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Cu inima si gîndul alături de solii tării
Oamenii, muncii din raionul nos

tru au ascultat cu emoție și bucu
rie cuvîntarea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.

Cu prilejul audițiilor coleăive la 
radio, convorbirilor și a tnsufleți- 
te'.or adunări care au. avut loc în 
zilele acestea la Uzinele Zlaina, 
Inlreprinderea minieră „Ardealul", 
I.I. L. „Horia", la gospodăriile co
lective din Micești, Obreja și cămi

nele culturale din comunele Oarda 
de Jos, /ghiu, Cricău și altele, oa
menii muncii și-au exprimat atașa
mentul lor față de politica justă a 
partidului și guvernului nostru, pen
tru cauza scumpă a păcii.

Cu inima și gîndul la solii țării 
noastre la O.N.U., oamenii, muncii 
din raionul nostru răspund prin 
fapte luptei drepte pentru asigura
rea unei păci trainice în lume, pen
tru rezolvarea alături de Uniunea. 
Sovietică și celelalte țări socialiste

Cuvîntarea rostită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
șeful delegației romîne la cea de-a 15-a sesiune 

a Adunării Generale a 0. N. U.
Domnule președinte, 
Stimați delegați,
Permiteți-mi, înainte de toate, să 

reafirm de la această înaltă tribu
nă deosebita însemnătate pe care 
poporul și guvernul romîn o atri
buie Națiunilor Unite, ca organi
zație a cărei menire principală este 
de’ a asigura dezvoltarea cola
borării multilaterale între țări și 
popoare, de a feri omenirea de ca
lamitățile războiului, de a consolida 
"’.contenit pacea. Dezbaterile Adu- 

rii Generale a Organizației Na
țiunilor Unite au trezit chiar de la 
începutul actualei sesiuni un inte
res profund în lumea întreagă. A- 
ceasta se datorează faptului că se
siunea noastră este chemată să e- 
xamineze problemele arzătoare ale 
vieții internaționale, a căror rezol
vare este menită să exercite o pro
fundă înrîurire asupra întregii evo
luții a umanității contemporane — 
mă refer în primul rînd ia proble
ma abolirii sistemului colonial și 
la cea a înfăptuirii programului de 
dezarmare generală și totală.

Un alt factor de seamă care im
primă un caracter deosebit actua
lei sesiuni constă în participarea la 
lucrările ei a numeroși conducători 
de state și de guverne, animați de 
simțul înaltei răspunderi pentru 
soarta omenirii, pentru perspecti
vele păcii și ale bunei înțelegeri 
între popoare. Valoroasa inițiativă 
întreprinsă în acest sens de șefui 
guvernului sovietic s-a bucurat de 

puternic ecou, în ciuda rezerve- 
îvi cu care a fost întîmpinată de 
unele guverne.

Ne îngăduim să exprimăm spe
ranța că aceasta va crea condiții 
propice pentru examinarea aprofun
dată și soluționarea efectivă a pro
blemelor ce se află în centrul ordi- 
nei de zi a Adunării Generale a 
O.N.U.

începutul sesiunii a fost marcat 
printr-un act de mare semnificație: 
primirea în mijlocul nostru a noi
lor state africane și a Republicii 
Cipru, care și-au dobîndit de cu- 
rînd independența.

In numele poporului și guvernu
lui romîn adresez din toată inima 
noilor țări independente un căldu
ros salut, expresie a sentimentului 
de solidaritate cu lupta dreaptă a 
popoarelor pentru libertate și inde
pendență națională.

Apariția noilor state naționale și 
mișcarea înainte pe care o determi
nă este unul din afluenții largului 
și puternicului șuvoi al forțelor so
ciale care imprimă în vremea' noas
tră direcția dezvoltării istorice.

Lărgirea cadrului Organizației 
Națiunilor Unite o apropie de mo
mentul cînd ea va deveni cu ade
vărat universală, contribuind la în
tărirea autorității și eficacitățiii ei. 
Creșterea numărului statelor a‘fri; 
cane în O.N.U. este privită însă cu 
răceală de anumite cercuri din Oc
cident, ceea ce reflectă starea de 
spirit a acelui grup de state care 
este preocupat să-și mențină pozi
ția dominantă în O.N.LL O aseme
nea concepție nu are nimic comun 
cu principiile O.N.U. și cu atît mai 
puțin cu sarcina pentru care a fost 
creată: apărarea păcii și securității 
internaționale.

Carta O.N.U. a fost elaborată 
pentru a servi interesele tuturor sta
telor, conținînd acele principii care 
trebuie să stea la baza acțiunilor 
lor comune în vederea menținerii 
păcii și securității, dezvoltării'rela
țiilor prietenești între națiuni, reali
zării cooperării internaționale.

Romînia, ca și celelalte state so
cialiste, privește O.N.U. ca organi

zația internațională al cărei pres
tigiu și eficacitate vor fi cu atît 
mai mari cu cît ea va reflecta mai 
fidel tabloul lumii contemporane. 
Noi ne-am călăuzit și ne călăuzim 
de ideea că respectul pentru Cartă 
este o condiție vitală pentru O.N.U. 
și că, mai devreme sau mai tîrziu, 
tot mai multe state vor ajunge la 
concluzia că interesele păcii cer ca 
principiile Cartei să nu fie sacrifi
cate pe altarul unor interese în
guste sau de moment.

Nu putem să nu observăm însă 
că atitudinea guvernului S.U.A. și 
a aliaților săi în problema recu
noașterii drepturilor Chinei și a ad
miterii Republicii Populare Mongo
le în O.N.U. este ghidată de cal
cule și interese străine de Cartă.

Este inadmisibil ca în importanta 
problemă a recunoașterii drepturi
lor marelui popor chinez, o mare 
organizație internațională ca O.N.U. 
să fie subordonată intereselor unui 
stat sau ale unui grup de state.

Lipsirea O.N.U. de aportul uneia 
dintre marile puteri, Republica 
Populară Chineză, împiedicarea sis
tematică a marelui popor chinez de 
a-și ocuna locul legitim la O.N.U. 
constituie una din cele mai grave 
lovituri date prestigiului acestei or
ganizații și eficacității ei în înde
plinirea sarcinilor trasate de Cartă.

Pentru a-și putea îndeplini mă
reața ei misiune istorică — de a 
feri omenirea de cataclismul unui 
război distrugător, O.N.U. trebuie 
să devină o organizație cu adevă
rat universală în care toate statele 
și popoarele să știe că au un rea- 
zim sigur, un arbitru drept și ne
părtinitor, un organism care, prin 
însăși compoziția și structura lui, 
să fie fidel marilor principii înscri
se în Cartă.

Domnilor delegați,
Importanța pe care guvernul ro

mîn o acordă actualei sesiuni a A- 
dunării Generale decurge, în pri
mul rînd, din faptul că în cadrul 
ci urmează să fie dezbătută proble
ma centrală a vieții internaționale 
contemporane — problema dezar
mării. De rezolvarea acestei pro
bleme depinde în ultimă analiză, 
dacă omenirea va avea de îndurat 
suferințele fără margini ale războ
iului nuclear sau dacă va fi izbă
vită de ele. Propunerea Uniunii So
vietice de a se înfăptui dezarmarea 
generală și completă corespunde 
nobilei năzuințe a omenirii de a se 
inaugura în dezvoltarea societății 
umane o eră nouă în care războa
iele să rămînă definitiv de domeniul 
trecutului, iar oamenii să poată fo
losi în întregime resursele planetei 
noastre și propriile lor energii, pen
tru a crea o lume în care să fie li
chidate pentru totdeauna înapoie
rea, sărăcia și foametea, să înflo
rească relațiile pașnice, de colabo
rare rodnică și prietenie între țări 
și popoare.

In zilele noastre, nu mai e cu 
putință ca vreun stat, oriunde ar fi 
situat și oricare ar fi puterea lui 
militară și economică, să împingă 
omenirea într-un conflict armat fără 
a suferi el însuși consecinței?. De 
asemenea nu este de conceput ca 
în cazul unei astfel de conflagrații, 
vreun popor, indiferent dacă ar fi 
sau nu beligerant, să poată evita 
efectele funeste ale acesteia. De 
aici rezultă că lichidarea mijloace
lor pentru dezlănțuirea și ducerea 
lăzboiului a devenit o problemă 
care privește direct toate statele.

Adunarea Generală O. N. U. 
constituie deci forul cel mai potrivit 
pentru a elabora modul în care să 

se înfăptuiască țelul comun — de
zarmarea generală și completă.

Ca unul dintre membrii Comitetului 
celor zece state pentru dezarmare1, 
guvernul romîn a examinat cu cea 
mai mare atenție această problemă 
și, cu permisiunea dv., voi expune 
pe scurt adunării unele concluzii ce 
se impun.

Mai întîi țin să reafirm de la a- 
ccastă tribună că deși noi nu sub
estimăm obstacolele și dificultă
țile care stau în calea dezarmării 
generale și complete, considerăm că 
ele pot fi învinse dacă și puterile 
occidentale vor da dovadă de luci
ditate și realism.

In Occident se aud glasuri că 
dezarmarea generală ar fi „o uto
pie", „o himeră", așa cum s-a pro
nunțat unul dintre antevorbitori. 
Dar este oare utopie a analiza cu
rajos situația primejdioasă la care 
a ajuns omenirea prin faptul că 
există astăzi suficiente bombe a- 
tomice și cu hidrogen pentru dis
trugerea civilizației umane, și a tra
ge concluzia — singura logică și în
țeleaptă — că cea mai sigură me
todă de a evita un asemenea cata
clism este însăși distrugerea radi
cală și completă a mijloacelor care 
îl pot produce?

Este oare mai „realist" a conti
nua cursa nebună a înarmării ato- 
micte și a stoca mereu bombe, din 
care una singură poatd distruge un 
oraș de categoria celor mai popu
late din lume? Este oare „realist" 
a ține în aer permanent sute de 
bombardiere încărcate cu bombe 
nucleare și a le trimite în misiuni 
de patrulare, creînd astfel primej
dia izbucnirii unui război, ca ur
mare a unei neglijențe sau a unui 
act iresponsabil?

Dezarmarea generală și completă, 
aprobată unanim de Adunarea Ge
nerală a O.N.U., a fost pusă la 
ordinea zilei ca o sarcină urgentă 
și vitală, care cere neapărat să fie 
rezolvată.

Dar în ciuda recomandărilor re
zolutei O.N.U. și în ciuda eforturi
lor statelor socialiste în Comitetul 
celor zece de a angaja negocierile 
pe o, linie constructivă, partenerii 
noștri au manifestat o atitudine ne
gativă, făcînd imposibilă continua
rea negocierilor. Repetatelor stră- 
duinți ale U.R.S.S. și celorlalte state 
socialiste de a merge în întîmpina- 

(Continuare în pag. 2-a)

----------**----------Sprijinim cu fermitate istoricele propuneri prezentate de Uniunea Sovietică, la 0. N. U.
Sute de muncitori, tehnicieni și 

ingineri ceferiști din Complexul 
Teiuș-Coșlariu, după terminarea 
turelor de serviciu, s-an adunat în 
zilele de 25-26 septembrie în sălile 
de ședințe, unde au ascultat cu 
deosebită atenție și bucurie expu
neri privind cuvîntarea rostită de 
tovarășul N. S. Hrușciov în cadrul 
dezbaterii generale la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a
O. N.U. Printre numeroșii ceferiști 
care și-au exprimat dragostea lor 
nețărmurită și adeziunea deplină 
față de propunerile luminoase de 
pace prezentate de șeful delegației 
Uniunii Sovietice, tov. Hrușciov, se 
numără și tov. Almășan ’Nicolae, 
care printre altele a spus: Prin 
munca noasfră însuflețită prin de
pășirea sarcinilor de producție tra
sate de cel de-al IlI-lea Congres al
P. M.R. vom face țara noastră tot 
mai puternică și înfloritoare, vom

a tuturor problemelor vitale ale, 
contemporaneității.

------- ♦♦--------

Exprimînd voința de pace 
a poporului nostru

întregul nostru popor muncitor 
a primit cu un uriaș interes cuvîn- 
tarea tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej rostită la sesiunea O.N.U.

Am ascultat cu emoție și bucurie 
acest mesaj, care constituie o stră
lucită expresie a năzuințelor de 
pace ale întregului popor și mi-am 
dat odată mai mult seama de im
portanța propunerilor făcute de 
tovarășul Gheorghe Gieorghiu-Dej. 
Ele constituie o contribuție activă 
la menținerea și consolidarea păcii, 
la demascarea războiului rece și 
cursei înarmărilor. Propunerile fă
cute reprezintă în același timp o 
strălucită afirmară a prestigiului 
c.rescînd de care se bucură țara! 
noastră pe arena internațională.

Colectivul de muncă din cadrul 
fabricii noastre a primit cuvîntarea’ 
fiului iubit al poporului nostru, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej cri 
însuflețire deosebită, cu dorința fier
binte de a munci cu noi forțe pen
tru înflorirea patriei noastre socia? 
liste. , ț j

OPREAN IOAN 
brigadier la fabrica „Ardeleana"

Alba-Iulia 
--------♦♦-------- 

Pentru triumful 
păcii în lume

Am ascultat la radio, cu emoție 
și legitimă mândrie, cuvîntarea ros
tită de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej de la tribuna Adunării 
Generale a O.N.U. Și, în fiecare 
din cuvintele rostite de iubitul nos
tru conducător, am identificat nă
zuințele milioanelor de oameni ai 
muncii din țara noastră pentru pace!, 
și progres, dorința lor arzătoare 
de a se ști într-o lume ferită pentru 
totdeauna de spectrul războaielor.

Vorbind la tribuna Adunării Gene
rate a O.N.U., tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a adus o contribu
ție de preț la rezolvarea probleme
lor ce frămlntă lumea, a făcut o 
profundă analiză a importantelor, 
propuneri prezentate în înaltul fof 
internațional. Cuvîntarea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a se
mănat speranțe în inimi, și, milioa
ne de oameni ai muncii din patria, 
noastră, trup și suflet alături dă 
reprezentanții lor la O.N.U., le u- 
rează noi succese în nobila misiune 
pentru triumful păcii în lume.

Dr. NICOLAE MIJEA 
directorul policlinicii 

Alba-Iulia

lupta neabătut pentru triumful păcii 
in lume.

In cadrul adunării colectiviștilor 
din Teiuș, după audierea expunerii 
privind propunerile istorice de pace 
prezentate la O.N.U. de tov. Hruș
ciov, tov. Timiș Gligor, președintele 
G.A.C. Teiuș, în numele colectiviș
tilor a exprimat atașamentul pro
fund și sprijinul unanim propune
rilor -Uniunii Sovietice menite să 
asigure pacea și fericirea popoare
lor de pretutindeni.

Și în alte numeroase adunări din 
cuprinsul raionului nostru, ca cele 
de la sectorul minier Haneș, coo
perativa „Mureșul", școala medie 
din Teiuș și altele, mii de oameni 
ai muncii și-au manifestat cu căl
dură încrederea în propunerile gran
dioase prezentate de delegația II- 
niunii Sovietice și de delegația țării 
noastre ia O.N.U. privind asigura
rea unei păci trainice în lume.



Cuvîntarea rostită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
șeful delegației romme la cea de-a 15-a sesiune 

a Adunării Generale a O. N. U.

r

(Urmare din pag. l-a) 

rea părții occidentale, reprezentan
ții S.U.Ă. și ai aliaților lor le-au 
răspuns prin refuzul de a negocia 
un tratat de dezarmare generală și 
completă și printr-o serie de tac
tici obstrucționiste care demonstrau 
în fond lipsa de dorință de a trece 
la înfăptuirea sarcinii trasate prin 
rezoluția Adunării Generale. Este 
evident că țările socialiste nu, pu
teau accepta transformarea tratati
velor într-un paravan pentru inten
sificarea cursei înarmărilor și într-un 
mijloc de inducere în eroare a o- 

. piniei publice internaționale, care 
urmărea tratativele acestea cu spe
ranța că ele vor duce la rezultate 
pozitive concrete. Noi socotim că 
impasul la care au fost aduse ne
gocierile de dezarmare, datorită po
ziției negative a părții occidentale, 
poate și trebuie să fie depășit.

Tocmai aceasta este sarcina A- 
dunării Generale. După părerea de
legației romîne prevederile funda
mentale ale tratatului pentru dezar
mare generală și completă propuse 
.la această sesiune de șeful guver
nului sovietic, N. S. Hrușciov, con- 
.stituie o bază serioasă pentru o 
abordare concretă și constructivă a 
problemei și permite Adunării Ge
nerale să găsească ieșirea din im
pas.

Pentru a judeca sinceritatea și 
eficacitatea planurilor sau propu
nerilor de dezarmare aflate în fața 
Adunării, un criteriu primordial a 
fost și rămîne efectul pe care pune
rea lor în aplicare l-ar avea asupra 
-cursei înarmărilor.

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

In practică, această atitudine s-a 
tradus și se traduce printr-o inten
sificare și mai mare a cursei înar
mărilor.

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

Rezultă că , Adunarea Generală 
trebuie să-și însușească acele pro
puneri de dezarmare a căror apli
care are drept rezultat încetarea 
imediată a cursei nebunești a înar
mărilor și să considere necorespiin- 
zătoare acele propuneri care, apli
cate fiind, ar duce la desfășurarea 
nestingherită a cursei înarmărilor.

După părerea guvernului romîn, 
un merit principal al propunerilor 
sovietice de dezarmare constă toc
mai în faptul că traducerea lor în 
viață ar pune frînă imediat cursei 
înarmărilor și ar îndrepta lucrurile 
spre reducerea armamentelor și 
forțelor armate, spre eliminarea lor. 
Semnarea unui tratat de dezarmare 
generală și completă care ar pre
vedea desființarea tuturor forțelor 
armate și interzicerea restabilirii 
lor sub orice formă, interzicerea și 
distrugerea tuturor stocurilor de ar
me, încetarea producției oricărui 
gen de arme, inclusiv arme atomice, 
cu hidrogen, chimice, bacteriolo
gice și alte tipuri de arme de exter
minare în masă, distrugerea tuturor 
mijloacelor de transportare a arme
lor nucleare la țintă, lichidarea tu
turor bazelor militare străine, abo
lirea serviciului militar, a învăță
mântului militar, a ministerelor de 
război și statelor majore, ca și în
cetarea alocării de fonduri buge
tare pentru scopuri militare — toa
te aceste măsuri, nu numai că ar 
stăvili cursa înarmărilor, dar ar 
face și orice efort de înarmare ile
gal și lipsit de sens.

Elementul esențial al tratatului 
propus de U.R.S.S. constă în faptul 
că el prevede de la începutul in
trării în vigoare eliminarea tuturor 
mijloacelor de transport a armelor 
nucleare, reducerea forțelor arma
te, și în special ale S. U. A. și 
U.R.S.S., la un nivel de 1,7 milioane 
soldați, lichidarea bazelor străine, 
interzicerea lansării de rachete în 
scopuri militare, obligația de a nu 
transmite altor state bombe nuclea
re sau informații pentru producerea 

lor, precum și reducerea corespun
zătoare a bugetului militar. Tocmai 
acest element esențial care operea
ză din primul moment este menit 
să pună capăt cursei înarmărilor 
și să ducă la reducerea și distruge
rea armamentelor, la reducerea și 
desființarea forțelor armate.

Care este situația ce s-ar crea 
din acest punct de vedere prin apli
carea propunerilor S.U.A.?

Studierea atentă a propunerilor 
americane, inclusiv cea din 27 iu
nie a.c., arată că pentru prima fa
ză, care nu are un termen limitat, 
S.U.A. prevăd numai o serie de 
măsuri de control și inspecție, de 
studii tehnice, de depozitare a unor 
armamente pe teritoriul statului 
respectiv, dar nici o măsură efec
tivă de reducere a forțelor armate 
sau de distrugere a armamentelor. 
Cifra de 2,5 milioane soldați pen
tru S.U.A. și U.R.S.S: prevăzută 
pentru prima fază nu are nici o 
semnificație, deoarece ambele sta
te au trupe sub această cifră.

Să presupunem, de dragul argu
mentării, că propunerile americane 
ar fi puse în practică. Ce ar rezul
ta? Organizația de control ar fi 
constituită, diferitele comisii tehni
ce și-ar începe activitatea, contro
lorii și inspectorii ar începe să vo
iajeze, iar între timp •— și este vor
ba desigur de o perioadă îndelun
gată ■— cursa înarmărilor s-ar des
fășura nestingherit și cu avînt 
sporit.

Trebuie notat că planul american 
prevede pentru părțile negociatoare 
încheierea unui tratat numai pen
tru această primă fază, urmînd ca 
pentru a doua și a treia fază să se 
pregătească un proiect care să fie 
supus unei conferințe mondiale de 
dezarmare.

Aceasta însă înseamnă că statele 
semnatare nu vor avea nici o ga
ranție pentru ceea ce va urma după 
consumarea primei faze, deoarece 
nu va exista nici un tratat care să 
angajeze aceste state de a aplica 
toate măsurile necesare pînă la a- 
tingerea obiectivului final: dezar
marea generală și completă.

In aceste condiții nimic nu va 
putea împiedica un stat sau altul 
ca după consumarea fazei întîia, a- 
dică după ce s-au colectat toate in
formațiile militare prevăzute în pla
nul american, să acționeze așa cum 
va crede de cuviință. Doar fiecare 
va putea spune că tratatul semnat 
privește numai prima fază și nimic 
altceva.

Este evident că nu acesta a fost 
sensul rezoluției unanime privind 
dezarmarea generală și compleță,' 
votată la sesiunea trecută de Adu
narea Generală.

Puterile occidentale, care au fă
cut din control subiectul celor mai 
variate speculații, s-au eschivat în 
realitate de la prezentarea unor 
propuneri serioase în acest dome
niu, pe cînd U.R.S.S. a prezentat 
propuneri concrete și ample privind 
organizarea amănunțită și sistema
tică a unui control internațional e- 
fectiv al măsurilor de dezarmare, 
din prima zi, pe fiecare fază și 
pînă la capătul dezarmării generale 
și complete.

Propunerile sovietice pentru or
ganizarea controlului internațional 
efectiv al dezarmării generale și 
complete demonstrează cu prisosin
ță că U.R.S.S. și celelalte state so
cialiste, interesate în cel mai înalt 
grad să se asigure că măsurile de de
zarmare sînt scrupulos respectate, 
fac eforturi pentru a muta discuția 
despre control de pe terenul specu
lațiilor abstracte pe terenul discu
ției practice și rodnice — singura 
metodă care poate scoate o proble
mă controversată din impas.

Delegația romînă apreciază că 
documentul sovietic „Prevederi 
fundamentale pentru un tratat de 
dezarmare generală și totală" 
oferă Adunării Generale o bază 
serioasă pentru discutarea fructuoa
să și constructivă a problemei de
zarmării la actuala sesiune și își 
exprimă speranța că aceasta va 
permite să se ia hotărîri corespun
zătoare pentru a promova cauza 
dezarmării.

Aș vrea să mă asociez mai mul
tor antevorbitori, insistînd asupra 
încă unui aspect al problemei de

zarmării și anume aspectul ei eco
nomic legat de problema ajutorării 
țărilor slab dezvoltate.

Grava rămînere în urmă econo
mică, socială și culturală a multor 
țări din Asia, Africa și America La
tină face parte din contradicțiile 
cele mai acute ale lumii contempo
rane. Ea este rezultatul dominației 
imperialiste, a puterii monopoluri
lor, a regimului robiei coloniale, 
care au apăsat vreme îndelungată 
asupra acestor țări.

Deși în ultimii ani problema aju
torării economice a țărilor slab dez
voltate este mult discutată, situația 
continuă să rămînă critică. Mai 
mult, statisticile Organizației Na
țiunilor Unite arată că venitul pe 
cap de locuitor al acestor țări în 
loc să crească a continuat să sca
dă. Comisia economică a O.N.U. 
pentru America Latină constata re
cent că în 1959 economia țărilor 
din acest Continent a fost lovită 
de o nouă scădere a comerțului și 
de un declin în producția agricolă 
pe cap de locuitor, menționînd că 
tendința de declin este dominantă 
din 1956 încoace.

Soluția eficace pentru înlăturarea 
acestor stări de lucruri constă în 
alocarea resurselor imense ce s-ar 
elibera, ca efect al dezarmării, pen
tru a stimula dezvoltarea industria
lă a țărilor slab dezvoltate din A- 
sia, Africa și America Latină, a 
moderniza agricultura lor și a spo
ri producția agricolă, a îmbunătăți 
condițiile de viață ale populației, a 
da extindere învățămîntuiui public 
și ocrotirii sănătății.

Desigur, o condiție imperios ne
cesară a unei astfel de ajutorări 
este ca ea să nu implice nici un 
fel de condiții de natură politică, 
nici un fel de imixtiuni în treburile 
interne ale țărilor ce urmează să 
beneficieze de ajutor. Ajutorul trebuie 
atribuit în condiții care să ducă la 
consolidarea independenței politice 
și economice a acestor țări, la a- 
vîntul forțelor lor de producție, la 
satisfacerea în măsură crescîndă a 
cerințelor materiale și culturale ale 
populației lor.

Trăim într-o lume care dispune 
de bogății imense, de mijloace teh
nice perfecționate, în stare să asi
gure condiții mai bune d» viată în
tregii populații a globului. Elibe
rarea oamehirii de povara tot mai 
apăsătoare a cheltuielilor militare 
și a cursei înarmărilor ar deschide 
calea spre valorificarea într-o mă
sură tot mai mare a acestor imen
se posibilități.

Domnilor delegați,
înfăptuirea țelurilor O.N.U. este 

inseparabil legată de realizarea as
pirațiilor tuturor popoarelor spre 
libertate și independență1, de lichi
darea definitivă și radicală a orîndu- 
ielilor colonialiste. Este timpul ca 
în conflictul dintre puterile colo
niale și popoarele înrobite, O.N.U. 
să se situeze hotărît și fără rezer
ve de partea acestora din urmă.

Colonialismul este sinonim cu 
asuprirea națională și socială dusă 
la extrem: el evocă imaginea a zeci 
de milioane de oameni vînduți ca 
sclavi, închiși în rezervații și la
găre de concentrare, decimați de 
foamete și boli, ținuți în bezna in
culturii.

Colonialismul înseamnă ciopîrți- 
rea arbitrară a unor vaste teritorii, 
menținerea samavolnică a nume
roase state în afara vieții interna
ționale, crearea unor primejdioase 
focare de tulburări și conflicte pe 
plan mondial.

Războiul sîngeros din Algeria, 
expedițiile de pedepsire din Kenya, 
cruntul regim de teroare și violență 
din Angola și Mozambic, răpirea 
celor mai elementare drepturi uma
ne populației autohtone din Africa 
de sud, bombardarea din avioane 
a populației din Oman — toate a- 
cestea ilustrează metodele la care 
recurg colonialiștii pentru înăbuși
rea luptei drepte de eliberare, plină 
de vitejie și eroism, a popoarelor 
care aspiră la libertate.

Colonialiștii s-au dovedit .deose
bit de iscusiți în jefuirea țărilor co
loniale. Este știut că solul și sub
solul Africii dispun de avuții nemă
surate -— de la uriașele zăcăminte 

de diamante, uraniu și alte mine
rale de tot felul, pînă la vasteleîn- 
tinderi de pămînt propice celor mai 
variate culturi. Dar toate aceste a- 
vuții se află în mîinile marilor cor
porații străine care storc beneficii 
fabuloase din exploatarea lor și a 
muncitorilor africani. Chiar statis
tica oficială arată că rata profitu
lui din investițiile directe ale S.U.A. 
în Africa în perioada 1947-1954 se 
cifra anual la 33 Ia sută față de 
capitalul investit, ceea ce înseamnă 
că într-un timp record de numai 
bei ani capitalul investit este amor
tizat.

Ca urmare statisticile O.N.U. a- 
rată că venitul pe cap de locuitor 
al unor țări ca Kenya, Uganda, 
Tanganica, este respectiv de 24,32 
și 40 ori mai mic decît în S.U.A. 
și de aproximativ 14 și 16 ori mai 
scăzut decît în Anglia sau Franța.

Nici un fel de povești despre 
„misiunea civilizatoare" a colonia
liștilor nu pot să ascundă faptul 
zguduitor că după mai bine de un 
secol de asemenea „misiune" ' în
treprinsă de colonialiștii belgieni în 
Congo, nu au existat la proclama
rea independenței decît 14 congo
lezi cu studii superioare, nici un 
medic, nici un ofițer și nici cadre 
administrative cu experiență.

Poporul romîn se pronunță cu 
hotărîre pentru abolirea definitivă 
si neîntîrziată a acestui sistem bles
temat care face să se cutremure de 
rușine pe oricine se simte om.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne salută și sprijină declarația 
cu privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloniale, 
propusă de U.R.S.S. prin care se 
cere să se acorde imediat tuturor 
țărilor coloniale, teritoriilor sub tu
telă și altor teritorii fără guverne 
proprii, independență completă și 
libertate în construirea statelor na
ționale, în conformitate cu voința 
liber exprimată și dorința popoare
lor — și de a se elimina toate po
zițiile coloniale sub forma posesiu
nilor sau regiunilor închiriate pe 
teritoriile altor state.

Noi considerăm că aderarea la 
principiile Cartei O.N.U. a devenit 
incompatibilă cu oprimarea colo
nială săvîrșită de către state-mem- 
bre ale O.N.U. și ca a sosit timpul 
ca O.N.U. să cheme toate guver
nele să respecte cu strictețe princi
piile Cartei privind egalitatea și 
respectul pentru drepturile suverane 
și pentru integritatea teritorială a 
tuturor statelor fără excepție', ne- 
permițînd nici o manifestare a colo
nialismului, nici un drept exclusiv 
sau privilegiu pentru anumite state, 
în dauna altora. Poziția față de 
sistemul de înrobire colonială a 
devenit piatra de încercare pentru 
guvernele statelor membre ale 
O.N.U.: sînt ele pentru sau contra 
principiului nobil înscris în Cartă 
privind egalitatea și respectul pen
tru drepturile suverane ale tuturor 
popoarelor? Doar nu poți să fii pe 
de o parte pentru libertate, iar pe 
de altă parte să sprijini colonialis
mul, care se află într-o opoziție ire
conciliabilă cu ideea libertății popoa
relor.

Cum se poate oare concepe înfăp
tuirea unui program de măsuri eco
nomice, politice și culturale în Afri
ca — la care s-a referit în cuvîn
tarea sa președintele Statelor Uni
te — fără a lua o poziție clară în 
favoarea extirpării colonialismului, 
cancerul nemilos care a făcut și 
face să sufere popoarele africane, 
care a împiedicat și împiedică dez
voltarea economică, po'itică și cul
turală a Africii?

Făcînd să răsune în această A- 
dunare glasul Africii, președintele 
Republicii Ghana, dr. Nkrumah, a 
declarat că „atît timp cît un singur 
metru de pămînt african rămîne 
sub dominație străină, lumea nu 
va cunoaște pace... Națiunile Unite 
trebuie să cheme toate statele care 
au colonii în Africa să acorde in
dependența completă teritoriilor 
care se mai află sub stăipînirea 
lor".

Astăzi, cînd discutăm Declarația 
cu privire la acordarea independen
ței țărilor și poparelor co'oniale 
pronusă de U.R.S.S., poate că nu 
este nepotrivit să reamintim dele
gației americane de „Declarația In

dependenței" votată de Congresul 
Statelor Unite în 1776, document 
în care se declară lichidarea stării 
coloniale, eliberarea de sub jugul 
britanic și transformarea Statelor 
Unite ale Americii în stat liber și 
independent.

Este oare prea mult ca astăzi, du
pă 184 de ani de la această decla
rație să se ceară ca popoarele ce 
se mai află sub jug colonial să se 
bucure de libertatea și independen
ța . pe care poporul american a do- 
bîndit-o atunci?

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

Stimați delegați,
însăși realizarea sarcinii funda

mentale de a apăra pacea și secu
ritatea internațională cere ca O.N.U. 
să ia hotărît în mîini problema li
chidării sistemului colonial.

Robia colonială este nu numai 
rușinea secolului nostru, nu numai 
forma cea mai crudă de opresiune 
politică și de jefuire economică 
popoarelor, dar și una din edem... 
primejdioase surse de conflicte mi
litare.

In această ordine de idei, trebuie 
notat că într-un mare număr de 
țări africane există baze militare, 
navale și aeriene apartinînd State
lor Unite sau altor state membre 
ale pactului militar N.A.T.O. Ase
menea baze militare străine există 
nu numai în țările de pe țărmul 
nordic, ci și în adîncul continentu
lui african. Nu de mult, primul mi
nistru al Belgiei a declarat că ba
zele militare belgiene din Congo, 
c.T-e au costat Belgia cca. 70 de 
milioane dolari, au fost create „la 
insistenta N.A.T.O.", iar pr-sul tru
pelor belgiene retrase de la aceste 
baze a fost mutat în imediata a1- 
propiere, în Ruanda Urtindi. De a- 
semenea, ziare din Africa de sud 
au anunțat că în Rodezia a fost a- 
menajat un teren pe care se insta
lează principala bază N.A.T.O. me
nită să fie folosită de avioane r 
toare de vînătoare și bombarcu- _• 
purtătoare de arme nucleare. Re
vista americană „Time" a descris 
un aerodrom din apropiere de Tri
poli, ca pe un „aerodrom-cheie în 
încercuirea Moscovei de către avia
ția strategică a S.U.A.".

Dacă ținem seama de faptul că 
majoritatea statelor care fac parte 
din N.A.T.O. sînt state colonialiste, 
devine clar că toate bazele milita
re, trupele, unitățile de aviație și 
flotele aparținînd N.A.T.O. sînt în
dreptate nu numai împotriva țări
lor socialiste și altor țări iubitoare 
de pace, ci și împotriva mișcării de 
eliberare din Africa și pentru men
ținerea prin teroarea armelor a 
pozițiilor politice si economice ale 
imperialiștilor în Africa.

Popoarele africane, guvernele lor 
și liderii lor politici care reprezintă 
aspirațiile de eliberare de sub ju
gul colonial și de consolidare a in
dependenței, acolo unde ea a fost 
cucerită, nil pot să nu vadă primej
dia extremă la care le expund exis
tența si sporirea bazelor și trupelor 
N.A.T.O. pe teritoriul african. Ve
chea și răsuflata gogoriță a „peri
colului comunist" este fluturată în 
Africa de colonialiști pentru a dis
trage, în realitate, atenția de la 
planurile lor de transformare a A- 
fric.ii într-o mare bază de opera
țiuni militare ale pactului N.A.T.O.

Doar așa cum au arătat în repe
tate rînduri reprezentanții guvernu
lui provizoriu algerian, războiul 
sîngeros împotriva poporului alge
rian, care luptă cu abnegație pen
tru libertatea sa, n-ar fi fost posi
bil fără sprijinul politic și militar 
acordat Franței de aliații din 
N.A.T.O.

Complotul agresiv împotriva in
dependenței și integrității Congoti- 
lui, desfășurat de cerctiri’e colonia
liste cu sprijinul N.A.T.O., repre
zintă nn nou și izbitor exemplu în 
această privință. Este pe deplin jus
tificată îngrijorarea cn care opinia 
publică urmărește evoluția situației 
din Congo, cu atît mai mult cu cît 
în această evoluție sînt angajate
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însăși autoritatea și prestigiul Or
ganizației Națiunilor Unite1.

Acum apare limpede pentru toți 
cei care sînt sincer devotați cauzei 
eliberării popoarelor coloniale că, 
în loc să sprijine guvernul central 
care a făcut apel la O.N.U. pentru 
a restabili ordinea și legea în Con
go, în loc să îndeplinească fidel 
rezoluțiile Consiliului de Securitate 
privind ajutorarea guvernului cen
tral pentru a asigura independența 
și integritatea teritorială a Republi
cii Congo, comandamentul O.N.U. 
■și secretarul general au acționat în 
vederea subminării guvernului cen
tral și s-au situat de partea rebeli
lor, în spatele cărora stau colonia
liștii belgieni și aliații lor din
N. A'.T.O.

Nici un fel de pretinse argumente 
juridice si nici un fel de alibiuri nu 
Cot să justifice faptul că în cele trei 
luni cît au durat operațiunile
O. N.U. în Congo, guvernul central 
a fost subminat și lipsit de mijloa
ce pentru a-și afirma autoritatea, 
organul parlamentar care exprima 
voința poporului a fost interzis, în 
timo ce forțele secesioniste au de
venit mai active ca oricînd, instruite 
și înarmate de colonialiștii belgieni 
sub ochii îngăduitori ai comanda
mentului O.N.U.

Este clar că situația la care s-a 
ajuns în Congo corespunde pe de
plin planurilor și obiectivelor colo
nialiștilor belgieni și sprijinitorilor 
lor din N.A.T.O. și dezvăluie carac
terul real al politicii acestora.

Delegația romînă consideră că 
Adunării Generale a O.N.U. îi re
vine sarcina imperioasă de a exa
mina cu cea mai înaltă răspundere 
problema situației din Congo,. pen
tru a crea, însfîrșit, poporului con- 
golez acele condiții la care îi dau 
deplin drept lupta sa eroică pentru 
independență națională, libertate și 
viață mai bună.

Domnilor delegați,
Promovarea principiilor coexis

tenței pașnice și a dezvoltării rela
țiilor de colaborare multilaterală 
între state în vederea menținerii 
•și consolidării păcii reprezintă în
săși rațiunea de a fi a Organiza
ției Națiunilor Unite.

Numai cu doi-trei ani în urmă 
puteam asista la încercări de a ex
clude însuși termenul de coexisten
ță pașnică din vocabularul Națiuni
lor Unite, în timp ce astăzi consta
tăm c,u satisfacție că, de la tribuna 
■O.N.U., numeroși reprezentanți ai 
statelor membre recunosc în coexis
tența pașnică o necesitate vitală, 
decurgînd din complexul realități
lor contemporane.

Cu deplină justificare observa în 
intervenția sa reprezentantul Brazi
liei că o premiză a relațiilor paș
nice între state este luarea. în con
siderare a existenței unor state cu 
regimuri sociale diferite, fie că a- 
cest lucru place sair nu, și că, în- 
trucît soluția războiului se demon
strează ca inadmisibilă, singura 
-cale care poate fi urmată pentru a 
ajunge la soluționarea problemelor 
erei noastre este aceea a tratati
velor.

Este incontestabil că principiile 
coexistenței pașnice cuceresc o ade
ziune tot mai largă în întreaga lu
me; am face însă un prost serviciu 
cauzei păcii dacă am trece cu ve
derea faptul că aceste principii au 
și adversari înverșunați.

Așa cum s-a mai arătat de la a- 
ceastă tribună, în lumea contempo
rană se înfruntă două linii, două 
orientări în materie de relații in
ternaționale: o orientare bazată pe 
principiile coexistenței pașnice, care 
urmărește întărirea și dezvoltarea 
continuă a bunelor relații între sta
te, eliminarea încordării internațio
nale și rezolvarea la masa tratati
velor a litigiilor dintre1 state: o altă 
-orientare — cea a promotorilor 
războiului rece și ai cursei înar
mărilor duce la organizarea de ac
țiuni agresive și la imixtiuni gro
solane în treburile interne ale altor 
țări, la crearea și întreținerea fo
carelor de neliniște, periclitînd grav 
pacea lumii.

Este drept că în zilele noastre se
veritatea cu care opinia publică ju
decă pe adversarii principiilor co

existenței pașnice îi face chiar pe 
acei care subminează și împiedică 
aplicarea lor în viața internațională 
să invoce aceste principii^ temîn- 
dti-se ca adevăratele lor gînduri și 
intenții să nu iasă la iveală. De a- 
ceea, popoarele lumii și reprezen
tanții lor trebuie să manifeste luci
ditate și vigilență, călăuzindu-se în 
aprecierea poziției fiecărui guvern 
după fapte și nu după simple de
clarații.

Cum se pot împaca declarațiile 
de atașament pentru cauza păcii cu 
politica de sporire an de an a chel
tuielilor de înarmare și a pregătiri
lor militare ale S.U.A., cu ridicarea 
la rangul de politică de stat a spio
najului militar și a încălcării suve
ranității altor state, care și-a găsit 
expresia în cunoscutele incursiuni 
agresive ale avioanelor americane 
„U-2“ și „RB-47" deasupra terito
riului sovietic? Cum se ’pot împăca 
asemenea declarații cu actele ostile 
împotriva eroicului popor al Repu
blicii Cuba care a pășit ferm pe 
calea independentei sale naționale?

Chiar acum, cînd în Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite asis
tăm la încercarea de a arunca răs
punderea pentru încordarea interna
țională tocmai asupra Uniunii So
vietice și a celorlalte țări socialist 
te, care depun eforturi perseverente 
în vederea înlăturării surselor ei, 
în Europa se desfășoară mari ma
nevre militare ale N.A.T.O. care 
provoacă neliniște și sporesc psi
hoza de război.

Aceleași. cercuri ai căror expo
nent afirmă că sînt preocupați de 
dorința de a preveni dezlănțuirea 
unui război accidental sau a unui 
atac prin surprindere, organizează 
zborurile aviației strategice ameri
cane și engleze cu arme nucleare 
la bord, creînd astfel pericolul dez
lănțuirii unui război accidental și 
menținînd o stare de permanentă a- 
menințare cu un atac prin surprin
dere.

Sîntem, domnilor delegați, una 
din acele țări care au avut de su
portat grave distrugeri, unul din 
acele popoare care au avut de în
durat grele suferințe din cauza mi
litarismului german, atît în primul 
cît și în ce de-al doilea război mon
dial.

Împreună cu celelalte popoare iu
bitoare de pace urmărim cu legiti
mă îngrijorare înarmarea accelera
tă a . militariștilor revanșarzi din 
Germania occidentală sub patrona
jul puterilor ce fac parte din pac
tul Atlanticului de nord. In prezent 
conducerea Bundeswehrului, cu gi
rul și aprobarea deschisă a guver
nului federal, revendică înzestrarea 
Republicii Federale Germane cu ar
me nucleare, iar cercurile conducă
toare ale N.A.T.O. nu fac un secret 
din intenția lor de a satisface a- 
ceastă revendicare primejdioasă 
aentru cauza păcii. Toate acestea 
transformă Germania occidentală în 
principalul focar al încordării și 
primejdiei de război în Europa și 
în lumea întreagă.

Interesele păcii cer impetuos rea
lizarea propunerilor Uniunii Sovie
tice și ale Republicii Democrate 
Germane privind lichidarea urmări
lor celui de-al doilea război mon
dial și încheierea tratatului de pace 
cu Germania.

Noi considerăm că hotărîrile pe 
care le va lua actuala sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. trebuie 
să contribuie la înlăturarea perico
lelor grave ce amenință pacea, să 
pună capăt încălcării normelor în
deobște recunoscute ale relațiilor 
dintre state și nesocotirii drepturi
lor suverane ale altor popoare.

încercarea făcută la sesiunea 
noastră de reprezentantul S.U.A. la 
O.N.U., de a absolvi de păcate pe 
promotorii războiului rece și pe par
tizanii regimului colonialist, dove
dește că cercurile pe care le repre
zintă nu apreciază la justa ei va
loare maturitatea opiniei publice 
internaționale. Iritarea este un prost 
sfetnic iar expresiile injurioase nu 
pot constitui argumente împotriva 
unor propuneri concrete și con
structive pentru rezolvarea proble
melor vitale ale relațiilor interna- ' 
ționale și ale evoluției istorice a 
umanității.

Punctele înscrise de statele socia
liste și de alte țări iubitoare de pace 

pe ordinea de zi a acestei sesiuni 
istorice, ca și propunerile cu care 
ele au venit în fața Adunării Gene
rale urmăresc rezolvarea probleme
lor fundamentale ale epocii noastre 
— întărirea păcii și securității ge
nerale, asigurarea dreptului tuturor 
popoarelor de a se bucura de inde
pendență și suveranitatea națională.

Pornind de la convingerea că fie
care stat membru al O.N.U., fie el 
mare sau mic, are îndatorirea să 
aducă o contribuție proprie, activă, 
la afirmarea concretă a principiului 
coexistenței pașnice în relațiile in
ternaționale, guvernul romîn a pro
pus înscrierea pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale a punctului intitulat: „Acțiuni 
pe plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună vecină
tate între state europene aparținînd 
unor sisteme social-politice diferite".

Guvernul romîn consideră că 
dezvoltarea și îmbunătățirea conti
nuă a relațiilor dintre statele situate 
în regiuni în care cele două siste
me soc.ial-economice vin în contact 
imediat sau apropiat capătă o în
semnătate deosebită atît pentru ță
rile direct interesate, cît și pentru 
pacea și securitatea generală.

Guvernele statelor respective ar 
putea totodată iniția tratative pen
tru rezolvarea problemelor litigioa
se existente între ele, âr putea în
cheia tratate de înțelegere și cola
borare multilaterală sau orice alte 
instrumente de înțelegere regională, 
cu ajutorul cărora să se elimine 
astfel de surse importante de neîn
credere și încordare în relațiile din
tre state, cum sînt bazele militare 
străine, rampele de lansare a ra
chetelor, staționarea avioanelor în
cărcate cu arme nucleare etc.

Asumarea de către marile puteri 
a angajamentului de a respecta ase
menea aranjamente intervenite în
tre statele, unor zone geografice ar 
spori eficacitatea acestor aranja
mente și valoarea lor pentru cauza 
păcii generale.

După cum se știe, guvernul ro
mîn a propus încă din 1957 o ast
fel de înțelegere între statele regi
unii balcanice și a reînnoit propu
nerile sate în anul 1959.

Am formulat pronu-nerile noastre 
cu convingerea că regiunea balca
nică poate fi transformată într.-o 
zonă a Păcii, fără armament ato
mic, rampe de lansare a rachetelor 
și baze militare străine. Aceasta ar 
corespunde în cel mai înalt grad 
intereselor fundamentate ale popoa
relor țărilor balcanice și ar depăși 
cu mult ca importantă limitele a- 
cestei regiuni geografice.

Realizarea unei astfel de înțele
geri ar crea totodată condiții din 
cele mai favorabile pentru intensi
ficarea schimburilor economice, a 
colaborării multilaterale si ajutoru
lui reciproc, în folosul tuturor po
poarelor acestei regiuni.

Faptul că în relațiile dintre unele 
state balcanice mai există încă pro
bleme în litigiu, pledează nu împo
triva inițiativei guvernului romîn, 
ci în favoarea ei.

Este cunoscut că țările socialiste 
din Balcani și-au exprimat în repe
tate rînduri dorința de a rezolva pe 
cale de tratative problemele litigi
oase cu alte țări și au făcut pro
puneri în acest sens. Propria expe
riență a guvernului romîn confirmă 
că, atunci cînd există bunăvoință 
de ambele părți, problemele în liti
giu se pot rezolva, conform cui in
teresele reciproce.

Realizarea unei înțelegeri a sta
telor balcanice nu implică renunța
rea la sistemele de alianță din care 
aceste state fac parte, dună cum 
dezvoltarea relații'or multilaterale 
dintre statele balcanice nu exclude 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
pentru care există azi posibilități 
mult sporite față de trecut.

Am putut constata cu satisfacție 
că prominerile guvernului romîn 
sînt sprijinite de o serie de state 
din regiunea balcanică și se bu
cură de interes si de simpatie în 
opinia publică din toate țările a- 
cestei regiuni.

Cu convingerea profundă că rea
lizarea înțelegerii balcanice cores
punde pe de-a întregul intereselor 
fundamentale ale popoarelor aces
tei regiuni, precum și interesului 
general al menținerii și consolidării

păcii în lumea întreagă, guvernul 
romîn reînnoiește propunerea cu 
privire la încheierea unui tratat de 
înțelegere și securitate colectivă a- 
vînd drept scop să consolideze pa
cea în regiunea balcano-adriatică 
și s-o transforme într-o zonă din 
care să fie eliminate bazele mili
tare străine, rampele de lansare a 
rachetelor și armelor nucleare. Ne 
exprimăm speranța că atît guvernul 
grec cît și noul guvern turc vor 
primi în mod favorabil propunerea 
noastră de dezvoltare a colaborării 
și înțelegerii, de întărire a securi
tății popoarelor din această regiu
ne. I

Domnule președinte,
Oricare ar fi concepțiile noastre 

politice sau filosofice, dacă milităm 
pentru pace, dacă ne este scumpă 
viața și munca creatoare a oameni
lor,’ nu ne poate fi indiferent mo
dul în care sînt îndrumate și pre
gătite pentru viață vlăstarele tinere 
ale omenirii, dacă ele sînt învățate 
să prețuiască omul și realizările 
sale materiale și spirituale sau, dim
potrivă, sînt crescute în spiritul ne
gării creațiilor umane, al urii ra
siale și naționale, al militarismu
lui și războiului.

Fapte recente arată că cercuri in
fluente din anumite țări fac efor
turi pentru a inocula tineretului ve
ninul intoleranței față de oameni, 
îndeosebi față de cei de altă rasă, 
al revanșismului și al agresiunii, 
în scopul de a-1 adapta proiectelor 
aventuriste ale adversarilor destin
derii și păcii.

Pornind de la ideea că tînăra ge
nerație poate și trebuie să joace un 
rol important, un rol activ în favo
rizarea țelurilor păcii și coexisten
ței pașnice, guvernul romîn a pro
pus înscrierea pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni a punctului intitu
lat: „Măsuri pentru promovarea în 
rîndurile tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii în
tre popoare".

Considerăm că Adunarea Gene
rală O.N.U. ar aduce un real ser
viciu cauzei păcii dacă ar recoman
da guvernelor și organizațiilor spe
cializate să acorde o atenție sporită 
problemelor legate de promovarea 
în rîndurile tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și înțe
legerii între popoare și ar iniția 
elaborarea unei convenții interna
ționale în acest sens.

Guvernul romîn nădăjduiește că 
propunerile sale, atît cea referitoa
re Ia înțelegerile regionale, cît și a- 
ceea privind îndrumarea tineretului, 
vor găsi înțelegere și sprijin din 
partea statelor membre ale Organi
zației noastre.

Domnilor delegați,
Ducînd cu consecvență o politică 

de pace și de lărgire continuă a 
colaborării multilaterale cu toate 
statele, Republica Populară Romînă 
și-a concentrat eforturile pentru 
continua dezvoltare a economiei 
sale naționale și ridicarea bunăs
tării materiale și culturale a po
porului.

Vechea Romînie era cunoscută 
ca una din țările înapoiate ale Eu
ropei, cu o industrie slab dezvol
tată, cu. agricultură primitivă. In 
acea vreme, țării noastre îi erau 
caracteristice mizeria, analfabetis
mul în proporții de masă, mortali
tatea infantilă ridicată și bolile en- 
demicle.

Cunoaștem din propria noastră 
experiență, stimați delegați, care 
sînt rezultatele dezastruoase ale 
dependenței de monopolurile străi
ne pentru viața politică și econo
mică a unei națiuni. Monopolurile 
străine, care au dominat zeci de 
ani în țara noastră, an frînat dez
voltarea economiei, au jefuit bogă
țiile sale naturale și au exploatat 
munca harnicului popor romîn. Ro- 
mînia importa aproape toate mași
nile și utilajele și era nevoită să-și 
vîndă grînele pe seama subalimen- 
tației cronice a populației. Luîn- 
du-și soarta în propriile mîini și 
devenind stăpîn pe bogățiile țării, 
poporul romîn le valorifică con
form cu propriile sate interese, spo
rind continuu forța economică a 
țării.

Industria națională a crescut în- 
tr-un ritm accelerat. Producția ei 
depășește de cinci ori volumul an
tebelic, iar în anul 1965, în confor
mitate cu planul de șase ani, pro
ducția globală a industriei noastre 
va fi de peste două ori mai mare 
decît în 1959 — de circa zece ori 
mai mare decît în 1938, anul cu 
cea mai mare producție a vechii 
Romînii.

Au luat o mare dezvoltare industria 
siderurgică, industria constructoare 
de mașini, industria energetică, chi
mică și a petrolului. Producem azi 
mașini-unelte felurite, tractoare, 
combine și alte mașini agricole, 
mijloace de transport, utilaj elec
tric. Asigurăm în întregime echipa
mentul necesar extracției și prelu
crării complexe a petrolului și două 
treimi din echipamentul industrial 
necesar noilor întreprinderi, precum 
și dezvoltării celor existente, rămî- 
nînd și disponibilități însemnate 
pentru export.

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

Ca urmare a dezvoltării econo
miei, venitul național este în pre
zent de 2,7 ori mai mare decît în 
1938; pînă în anul 1965 va crește 
de aproximativ patru ori și jumă
tate în comparație cu același an.

S-a ridicat continuu nivelul de 
Irai al întregii populații. Puterea 
ei de cumpărare s-a dublat, iar 
consumul a crescut de 2-3 ori față 
de anul 1938.

Cheltuielile social-culturale s-au 
mărit în ultimii ani de 4,5 ori, a- 
jungînd să reprezinte în 1959 un 
sfert din bugetul total al statului, 
însemnate mijloace materiale au 
fost îndreptate spre dezvoltarea în- 
vățămîntului elementar, mediu și 
superior, pentru crearea unor con
diții tot mai bune de educație a 
copiilor și tineretului, de ridicare 
continuă a nivelului cultural al în
tregului popor.

Gratuitatea învățămîntului, dez
voltarea rețelei școlare, fac învăță- 
mîntul de toate gradele accesibil 
tuturor copiilor și întregului tineret.

O deosebită atenție se acordă for
mării cadrelor naționale de tehni
cieni și alți specialiști pentru ne
voite industriei, agriculturii și 
transporturilor, științei și culturii. 
Numărul inginerilor a crescut în țara 
noastră de la 9.000 cîți erau în 1938 
la 60.000 în anul 1960.

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

Aceste progrese considerabile au 
devenit posibile numai după ce po
porul nostru a pus capăt depen
denței sale politice și economice 
față de puterile imperialiste. Rezul
tatele obținute sînt efectul unei po
litici dictate de interesele funda
mentate ale țării și de necesitățile 
dezvoltării ei pe calea progresului.

In dobîndirea rezultatelor schi
țate sumar aici un rol însemnat l-a 
avut strînsa colaborare și într-aju- 
torare dintre țările socialiste și spri
jinul permanent și multilateral de 
care se bucură țara noastră din par
tea Uniunii Sovietice. In mod deo
sebit poporul nostru prețuiește aju
torul pe care ni-1 acordă Uniunea 
Sovietică pentru dezvoltarea indus
triei, baza avîntului întregii econo
mii naționale.

Domnule președinte,
Profundele transformări înfăp

tuite în țara noastră provoacă, așa 
cum este și firesc, nemulțumirea 
adversarilor progresului social, a 
exponenților politicii de dominație 
imperialistă asupra altor popoare.

Aceștia sînt inspiratorii felurite
lor acțiuni provocatoare de groso
lană imixtiune în treburile interne 
ale țării noastre. Un exemplu re
cent îl constituie mascarada nedem
nă a așa-numitei „săptămîni a na
țiunilor captive", patronată de per
sonalități oficiale din S.U.A.



Cuvinfarea rostită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
șeful delegației romîne Ea cea de-a 15-a sesiune 

a Adunării Generale a 0. N. U.
Grăbirea 

însămîrițărilor de toamnă
(Urmare din pag. 3-a)

Promotorii războiului rece își 
îngăduie, adeseori, să adreseze po
porului nostru stăpîn pe destinele 
sale, promisiuni de „eliberare".

Ii întrebăm pe acești „eliberato
ri" nechemați: de ce anume doriți 
.să eliberați poporul romîn? De in
dustria sa națională, în plină dez
voltare de bogățiile țării pe care 
poporul romîn le valorifică azi în 
interesul prosperității sale, de drep
tul la muncă, la învățătură, la o- 
dihnă, la asistență sanitară, de li
bertățile asigurate în mod efectiv 
de orînditirea noastră socialistă?

Poporul romîn cunoaște suficiente 
exemple ale modului în care conce
peri libertatea, acolo unde vă mai 
puteți impune voința 1

Ne-am referit aici la aceste ac
țiuni provocatoare al căror ecou s-a 
făcut auzit și în această sală, pen
tru a atrage atenția Adunării Ge
nerale asupra uneia din formele 
războiu'ui rece care alimentează 
tensiunea internațională, încalcă 
normele relațiilor între state și 
care trebuie condamnată cu toată 
asprimea de către Organizația Na
țiunilor Unite.

Domnilor delegați,
In încheiere, permiteți-mi să ex

prim poziția delegației romîne în 
problema îmbunătățirii și perfec
ționării activității O.N.U.

In această problemă noi pornim 
de la ideea că într-o lume în care 
există state cit diferite sisteme eco
nomice și politice, O.N.U. își poate 
îndeplini’ cu succes sarcinile numai 
dacă rămîne fidelă principiului Car
tei, care afirmă că O.N.U. trebuie 
să fie un centru de armonizare a 
eforturilor tuturor națiunilor în ve
derea scopurilor comune, menține
rea păcii și securității, dezvoltarea 
relațiilor prietenești între națiuni, 
realizarea cooperării internaționale.

Trebuie să se țină seama că în 
măsura în care s-a încercat și se 
încearcă din partea unui grup de 
state sau a unui bloc militar de 
a-și asigura în O.N.U. o poziție do
minantă și de a impune astfel hotă- 
rîri care servesc exclusiv interese
lor sale și care dăunează interese
lor celorlalte state sau grupuri de 
state, în aceeași măsură se dimi
nuează capacitatea acestei organi
zații de a-și îndeplini efectiv rolul 
în apărarea păcii. Doar nimeni nu 
va accepta un arbitru despre care 
știe de la început că favorizează 
partea opusă.

De aceea, aș vrea să arăt, dom
nilor delegați, că a propune înlă
turarea unor stări de lucruri care 
au permis folosirea O.N.U. ca un 
instrument al unui grup de puteri 
în dauna celorlalte state, a propune 
măsuri menite a asigura încrederea 
tuturor statelor membre în aparatul 
executiv al O.N.U. și a garanta o- 
biectivitatea lui în aplicarea hotă
rîrilor O.N.U.. înseamnă a întări 
Organizația Națiunilor Unite și a 
face din ea un real și puternic in
strument de menținere a păcii și 
securității internaționale.

Era desigur de așteptat ca acei 
care au folosit pînă acum pozițiile 
lor dominante în O.N.U. pentru 
a-și impune politica lor să reacțio
neze Ia aceste propuneri așa cum 
reacționează totdeauna în istorie a- 
cei care sînt confruntați cu pers
pectiva de a-și pierde privilegiile.

Schimbările progresiste care au 
cerut lichidarea unor privilegii au 
fost totdeauna însoțite de strigătele 
celor privilegiațicare prevesteau că, 
odată cu pierderea privi’cgiilor lor 
va izbucni o criză care va face să 
piară totul. In realitate n-au pierit 
decît privilegiile, iar lumea a con
tinuat să trăiască și să se dezvolte. 
Aceasta este valabil și pentru o or
ganizație internațională ca Orga
nizația Națiunilor Unite.

Chestiunea restucturării secreta
riatului general este o chestiune de 
principiu pentru organizația noastră.

Restructurarea aparatului execu
tiv al O.N.U. și, în special, a se
cretariatului general este o cerință 
pe care o ridică însăși viața inter
națională a zilelor noastre, însăși 
necesitatea imperioasă ca O.N.U. 
să poată deveni un instrument efica
ce în rezolvarea marilor probleme 
care sînt pe ordinea de zi a Adu
nării Generale a O.N.U. Aceasta o 
demonstrează și cele petrecute în 

Congo unde secretarul general al 
O.N.U., dl. Hammarskjoeld, a ac
ționat, în fapt, ca exponent al po
liticii puterilor colonialiste, în loc 
să asigure îndeplinirea hotărîrilor 
Consiliului de Securitate, conform 
cu interesele libertății și indepen
denței poporului congolez.

In actuala structură, secretarul 
general nu asigură aplicarea obiec
tivă a hotărîrilor O.N.U. Cu atît 
mai puțin poate asigura secretaria
tul general, în prezenta Iui struc
tură, sarcinile noi, de perspectivă, 
pe care aparatul executiv al O.N.U. 
va trebui să le asume în viitor.

Este știut, de pildă, că în legătu
ră cu înfăptuirea dezarmării gene
rale și complete, se va ridica pro
blema creării unor forțe armate in
ternaționale ale O.N.U., care ur
mează a fi folosite conform hotă
rîrilor Consiliului de Securitate, or
ganul însărcinat de Cartă să men
țină pacea și securitatea internațio
nală1. i

îndeplinirea unor asemenea ho- 
tărîri va reveni, în mod firesc, a- 
paratului executiv al O.N.U.

Se ridică deci chestiunea: ce ga
ranție vor avea grupurile de state 
care compun O.N.U. că aparatul e- 
xecutiv va îndeplini întocmai hotă- 
rîrile luate și .că el nu va fi folo
sit pentru a servi interesele înguste 
ale unui stat sau grup de state îm
potriva intereselor celorlalte grupuri 
de state?

Este limpede că oricine privește 
serios și responsabil problema asi
gurării păcii și securității interna
ționale nu poate să nu fie de acord 
că acestei chestiuni trebuie să i se 
dea un răspuns satisfăcător.

Delegația romînă consideră că 
răspunsul satisfăcător îl oferă pro
punerea U.R.Ș.S. ca organul exe
cutiv să fie constituit nu dintr-o 
singură persoană, secretarul gene
ral, ci din trei reprezentanți ai gru
pelor de state care compun O.N.U. 
— state'e aparținînd alianțelor oc
cidentale, statele socialiste și cele 
neutre'.

O asemenea soluționare a proble
mei constituie o garanție că activi
tatea aparatului executiv al O.N.U. 
se va desfășura cu deplină obiecti
vitate.

Delegația rcmînă ține să se ală
ture părerii exprimate de mai multi 
ante"orbitori privitor la inconve
nientele pentru desfășurarea acti
vității normale a O.N.U. ca urmare 
a faptului că sediul ei se află la 
New York.

Delegația romînă a venit la a- 
ceastă adunare însuflețită de do
rința. de a-și aduce contribuția 
la rezolvarea problemelor de pe or
dinea de zi.

--------------------------- KZa---------------------------

Ecoul international al cuvtntârii 
tovarășului «li. fiheorgmu-Dcj
NEW YORK — Corespondentul 

special „Agerpres", Al. Gheorghiu, 
transmite :

Cuvîntarea șefului delegației R. P. 
Romîne la cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
fost transmisă pe larg de marile a- 
genții de -presă mondiale.

AGENȚIA TASS a reprodus am
ple extrase ale cuvîntării, scoțînd 
în evidență ideile principale și sub
liniind hotărîrea țării noastre de 
a-și aduce contribuția la rezolva
rea. problemelor înscrise pe ordinea 
de zi a sesiunii, speranța ei că 
problema dezarmării poate să-și gă
sească rezolvarea. Sînt relatate de 
asemenea, propunerile guvernului ro
mîn în vederea adoptării de acțiuni 
pe plan regional menite să îmbu- 
nătățească relațiile între state cu 
orînduiri social-politice diferite, pre
cum și în vederea adoptării măsu
rilor de educare a tineretului în 
șprițul păcii și prieteniei între po
poare.

AGENȚIA FRANCE PRESSE, 
re!atînd continuarea dezbaterilor 
generale, subliniază că conducăto
rul delegației rrmîne s-a ocupat în
deosebi de problema dezarmării, de 
funcționarea O.N.U., de problema 
Congo-ului și a „reînnoit oferta ți
nui tratat de înțelegere și de se
curitate colectivă în Balcani pentru 
a crea aici o zonă fără baze străine 
și armament nuclear".

Am pășit pe pămîntul Americii 
dînd expresie sentimentelor de sti
mă și prețuire pe care le nutrește 
poporul romîn pentru poporul a- 
merican; eram ca și celelalte de
legații îndreptățiți să așteptăm ca 
în orașul în care se desfășoară lu
crările acestui for suprem al națiu
nilor, să găsim condițiuni favora
bile activității lui și un climat pro
pice bunei înțelegeri între popoare.

Am constatat însă că, în momen
tul cînd la sesiune sînt reunite de
legațiile a aproape 100 de state, 
printre care un mare număr sînt 
reprezentate prin șefi de state și 
guverne, aici, la New York, se des
fășoară una din cele mai penibile 
încercări de a otrăvi atmosfera in
ternațională prin împletirea măsu
rilor ostile, șicanatoare și discri
minatorii luate de oficialitățile a- 
mericane, cu așa-zisele „demonstra
ții" ale unor huligani, fasciști fu
gari și infractori de drept comun 
închiriați cu ziua sau cu ora. A- 
ceasta este, probabil, imaginea o- 
bișnuită a mult trîmbițatei „lumi 
libere" așa cum o concep inspira
torii tuturor acestor acțiuni provo
catoare.

Delegația romînă consideră jus
tificată părerea că trebuie exami
nată problema găsirii unui alt sediu 
pentru O.N.U. într-o țară care poate 
asigura desfășurarea normală, în 
condiții demne, a activității dele
gațiilor și a o"ganizației în în
tregul ei.

Domnule președinte, 
Stimați delegați,
Popoarele lumii își pun mari nă

dejdi în această sesiune. Ele aș
teaptă ca Adunarea Generală să 
găsească drumul pentru a scoate 
problema dezarmării din impas și 
pentru a înfăptui dezarmarea gene
rală și completă, transformînd în 
realitate năzuința nobilă a omenirii 
— o lume fără războaie. Ele aș
teaptă ca Adunarea Generală să 
se pronunțe pentru abolirea defini
tivă a sistemului colonialist și să 
deschidă popoarelor care mai su
feră juo'ui! robiei coloniale porțile 
libertății și demnității umane. Ele 
așteaptă ca Adunarea Generală să 
condamne și să ceară încetarea ac
țiunilor care periclitează pacea și 
încalcă principiul sfînt al suvera
nității naționale. Ele așteaptă c.r. 
Orp-anizația Națiunilor Unite să 
devină cu adevărat instrumentul e- 
fectiv al apărării păcii și securității 
internaționale.

In încheiere, dați-mi voie să vă 
mulțumesc, pentru atenția acordată 
și să exprim urarea ca lucrările a- 
cestei sesiuni să corespundă marilor 
așteptări ale popoarelor lumii.

In relatarea sa, AGENȚIA REU
TER arată că „conducătorul romîn 
a subliniat că cea mai importantă 
problemă care stă în fața Adunării 
Generale este problema dezarmării". 
Agenția subliniază că conducătorul 
delegației romîne a sprijinit pla
nul sovietic de dezarmare generală 
și totală care oglindește speranța 
omenirii de a se instaura o nouă 
eră, în care războaiele vor fi înlă
turate pentru totdeauna. Corespon
dentul agenției Reuter a relatat de 
asemenea, pasajul care se referă la 
poziția delegației romîne în proble
ma îmbunătățirii si perfecționării 
O.N.U.

Subliniind că „Gheorghiu-Dej a 
vorbit în fața unei impresionante 
adunări de șefi de guverne care 
participă la sesiune, printre care 
N. S. Hrușciov. K. Nkrumah, J, 
Nehru, I. Tito, F. Castro, G. Nasser, 
W. Gomulka", agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL, redă 
ample pasaje din cuvîntarea condu
cătorului delegației R. P. Romîne.

Agenția relevă faptul că în cu
vîntarea conducătorului delegației 
R. P. Romîne este subliniată pro
blema consolidării .păcii în Balcani. 
Gheorghiu-Dej — scrie corespon
dentul agenției United Pres Inter
national •— a reînnoit apelul Romî- 
niei pentru ca țările din zona Bal
canilor și a Mării Adriatice să nu 
aibă baze și arme nucleare.

Timpul însămînțărilcr de toamnă 
a sosit. Unele unități agricole so- 
c:alist-ccoperatiste au și însămînțat 
grîu și orz pe suprafețe importante. 
Gospodăria colectivă din Ighiu, bu
năoară, care și-a cîștigat o bogată 
experiență în cultivarea cerealelor, 
a însămînțat după trifoi, în teren 
pregătit de S.M.T., 15 hectare de 
grîu Cenad 117. Gospodăria co
lectivă din Cistei, care a pregătit 
pentru însămînțări după mazăre, 
porumb siloz și sfeclă de zahăr a- 
proape 100 hectare teren, a semă
nat în în'reglme orzul și a început 
semănatul griului. O suprafață im
portantă de grîu au însămînțat în
tovărășirile din Oarda de Jos, Cri- 
cău și a'tele.

Pentru a se asigura o continuă 
sporire a producției dă cereale la 
hectar —■ sarcină de mare impor
tanță pusă în fața, oamenilor mun
cii din agricultură de cel de-al III- 
l a Congres al partidului — pregă
tirea terenului la un nivel agroteh
nic rdieat și folosirea unor canti
tăți însemnate de semințe cu pro
ductivitate mare, se impune ca o 
îndatorire ce trebuie îndeplinită cu 
răspundere de toți lucrătorii ogoa
relor.

Pentru insămînțările de toamnă 
s-au ex~cutat arături adînci de vară 
pe suprafețe însemnate. Pînă la se
mănat arătura trebuie să fie ținu
tă curată de buruieni și afinată 
prin lucrarea solului cu grapa cu 
discuri.

Se știe că în raionul nostru o su
prafață importantă de grîu se în- 
sămlnțează după porumb, floarea- 
soarelui și alte culturi. Deci, în a- 
aeste zile toată atenția trebuie să 
se acorde grăbirii recoltări'or și e- 
Ubercrii terenului de culturile tîrzii, 
deoarece numai, așa se poate asi
gura terminarea ta timp a însămîn- 
tărilor. înainte de arat terenul se 
discuiește patru mărunțirea restu
lui de vegetale, care se îngroapă 
sub brazdă odată cu arătura, înlă- 
turîndu-se golurile de aer, ce dău
nează griului în timpul iernârii. 
Dadă la arat s-au scos bulgări, 
este absolut necesar să se treacă 
peste arătură cu discuitorul și cil un 
tăvălug greu, urmînd ca după se
mănat să se tăvălugească din nou. 
In fe’ul acesta se asigură o răsă
rire rapidă și uniformă a griului, 
orzului sau secarei ce se însămîn- 
țează.

Un factor important in sporirea 
producției la hectar îl constituie în
grășăminte naturale și chimice. 
Gospodăriile co’ective din Ciugud 
și Limba au transportat gunoi în 
cînw petdru întreaga suprafață ce 
se însămînțează cu grîu, după po
rumb. In aces* scop, importante 
cantități de gunoi de grajd au 
transportat la capătul tarlalelor și 
întovărășiții din Strajă, Hăpria și 
alții. Pe terenul ce se însămînțează 
cu grîu, gospodăria, colectivă din 
Oiejdea încorporează in sol odată 
cu arătura, 200-300 kg superfosfat. 
Cu toate acestea, in raionul nostru 
sînt încă multe comune, ca Bără- 
banț, Stremț, Benic și altele, unde 
transportatul gunoiului în cîmp este 
mu't rămas în urmă.

Condiționarea și tratarea semin
țelor are de asemenea un rol de 
seamă în sporirea producției agri

lucrările fie Insllozare
să lie grabnic terminate

In planid gospodăriei colective 
din A'ba-Iulia, la capitolul animale 
de prăsită și de producție, este în
scrisă o cifră destul de însemnată. 
Iată de ce, adunarea generală aco- 
l'Ctiviștilor a hotărît să însilozeze 
în acest an o cantitate de 500 tone 
porumb și alte plante de nutreț.

Pentru realizarea integrală a sar
cinilor de plan la însilozare, don- 
si’iul de conducere îndrumat de or
ganizația de partid din gospodărie 
a luat o seamă de măsuri organi
zatorice bune care, dacă ar fi stat 
în mai mare măsură în centrul a- 
tenției consiliului de Conducere al 
gospodăriei și a comuniștilor, dacă 
la această muncă ar fi fost mobi
lizați toți colectiviștii și s-ar fi fo

cole, fapt ce impune ca nici un bob 
să nu se introducă în pămînt nea
les și netratat. Și dacă gospodă
riile Colective din Ț el na, Cistei, 
Șard, întovărășirile agricole din Cri- 
cău, Sibișeni și altele au triorat din 
vreme sămînța, în același timp tre
buie arătat că nu aceeași preocu
pare au dovedit în această direcție 
întovărășirile agricole din Berghin, 
Henig. Coșlariu, Sîntimbru și al
tele, unde nu s-a luat încă nici «ț 
măsură pentru condiționarea semin
țelor. Mai. mult, datorită unei mun
ci birocratice, lipsite de răspundere, 
dovedită de tehnicianul Gittra Au
rel din comuna Berghin, du toate 
că întovărășirile din această co
mună pînă la data de 25 septem
brie nu au trierat nici uri bob de 
grîu, în evidența sfatului popular 
figurează zeci de tone de sămînță 
condiționată.

Pentru tratarea la timp a senvn- 
țelor, o îndatorire de seamă revine- 
cooperativelor, care trebuie să fie 
aprovizionate cu cantități suficiente 
de preparate antimalurice, așa currt 
au procedat cooperativele din Mi
halț, Ighiu, Vințul de Jos și altele. 
De neadmis este în același tim o si
tuația de la magazinul cooperativei 
din Hăpria, care pentru perioade . 
însămînțărilor de toamnă n-a fost 
vrevizionat cu germisan decît pen
tru o suprafață de 50 hectare.

Consiliile de conducere din gos
podăriile colective, îndrumate de 
organizați.i’e de partid, predum. șl 
unele întovărășiri agricole, ca cele 
din Galda de Jos și Vințul de Jos, 
și-au creat loturi semincere și și-au 
asigurat pentru însămînțări, prin 
schimb la baze'e de recepție, can
tități importante de semințe Cu pro
ductivitate sporită. Deosebit de im
portant este faptul că acum aceste 
semințe să fie însămînțate în con- 
dițiuni agrotehnice optime, deoare
ce numai așa se poate obține o 
productivitate maximă.

In acest sens, îndatoriri de mare 
însemnătate revin inginerilor șl 
tehnicienilor agrico'i, care trebuie, 
să fie sprijinitori, de nădejde! ai co- 
lec.tiviști'or și întovărășit Hor, în 
lupta acestora pentru recolte bogate.

Sarcini, de. mare răspundere. în 
bătălia pentru obținerea de recolte 
mereu sporite, pentru traducer ■ 
fapt a Directivelor celui de-al III-\,. 
Congres al partidului, revin orga
nizațiilor de partid si comitetelor e- 
xecutive ale sfaturilor populare de 
la comune. Acestea trebuie să des
fășoare o muncă politică și organi
zatorică susținută pentru mobiliza
rea largă a colectiviștilor și în!c~ă- 
rășiților, a tuturor lucrătorilor din 
agricultură, pentru efectuarea în
sămînțărilor la un nivel agrotebmC 
cit mai ridicat și la timpul optim. 
Un sprijin prețios în desfășur-r-a 
în bune condițiuni a insămînțărilor 
de toamnă îl constituie întrecerea 
socialistă, în care trebuie să lie 
antrenați toți lucrătorii ogoarelor.

Grăbind recoltarea culturilor tîrzii 
si pregătind în. condițiuni optime 
terenul, fo'osind îngrășăminte pe 
suprafețe mari și însămînțînd can
tități sporite de grîu valoros, ctt 
productivitate ridicată, recoltele ob
ținute în viitor vor fi tot mai ma-i, 
iar oamenii muncii vor avea mai 
multă pline.

♦♦--------------------------------

losit cu mai multă chibzuință tim
pul de lucru și atelajele, în momen
tul de față Inșiiozarea furajelor pu
tea fi terminată. Faptul însă că 
pînă la data de 26 septembrie nit 
s-a însilozat. decît 60 la sută din 
p'an, trebuie să dea de gîndit or
ganizației de partid și consiliului 
de conducere din gospodărie șt, tre- 
cînd la măsuri concrete, să inten
sifice la maximum lucrările, pentrti 
a însiloza de urgență întreaga can
titate de frunze și co’.ete de sfeclă 
de zahăr de pe cele 6 hectare Culti
vate cu această plantă, aresturilor 
de Ia grădina de zarzavat și alte 
nutrețuri, cu care gospodăria poate 
realiza întreaga cantitate de siloz 
prevăzută în planul de producție.
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