... Tovarășul Sandu Do
brică, așaaa... în monologul 
„Toamna se numără bobocii* 
compus de tov. Marlnică Fo- 
dău (Marlnică Podău, cu al
bastru).

Păi, de-ar ști el. Folosea, 
ce-o să-1 audă pe diseară ure
chile I Că de el zice acolo în 
monolog. De el și de ăstălalt, 
de Neală, care n-au dat nici 
pînă-n ziua de azi ulucile cu 
var. El, să vezi dumneata 
succes I Păi cînd șl-o potrivi 
el. Dobrică, degetul în scobi
tura llicului șl-o începe să-l 
... la. ssst I... Ce s-aude?... 
'A, uite I Căruțele gospodă
riei. Se duc după grîu la arie. 
Sînt... una două. trei... Șt 
caii... caii toți, cane mal de 
care, cu funde, cu zurgălăi... 
Afurisita asta, a mică, a lu' Bă- 
îuță, trebuie că l-a gătit. Șl-n 
ultima căruță — muzicanții. 
Gata I au trecut de bufet. Taci, 
că nu l-au văzut pe Dobrică. 
Tînărul răsuflă ușurat. Adică... 
stal I Șl ce dacă-1 vedeau ? 
E-te-m ’ l Că de-aia nu mal 
poate el. A venit pînă acas ’ 
c-o „problemă", și-n drum, ca 
omul șl el, s-a oprit colea, să 
se mai răoorească, ce ? n are 
voie ?...

Ia, știi 1 Ce tot una-două: 
„Dobrică — chlulică* ? I Păi 
se compară careva din brigadă 
cu ei ? Așa Ie.or fi spunînd 
șl artiștilor ăla mari de la 
București ?...

— Vezi că-țl mal luai una, 
tovarăș' Gogule ! A patra cu 
asta...

Capsula zboară cît colo. Bea 
Dobrică. Nu cumva trebuie 
să-1 ceara» voie lui Vlașu ? I

G. MINIȘAN
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Că de Viașu o sS-ntrebe dî- 
seară tovarășul ăsta, cum îi 
zice ? de-1 acum cu „cultura
lul" la regiune. O să.ntrebe 
de ei, de Dobrică. „Da ’ p-ăsta 
de ce 1-ațl scris cu portoca
liu?" — parcă-1 șl aude. Șl 
tovarăș ’ Cucu. directorul „că
minului* de colo: „D-aial 
Că-i cel mai bun din briga
dă ’* Așa o să le răspundă. 
„Are la actlvitateee !... Ui
tați colea programele I „Bu
curoși de oaspeți" — o dată, 
„Nunta la Drăganele" — două, 
„Pe teren" — trei, p ormă...”

— Tovarăș ’ Gogule, vezi 
că-țl mai luai... a cincea, cu 
asta.

— Da’ p-ăs‘a. de ce l-au tre
cut cu portocaliu ?...

Brigadierul Sandu Dobrică 
a încremenit cu sticla la ju
mătatea drumului. Visează? 
sau... Ba nu visează de loc. în
trebarea. aproape așa cum a 
gîndit-o el adineauri, t-a pus-o 
un omuleț oprit dinaintea afi
șului.

— N-au mai avut vo^ea la 
un fel șl nu s-a ajuns ? — 

SCHIȚA v 
UMORISTICA

continuă el trăgîndu-șl un 
scaun șl așezîndu-se la masa 
de alături.

Nu-t de prin partea locului 
omulețul. Dar nici de Ia regiu
ne nu se arata a fi. Vreun 
padurean care așteaptă 
I.R.T.A. ori „mocănlța" de 3. 
Și pînă la 3... ehe! mal e 
pînă Ia 3. Omulețul a ales din 
stralța înțesată cu interme
diare, pînză pentru ferăstrău, 
cuie șl slăninuță dată prin 
boia, o legăturică cu de-ale 
gurii. Mănîncă șl ascultă Ia 
Dobrică... Cum e cu serbarea 
de dlseară... cu oamenii care-șl 
dau concursul, cu...

— Care aici, pricepi ? —: 
arată Dobrică spre afiș — nu 
mal e vorba că nu s-a ajuns 
vopseaua. Da’ Dobrică ăsta (nu 
vrea să-i spună că de el e 
vorba), e printre cei dinții din 
brigadă... Are la actlvita
teee !...

Șl iar o la pe degete :
— „Bucuroși de oaspeți* — 

o dată, p-ormă...
— No, atunci îl fain! — 

admite omulețul. Dacă și-n 
brigadă, la lucru, îl tot 
primul, ăsta, da artist... Că 
p-ăsta îl crezi ce zice a. 
colo pe scenă... Numai de 
s-ar ține tot așa. C-am 
avut și noi unu ’ la noi, la că
min : pe Țiț. Șt tot așa : frun
taș șl colo șl colo. Ca Dobrică 
al vostru.

Dobrică dă semne de ne

BECUL
Cînd luna nu răsărea 
Gură mîndrului dădea 
Și stătea în pragul părți' 
Pînă peste miezul nopții 
Făr’ să știe cineva 
Că iubea, iubea, iubea... 
Dar de-o vreme, biata fată 
E nițel cam bosumflată. 
Căci iub’rea ei curată 
Seara nu-i mai camuflată. 
Zice fata, zice sec :
- Șmecher ești, domnule bec 
Nici nu vine bine sara 
Fu-ți aprinzi în grabă para 
Și.un sărut d« vrea ba’atul 
Mii ne știe întreg satul.
Cînd luna nu răsărea 
Mă iubea mindrul, iubea 
Fără grijă, fără teamă 
C-o să afle cumva mama.

Fată mare, ce să-i faci î 
Becul n-are vircolaci I

răbdare. Nu prea le înțelege 
pădureanul. Amestecă arta 
cu...

— Șl nu zici că 1 so suit la 
cap ?

— Cui ? — aruncă în silă 
Dobrică.

— Păi, lu’ ăsta al nost'..; 
artistului. Lu Țiț. Că-n loc să 
lucre, să pună șl el ca tot 
omu ’ mîna, că-I de zor, dum
nealui, ce crezi ? stă. Stă, că 
zice : artistu ’ nu-1 tot una cu 
ăilalți... Dumnealui, vezi, nu
mai așa... să vină sîmbăta o ’ 
duminică la cămin șl dă-1 cu 
monoloage, cu poezii: că ăs
ta t așa, că ălălaltu ’ așa... Șl 
cînd ar fi vorba de el, cu stro
pitul pomilor cu tot. dacă are 
treizeci de zile-muncă.

Dobrică se ridică plictisit. 
Plsălog șl pădureanul ăsta I

— Da duminică, a, să vezi! 
Vine dumnealui tot așa cu un 
cîntecel pe seama unuia Aron 
de la noi de la stînă că:

Tlumneatale, bad Aron
Marți ți joi mi-ai trai la tomn—

— P-ormă nu-ș ce tot mal 
spune el p-acolo, că nu-1 fru
mos să șezi cînd alții lucră, 
că vezi, de aceea toamna la-m- 
părțeală...

Cînd munca-fi împarte harul 
Și ăl harnic ia cu carul 
Dumneatale, bunăoară, 
Iei dl dud la cubruoară.

„Bai C-atît-o să let tu. măăă
— coada-codașllor I* — sare 
ars Aron. Da ’ altu tocmai 
din fund, de lîngă ușă : „Griji, 
mă — face — nu-1 supăra că 
n-om mal avea de la cine lua 
lecții de hărnicie l“... Șl zl-1
— și fă-1 de minune de față șl 
cu tovarăș ăsta, cum îl chea
mă, de la raion, de n-o mat 
știut bietul Țiț... Cald, așa-1 7

Omulețul trage cu coada 
ochiului la Dobrică. „Phll, ce 
l-o mal pălit căldura. Șl așa 
dIntr-o dată... II tot o apă. 
drăguțul l“.

★
Trei. Atît arată cadranul so

lar meșterit de pionieri pe 
miriștea ariei. Tractorul du
duie, șuieră, bate tactul. Can
taragiii abia mal prididesc. Ce- 
tașlf rid, glumesc... Dobrică, 
nimic. De cînd s-a întors din 
sat nu se mal mișcă de lîngă 
platformă. Servește snopii 
pentru toba batozei. Servește 
șl cu gîndul la serbarea de 
diseară socotește de zor : pra- 
șllă, zece zile-muncă — o 
dată, douăzeci, arătură șl cu 
a de azi, vin care va să zică...

— Ajunge 1 — îl strigă de 
sus mecanicul.

— Crezi ? — se oprește mi
rat Dobrică.

Și iar o la de la cap.

SILVIU GEORGESCU
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dr im ii ic ii ir <u> im n
Strtns cu brîu peste mijloc 
Moș Mustață ține-n brațe 
Și la soare le răsfață 
Pîinile care se coc.

(indous)

Are roate, cai și tobă.
Are coș, dar nu e sobă
Are site și cuțite
Și-ntr-un ceas un lan înghite.

(BU[qtuO3)


