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Toate forțele noastre pentru terminarea neîntîrziată

a insămînțărilor de primăvară
* * *

Să asigurăm succesul închiderii anului 
de învățămînt politic

Ziua propunerilor

Utemiști și tineri muncitori de pe ogoare ! Deouneți toate 
pentru term inarea in 

agrico'e de primăvară, 
pu'em asigura o re-

eforturile, toată stăruința ji priceperea 
cel moi scurt timp a tuturor lucrărilor 
Nu uilofi că numai insămințind la timp 
coltă îmbelșugată!

In regiunea Iași însămînțârile au fost terminate

Aveți 
tovarășe

ce fcce 
inginer - șef!

Organizații’e de bază U.T.M. se găsesc 
tn prezent într-o etapă importantă a învă
țământului politic — pregătirea închideri: 
anului de învățămînt politic. Anul acesta 
convorbirile de încheiere a cercurilor și 
cursurilor politice trebuie să se desfășoare 
la un nivel mai înalt, să corespundă mări
ilor sarcini puse de partid in fata oame
nilor muncii, să ajute la lămurirea de 
plină a celor mai importante probleme 
din programele de învățămînt.

Față de anii trecuți, în anul acesta șco 
Iar s-au obținut rezultate însemnate în 
ceea ce privește pregătirea po'itico-ideolo- 
gică a utemiștilor. S-a acordat o mai mare 
atenție conținutului de idgi al lecțiilor și 
convorbirilor, multi propagandiști s-au 
preocupat de actualizarea prob'emelor teo
retice, de expl.carea lor în legătură directă 
cu sarcinile ce revin organizației noastre 
A crescut de asemenea preocuparea față de 
utemiștii și tinerii care au luat contact 
pentru prima oară în anul acesta cu o for
mă organizată de studiu politic și aceasta 
o dovedește atenția de care s-au bucurat 
din partea multor organe și organizații 
U T M., cercurile politice pentru incepă 
tori. In cursul acestui an a crescut grija 
unor organe și organizați, U.T.M față de 
invățămintul politic în general, ca de pildă 
a comitetelor regionale Cluj, Ploești, Arad, 
a comitetelor raionale Roșiori de Vede. 
Cîmpina. Sînicolaul Mare și altele. In p'e 
nare'e multor comitete regionale și raio- 
na'e, precum și în adunările generale aie 
organizațiilor de bază s-au luat în discuție 
problemele invățămintului politic, calitatea 
lu., felul in care se muncește cu propagan
diștii, frecvența cursanților la cursuri etc.

Gu toate acestea. în desfășurarea învă 
țămintuîui politic mai există încă lipsuri 
serioase Multe organe și organizații 
U.T.M continuă să aprecieze invățămintul 
politic numai după frecvența elevilor la 
cursuri, dau atenție doar problemelor or
ganizatorice ale învățămîntului, trecînd pe 
ultimul plan problemele sale principale: 
nivelul teoretic al lecțiilor și convorbirilor, 
calitatea propagandei In multe locuri, da. 
torită faptjlui câ propagandiștii cursurilor 
sera'e ți a cercur'O' I? s' ud <ve a ’store! 
P.O U.S. sînt instruiți de către cabinetele 
de partid, unele organe și organizații 
U.T.M au slăbit controlul și îndruma 
rea acestor importante vergi ale învăță- 
mîntu'ui politic de organizație. Asemenea 
lipsuri au manifestat in mod deosebit co 
mitetele regionale Constanța. Oradea, Ba
cău, comitetele raionale Giurgiu, Agnita, 
1 Mai din București și altele.

Pregătirea și închiderea anului de învă
țămînt politic trebuie să fie un prilej de 
în'ătițrare a acestor lipsuri.

Perioada de închidere a anului de învă- 
, țămînt politic, este perioada de verificare 

a activității cercurilor politice, atît a mun
cii depuse de propagandiști și cursanți cît 
și a organizațiilor de bază De aceea co
mitetele regionale și raionale U.T.M. tre
buie să ajute organizațiile de bază și pro
pagandiștii să pregătească în bune con- 
diț’uni convorbirile de încheiere a cercuri, 
lor și cursur’lor politice. Convorbirile de 
încheiere oferă prilejul adîncirii cunoștin
țelor, căpătate de cursanți în tot timpul 
anului, înlăturarea confuziilor, legarea 
problemelor de sarcinile actuale ale tine
retului în industrie și agricultură. Activi
tatea cercurilor și cursurilor politice 
UT.M. în această perioadă, trebuie să 
mobilizeze și mai activ pe utemiști și ti
neri la lupta pentru îndeplinirea planului 
cincinal la toți indicii, să-i înarmeze cu 
cunoștințe temeinice în domeniul transfor
mării socialiste a agriculturii, să lămu
rească în lumina învățăturii partidului 
problemele internaționale, lupta popoare
lor pentru realizarea unei destinderi inter
naționale, pentru rezolvarea prob’eme’or 
litigioase.

Luptînd împotriva bucherismului șl cita- 
tomaniei, în cadrul convorbirilor de în
cheierea cercurilor și cursurilor politice 
vor trebui puse în discuție sarcinile ute
miștilor și tinerilor după specificul lor de 
muncă. In organizațiile de bază de la sate 
trebuie să se pună un accent deosebit pe 
îndeplinirea la timp a muncilor agricole 
de primăvară, pe sporirea producției agri
cole, creșterea vitelor etc. prin folosirea 
metodelor agrotehnice și zootehnice înain
tate. In organizațiile de bază din fabrici 
va trebui să se discute despre mărirea pro
ducției bunurilor de larg consum, despre 
ridicarea productivității muncii și scăderea 
prețului de cost al produselor ș a.m.d.

Succesul muncii de încheiere a anului 
de învățămînt politic — ca dealtfel în
treaga activitate a cercurilor și cursurilor 
politice — depinde în mare parte de pro
pagandist. El trebuie să se pregătească 
din timp pentru ținerea ultimelor convor
biri, studiind cu atenție temele care vor 
fi puse în discuție. Propagandiștii trebuie 
să înțeleagă că în aceste convorbiri nu 
este posibilă repetarea întregului materia! 
studiat în timpul anului școlar și de aceea 
el trebuie să aleagă problemele principale 
în jurul cărora se vor desfășura con
vorbirile Temele care vor forma obiectul

convorbirilor trebuiesc date din timp 
cursanților pentru a se putea pregăti.

Din punct de vedere metodic, propagan
distul trebuie să se pregătească cu o de 
osebită grijă, transformând aceste convor 
b ri. în discuții vii, tovărășești. în care 
cursanți să discute activ materialul studiat 
să-și consolideze și să-și verifice cunoștin
țele, să înțeleagă mai profund legă tur a 
dintre d ferîtele probleme dezbătute in 
timpul 
iere a cercurilor și cursurilor politice 
trebuie 
teria'ulu' prevăzut în programul de stu
diu, în ordinea în care acesta a fost stu
diat. In cercurile care din diferite cauze 
au rămas în urmă și nu vor mai putea 
term-na întregul program de studiu, se 
vor organiza convorbiri pe baza temelor 
care au fost deja studiate Trebuie combă 
tută tendința unor propagandiști de a 
transforma aceste convorbiri în examene, 
în care să se pună cursanților întrebări 
care nu fac parte din materialul studiat 
Aceasta nu înseamnă că problemele puse 
în discuție nu trebuiesc actualizate în 
mina ultimelor documente de partid, 
gate de ultimele evenimente interne și in 
ter naționale.

In ultima convorbire, la care trebuiesc 
invitați tovarăși din partea organizației de 
partid, secretarul organizației de bază 
U.T.M și alți membri ai comitetului, pro
pagandistul va face o analiză a muncii 
desfășurate în cerc, apreciind munca fie
cărui cursant, arătînd cum s-a lărgit ori
zontul lor și cit de conștiincios a Învățat 
Fecare dintre ei. Prețuind munca fiecărui 
cursant, propagandistul va trebui să arate 
care părți din program au fost mai b:ne 
însușite și care mai slab, să le reco
mande Eteratura care poate fi citită în 
timpul verii Observațiile propagandistului 
trebuie să aibe un caracter tovărășesc, să 
întărească la cursanți încrederea în capa 
citatea lor, să le susțină dorința de a con
tinua învățătura.

Pentru a ajuta propagandiștii să-și în
deplinească în bune condițiuni sarcinile 
mar: care le -revin in închiderea anului de 
învățămînt politic, camitetele raionale și 
orășenești trebuie să organizeze seminarii 
speciale ale propagandiștilor in care să se 
analizeze planurile de desfășurare a con 
vorbirilor de încheiere a cercurilor și 
cursurilor politice, întocmite de cei mai 
experimentați propagandiști, in aceste se
minarii trebuiesc invitați propagandiști 
ai cabinetelor de partid care să împărtă 
șească experiența lor cu privire la felu' 
în care trebuiesc ținute convorbirile de în 
cheiere a cercurilor și cursurilor politice 
Propagandiștii trebuiesc îndrumați să se 
adreseze propagandiștilor de partid ș, ca
binetelor de partid pentru lămurirea di
verselor probleme de conținut sau de me 
todică.

Cursanții trebuiesc mobilizați pentru a 
se pregăti temeinic in vederea convorbi
rilor de încheiere a cercurilor și cursurilor 
politice. Ei ’trebuiesc îndrumați să acorde 
în cadrul studiu'ui lor individual o mare 
atenție problemelor izvorîte din ultimele 
documente politice interne și internațio
nale.

In această perioadă este necesară îm
bunătățirea și intensificarea controlului 
exercitat de comitetele regionale, raionale 
și orășenești U.T.M. care prin aportul lor 
pot aduce o contribuție însemnată Ia închi
derea cu succes a 
politic.

După terminarea 
cheiere a cercurilor

anului- Convorbirile de înche-

să se tină în limitele ma-

Iu 
le

I.

anului de tnvățămînt

în
s-a
or- 
să 

mai

convorbirilor de tn- 
șj cursurilor politice, 

organizațiile de bază vor analiza 
adunări generale felul în care 
desfășurat invățămintul politic de 
ganizațîe. Această analiză trebuie 
ducă la descoperirea experienței celor
buni propagandiști, la răspîndirea acestei 
experiențe. De asemenea comitetele regio
nale, raionale și orășenești vor analiza 
desfășurarea anului de învățămînt politic, 
trăgînd maximum de învățăminte pentru 
viitorul an de învățămînt. Făcînd bilanțul 
activității lor în acest domeniu, ținînd sea
ma de experiența ciștgată. organele și or- 
ganizații'e U.T.M., vor trebui să înceapă 
din timp pregătirile pentru noul an școlv, 
astfel incit să se realizeze ridicarea con
tinuă a nivelului invățămîntului politic de 
organizație.

Perioada de vacanță în invățămintul 
politic nu trebuie să ducă la s'ăb;rea mun
cii politice în rînduri'e utemiștilor și ti
neretului. Este necesară intensificarea pro
pagandei prin conferințe, precum și îmbu
nătățirea desfășurării informărilor politice, 
în a căror conținut șj organizare se ma
nifestă foarte mari slăbiciuni.

încheierea organizată a cercurilor și 
cursurilor politice, transformarea informă 
rilor politice într-un 
educație politică de
trebuie să ducă la îmbunătățirea activi
tății organizațiilor U.T.M., ca ajutor al 
partidului, în munca de educare comu
nistă a tineretului.

mijloc puternic de 
masă a tineretu'uî.

BACAU (de la corespondentul nostru Beno 
Dumitrescu).

In dorința de a atrage tinerii Ia lupta pen 
tru îndeplinirea ți depășirea sară~ tor ce 
producție, comitetul orgar.izaței de bază 
U.T.M de la fabrica de posta. Buhuși. spri 
jinit îndeaproape de către organizația de par 
tid a organizat o zi a propjnerii-w :n care 
tinerii să vină cu diverse -.ce-"' pen Im spo 
rirea cantității și imbună ățirea cahtăț i pro 
duselor. Ziua propunerilor a i-rsl pregătită 
dinainte, anunflndu-se tiner prin agitatori ți 
Indemnlndu i să analizeze toa’e po< ix itâțile 
de folosire a rezervelor interne, de perfec
ționare a procesul.:: de product ?. de realizare 
de economii, etc. A sosit ziua rr..- aș'ep ată 
La adunarea deschisă organizată In aces' 
scop, au venit numeroși tineri și o mare parte 
din ei au luai cuvîntul făcind prețioase pro 
puneri. In total au lost făcute peste- 100 d» 
propuneri interesai

Tovarășul Vlad 
nizeze mai bine 
trenul, astfel Incit 
vreme la lucru ți 
foaie cele necesare pentru muncă

Tovarășul Dinu Steiian a propus s* se la 
măsuri pentru colectarea tuturor deșeurilor 
din ateliere. Inlăturind risipirea for.

Tovarășul Cociorba Ion a venit cu 
nerea de a se confecționa noi Uzi de 
portar bătătura din magazie. pentru a 
mai pierde timp In așteptarea Uzilor

O propunere folositoare a fost ți aceea a 
tovarășului Craioveanu Dumitru care a cerul 
maiștrilor să pună Ia punct mașinile ce le 
sînt încredințate în așa 
defecteze și să dea loc

Toate propunerile au 
procesul verbal care a 
către comitetul organizației 
fost sezisate toate organele 
tru a lua măsurile necesare.

Ziua propunerilor a adus o serioasă contri
buție la îmbunătățirea muncii, la atragerea ti
nerilor 
postav

IAȘI (de la corespondentul nostru Bucur 
Constantin).

Fiecare veste buni de pe frontcl î-slm’nț*- 
rilor umple de fr-jeurie inimile tnmen: or 
muncii d n patria noastr* lat* o "»j* vesre 
care anunț* c* ia data de 6 mai tnsâs'nț* 
rile din rec jnea lași au fosr term-nate Frur 
ta^e pe regiune s au situat raioane* Neg-eț: . 
Huși ți Roman, care au tenuLnat ale dxntîi 
ins*min(*riie de prira*var*.

Muncă avîntată

de

în întregul raion

mte.
Ion a propus si se orga- 
transporrul muncitorilor cu 

l ei si poati veni mai de
și și pregiteasc* dîa timp

propu- 
trans- 
n-j se 
goale

fel Incîi să nu se mai 
la limpi morți.
fost 
fost

consemnate 
apoi
de

de

analizat 
bază și 
resort

în 
de 
au

pen-

muncitori la gospodărirea fabricii de 
din Buhuși.

Noii grădinari
Rădăuți 
terenuri 
stăteau 

în paragină. Acum insă, niîinile harnice ale 
oamenilor muncii le îngrijesc.

Sfatul popular orășenesc a împărțit pînă în 
prezent loturi individuale pentru grădini de 
zarzavat unui număr de 152 mutcitor: și func
ționari.

Printre cei care au primit loturi Individuale 
au fost 23 salariați de la întreprinderea ..21 
Decembrie". 26 salar ați de la S.M.T. .21 sa- 
lariați de la ..Exportlemn". 31 salariați de la 
C.F.R. etc. In primul rînd loturile au tos' 
atribuite fruntașilor tn muncă ca de pildă : 
Apoțchi S-. Ungureanu L. Axe.ite N.. Toader 
V., Nisturici G., Coslea L, Frunză Vasile și 
Mihai Vâs le. Schipoc T.. Ferai R-. Simota K-. 
și alții. Pentru a veni tn ajutorul acestora, 
întreprindere^ „21 Decembrie" fabrică unelte 
pentru grădinărit ca: «ape. lopeți. hirlețe 
etc.

Pe loturile repartizate a și început munca. 
Un exemplu în această direcție îl oferă tova
rășii Vasile Frunză și Mihal Vasile.

• Corespondent 
SONTAG S1GI

mergeai pe străzile orașului 
puține ori puteai să întîlnești 
înainte vreme unele din ele

Cea de a VIII-a ediție
a „Ștaietei

Scînteii tineretului”
Locuitorii comunei Brea

za s-au obișnuit ca în 
fieoare an, în cinstea Zi
lei Victoriei, să asiste la 
plecarea mărșăluitorilor 
tn tradiționala Ștafetă de 
marș organizată de zia
rul „Scînteia tineretului". 
Și anul acesta, la cea de 
a VIII-a ediție. în drep
tul pietrei ce indică kilo
metrul 100. s-au adunat o 
mulțime de tineri și vîrst- 
nici din Breaza, pentru 
a încuraja pe sportivii 
care de-a-lungul celor IO) 
de 
ce. 
de 
tul 
lă.
turi de maeștrii spori ului 
Dumitru Paraschivescu. 
Ion Baboie. Liga Nicolae.

kilometri se vor Intre- 
Ceea ce este deosebit 
îmbucurător este fap- 
că la plecarea oficia- 
au fost prezen’i a â-

de stirji:. Mxnca arizrieti a 
îSran ilar aînneitori dtn acest 
raton a foil încununa** cu 
sjc.-es. In seara n5ei de 6 
mai. coarut»e> Corixța. Pa
tenti. Păunețti și altele aa 
terminat inslmlnțarea sapra 
fețelor planifica .e. L'terr ssal 
Sogor Gheorghe. d:n Cortr 
ța ți Lupu G.n-eorghe din Pln- 
cești. secretari ai organiza 
țiitor de bar* U T.M din co
munele respective, an I 
exemplu In fața celorlalți 
neri. Ei s-au evidențiat 
numai prin executarea 
timp a Ijcrârilor 
terenurile lor. dar ji prin an
trenarea tuturor

agricole

lost 
i li- 

nu 
la 

! pe

tinerilor la

șcu Dumitru care au lu- 
t la gospodăria agneoiă 

,i Stănculea Anita 
Mihatoea care au 
ogoarele gospodă 
rve Gătceana Ha 

ret. au executai numai lu
crări de bonă calitate, den* 
șidj ți In aceiași Ittnp pla
iul Oe lucru cu > lu i« >u.a 
In fieoare zi. Tractorist frun- 
taț pe stațiune de la Ince- 
pjiul lucrărilor ți pînă a 
cum este utemistul Antofi 
Gheorghe. care pe lingă de- 
pășirea zilnică de plan de 
IU—25 la su â. a reușit să re
alizeze In întreaga campanie 
și o economie de 5.7 Ia sută 
din cantitatea de carburanți 
planificată

.Muncind cu avînt. țăranii 
niunciton ți mecanizatorii din 
raionul Adjud vor termina 
la timp campania în să mi n ță
rilor de primăvară.

era! 
Pâdureni
«! F.orKa 
l-jcrat
riei co’ee

iu exe

Comuna Răsvani a rcmas în urmă
In comuna Răsvani din raionul Lehliu. s-au 

obținu) une e realizări în campania de primă
vară. întovărășirea ..23 august" din satu' 
Valea Seacă a însămînțat de curînd ui'imele 
28 hectare cu porumb, 3 hectare cu faso'e și 
22.35 hectare cu bumbac. Multi întovărășiți au 
fost în fruntea muncilor agricole: Biendea 
Tudor a însămînțat primul 0.50 hectare ricin 
și 1.30 hectare cu porumb. Stanca Petre a în 
sămînțat de asemenea 0,50 hectare cu porumb 
și 0.25 hectare bumbac, Utemistul Petre D. 
Marian și-a arat și insămînțat la timp pămîti- 
tul. Și unii, țărani muncitori cu gospodării In
dividuale din această comună au depus mul! 
suflet pentru a însămînța cît mai grabnic. Ion 
Ferestan, țăran cu gospodărie mică și-a în 
sămînțat primul cele 2 hectare ; la fe1 și Baicu 
Tănase, țăran cu gospodărie mijlocie și-a 
însămînța' cele 3 hectare prevăzute în pianu 
de cultură. Totuși în comuna Răsvani. față de 
timpul scurt rămas pentru însămînțări. exslă 
o suprafață destul de mare nelucrată. D'n 
cele 889 50 hectare care trebuiau însămînțate 
în primăvara 320 hectare nu au fost lucrate 
pînă acum.

Pînă la 7 mai Radu Bădică. țăran cu 
podăr:e m jlocie. deși are căruță, ptug ți 
pă. nu șs-a insămînțat cele 0,50 hectare 
fasole. 0.50 hectare cu sfec'ă de zahăr ți
hectare cu porumb Iontță Nicola ie și Păcunaru 
Marin, de asemenea țărani cu gospodări' m:j 
tocii nu și-au Insămînțat porumbul, iar Radu 
F. Ion. țăran cu gospodăr e mică nu și-a în- 
sămînțat mul ți porumbu'.

Este ieste de înțeles că vina principală o 
poartă comitetul executiv al sfatului popular 
și ma: ales deputății Ion Vasile, Maria Ontilă 
și Padea Constantin care au neglijat complet 
Ir-sămințările.

Agenții agrico’i nu an muncit cu destulă 
chibzuință și nu au antrenat țăranii muncitori 
ia grăbirea Insămînțărilor. Unul dintre agențl. 
’tnăru! Ungureanu Anton, membru în comite
re organizației de bază U.T.M., In loc să se

gos- 
gra 

cu
9.50

cu înscmînțănle
de răspundere de grăbireacu simț

Insămînțărilor preferă să organizeze 
Fără indoală și acestea sînt necesare.

ocjpe 
mulai 
baluri.
dar atunci cînd este timpul potrivit. In afiră 
de aceasta se mai găsesc destui tineri care 
să-l scutească pe tovarășul Ungureanu de 
.povara" organizări) baturitor Cind îl întreb 

despre însămînțări tov Ungureanu îți răspun
de calm : „La no' totul merge strună, am ter
minat cu însămînțârile și încă de mult". Ori. 
real tatea es:e aita. Peste 30 la sută din lo
cuitorii comunei mai au de însămînțat. Sînt 
și ch’aburi, cu atelaje complete, care ni.ii au 
de însămînțat. Chiaburul Dumitru O Toma 
a idșit la însămînțat de la începutul lunii și 
putea pînă acum să-și însămînțeze de două or! 
terenul p'amficat. Totuși el nu și-a îtisăinin- 
țat 0.50 ha. porumb și 1.50 ha 
oarece comitetu1
comuna, iu a impus chiaburilor să 
îndeplinirea legilor statului.
executiv al
nă poartă răspunderea și pentru Î..C.^i 
începerii campaniei. Timpul a permis ca

rit-

bumbac, de- 
executiv al sfatului popular 

respecte 
Tot comitetul 

slatu.u1 popular din această comu- 
întîrzierea 

—«— — 1 la
st:rși:al lm:i martie să se înceapă tnsămln- 
țările. Insă sfatul popular a tergiversai În
ceperea lucrărilor.

Pentru terminarea grabnică a însămînțărilor 
în comuna Răsvani este necesară îndreptarea 
tuturor forțelor spre folosirea întregi’ capaci 
lăți de lucru a atelajelor, folosirea mai bună 
a fiecărui minut.

Agentul agricol Ungurea-nu Anton a negli
jat problema sporirii producției agricole la 
hectar, cauza întregxi'ui popor. El are pos'bi- 
'itatea să șteargă această pată, muncindwncd șd meargă aceasta pata, muncind cu 
avînt șl cu simț de răspundere, pentru ca
sectorul său să fie fruntaș.

Comitetul executiv al sfatului popular 
muual trebuie să

. . co- 
urmărească îndeaproape 

mersul însămînțărilor și să ia măsuri Imediate 
de îndreptare a lipsurilor.

D. AVARVAREI

TIMIȘOARA — (de Ia corespondentul nos
tro Isacov Svetislav).

In raionul T'mișoara, pînă la data de 7 
mai s-a reabzat abia &5 la sută din planul 
muncilor de primăvară S a rămas mult în 
ermă în acest raion cu însămînțarea porum
bului. realizîndu-se ab:a 80 la sută d:n pian, 
iar însămînțarea orezului nici nu a tnreput. 
Se cere dec* mobilizarea tuturor forțelor pen
tru ca în cel mai scurt timp să se ‘ernrne 
I îsămînțănle. In z‘ua de 8 mai tovarășii de 
la secția agricolă a sfatului popular raional 
au început să se zbată serios pentru lichi
darea rămîncrii in urmă

Lupta a început așa : Tovarășul inginer șef 
al secției agricole a "hemat pe cîțiva func
ționari și pe agronomul Toma și le-a vorbit 
grav: ..Avem de lucru serios. Pînă la ora 
12 trebuie să avem gata o situație, așa ,ă 
mișcați vă și voi mai repede. Șt'ți do.K că 
sintem In urmă cu însătnînțările"

Așa... Apoi ingnerul șef începu el însuși 
să se Irăminte serios. Unei funcționare ’-a 
cerut să-i caute registrul cu planurile de 
:. :jră, să extragă apoi cifrele ..planificare" 
î „rea zale", să-i calculeze în procen'.e... 
X 'ei funcționare i-a cerut să găsească moti
vele pentru care au fost însămînțate doar 
293 hectare cu porumb în cuiburi așezate >n 
pătrat (ceea ce reprezintă doar ctteva pro-

'e din plan). Nici unul dintre funcționari 
nu a rămas fără treabă. Inginerul șef a știut 
să repartizeze cu grijă fiecăruia ce are de 
făcut In această luptă grea

După toate acestea, inginerul șef părea to
tuși tare nemulțumit și neliniștit. Idcepu să 
vorbească tare S tuația din S.M.T.-u-i crezi 
că o avem la raion ? Bine Trebuie dar să 
a. ăm cauzele rămînerii în urmă. Treaba a- 
ceasta este grea este tare încurcată, greu o 
putem afla... Inginerul șef s-a oprii apoi în 
loc, i-a măsurat pe cei dfn jur și le-a spus 
oarecum eroic :

— „Dar nu este nimic, de aceasta am gri
jă eu. Cred că serviciul regional S M T tre
buie să cunoască cei puțin atîta lucru. Am să 
iau legătura" (Nu cu terenul, ci cu servi
ciul regtonal S M T )

Cînd să se rraf liniștească puțin, pe ușă 
intră alarmată o altă funcționară : „Tovarășe 
inginer, o nenoroc're mare: am cheltuit pînă 
acum tot bugetul din anul acesta pentru te
lefoanele noastre. Să nu se mai vorbească la 
telefon, că nu o să avem din ce să-l achi
tăm Apoi ma* ețte șj campania de vară, a 
spus ea. văzînd privirea severă a inginerului 
șef ca-e I-a tăiat-o scurt :

„Ce campanie 
căci nici pe cea 
nat-o I Trebuie 
n-ai ce-i tace.

.. Dat fiind că 
timidează și nu
răspundă cum ar trebui, luăm această sarci
nă asupra noastră și îndrăznim să vă răs
pundem :

„Aveți ce-i face, tovarășe inginer șef, nu
mai să vreți. Pentru aceasta însă trebuie să 
renunțați la comoditate și în loc de telefon 
să obișnuiți să căleați mai des terenul I

Cu îngăduința dvs.. tovarășe inginer, vă a- 
rătăm următoarele: In comuna Stanc'ova 
mai sînt de insămînțat 1.109 hectare de po
rumb și sfatul popular de aci nu a luat nici 
o măsură pentru grăbirea muncilor de pri
măvară : ca rezultat al acestei nepăsări, co
muna Stanclova a realizat abia 50 -60 la su
tă din planul muncilor de primăvară. Aceea
și situație o s-o găsiți — bine înțeles dacă 
o să vă deplasați pe teren — în comunele: 
Ianova, Dinlaș, Remetea Mare, Beregsaul 
Mare, Ghiroda.

Credem tov. inginer șef că dacă veți lua 
toate măsurile pentru schimbarea rapidă a 
stilului dvs. de muncă, se va schimba și si
tuația însămînțărilor și nu veți cheltui buge
tul pentru tot cincinalul alocat convorbirilor 
telefonice încă înaintea terminării anului 
acesta.

de vară, ma’ las-o 
de primăvară nu 
să luăm situația

bal*ă, 
am termi- 
la telefon,

funcționara dvs.
a găsit de cuviință să vă

se cam in-

De-a lungul celor 100 kilometri
Duml- 
mtilți

Șl 
foarte 

tineri, care

Vasile Teodoslu 
tru Chiose, 
mărșăluitori 
în timpul cursei au dove
dit frumoase calități, b 
bună pregătire fizică și o 
cunoaștere profundă a teh
nicii marșului. Tinerii 
lordache Petre și Chivu 
Tudor (Rezervele de mun
că). Croitoru Marcel și 
Pojar Mircea de la (Pro
gresul Surdo-Muți) G. Po- 
peia (Flamura Roșie) 
Neagu Marius 
au demonstrat 
și voință de luptă.

★
Primul schimb de 

lometri. format din 
tleți pleacă din 
foarte „tare”, 
într-o oarecare măs 
panta ne care

(Dinamo) 
rezistență

ki-
a-6

Breaza 
ava

După ctteva sute de me
tri, în fruntea plutonului 
se află G. Popeia (Fla
mura Roșie) urmat ime
diat de Aurel Teodorescu 
(Locomotiva PTT). Ambii 
intră tn aceeași ordine în 
Cîmpina, unde foarte mul- 
ți spectatori îi răsplătesc 
cu aplauze. Dealtfel, în 
orașele șî satele pe unde 
aceștia au trecut, locuito
rii — bărbați, femei și 
copii — Iși manifestau 
simpatia față de concu
renți. Nici micuța Elena 
Teodosiu — fiica cunoscu
tului atlet al Locomot.vei 
PTT — care „a urmărit' 
cursa, nu s-a putut opri 
de loc să nu strige, ori 
de cîte ori trecea pe lîngă 
acesta : „Hai tăticule, hai 
tăticule kilometrulo str

Așa s-a făcut schimbul
Deși bariera era lasată, 

totuși Gheorghe Badea a trecut!

81, Vasile Teodoslu trece 
primul, predînd ștafeta 
coechipierului său Gheor'- 
ghe Badea. Cronometrele 
ne indică 
bun: 1 h 
dovedește 
destul de
lometrul 69 — înainte de 
Ploești — are loc prima 
regrupare, de unde concu- 
renții pornesc în bloc. 
Pînă la efectuarea schim
bului în Ploești și pe stră
zile orașului 
luptă extrem de dîrză în
tre Recescu Haralambie 
(Dinamo) — un tînăr a- 
llet cu reale posibilități — 
și maestrul sportului Du
mitru 
mura 
predă 
nărui
Atît Recescu cît și Dumi
tru Paraschivescu au de
monstrat un marș corect, 
apreciat de miile de spec
tatori care i-au urmărit. 
Stilul corect în care a mers 
precum și voința de a 
trece primul, i-au adus 
lui Haralambie Recescu o 
îmbrățișare caldă din 
partea adversarului său 
direct Dumitru Paraschi
vescu. Un gest sportiv, cu 
adevărat demn de un 
maestru al sportului.

Ne aflăm la kilometrul 
40 unde lupta pentru a 
preda ștafeta cît mai re
pede se dă între mărșălui
torii Asociației Flamura 
Roșie, Dinamo-București 
și Locomotiva-PTT. Dealt
fel pînă în prezent, Fla
mura Roșie, dat fiind tim
pii buni realizați de-a lun
gul traseului, continuă să 
se mențină pe primul loc. 

Aci. atletul Constantin 
Grecescu (Dinamo) predă

un timp foarte 
33'50", ceea ce 
că se merge 
repede. La ki-

s-a dat o

Paraschivescu (Fla- 
Roșie). Primul care 
schimbului este tî- 
atlet dinamovist.

primul ștafeta 
Constantinescu, 
cîțiva zeci de metri maes
trul sportului Nicolae Li
ga (Locomotiva PTT) — 
care cu o săptămtnă tn 
urmă a realizat un valoros 
record republican pe 5 
marș — schimbă 
Gheorghe Vasile.

Ultima regrupare 
ce la Săftica (km. 
unde mărșăluitorii 
sc întins spre București. 
Este schimbul cel mal 
lung deoarece măsoară 14 
kilometri. Pe această dis
tanță „bătrînui" Ion Ba
boie (Locomotiva PTT) 
s-a dovedii din nou a fi 
unul din atleții noștri 
fruntași. El a condus cu 
autoritate tot drumul tre- 
cînd primul linia de so
sire în București. Specta
torii prezenți în Piața 
Combinatului Poligrafic 
Casa Scînteii ,,[. V. Sta
lin" au- făcui o caldă 
primire atleților care de- 
a-lungul celor 100 de ki
lometri s-au întrecut tovă
rășești; în cea de a VIII-a 
ediție a tradiționalei șta
fete de marș a ziarului 
„Scînteia tineretului".

Iată clasamentul prime
lor trei echipe :

/). Flamura Roșie 7 h. 
52:35

2) . Locomotiva PTT 7 
56:02
3) 

h.:

ttnărului 
Iar după

km
cu

se
20) 
porne-

fa
de

h.

8
Dinamo București 

07:12
★

sfîrșitul competiției aLa
avut loc festivitatea decer
nării premiilor 
torilor, precum și 
tleți 
cursei au dovedit 
voință și putere de luptă.

R. CALARAȘANU

care de-a

cîștigă- 
unor a- 

lungul 
multă

Iși spun cuvîntul
Ion Baboie, maestru al sportului

M-am bucurat gîndindu-mă că voi participa 
la cea de a VIII-a ediție a ștafetei de marș or
ganizată de ziarul „Scînteia tineretului".

Ca și tn celelalte ediții la care am participat, 
de data aceasta am pornit hotărît să merg cît 
mai bine și bine-nțeles să ocup un loc de frunte, 
fapt care mi-a reușit : am intrat primul tn 
București. Acest lucru cred că a fost posibil deoa
rece am avut o mare voință de a obține un re
zultat bun.

Dumitru Paraschivescu, 
maestru al sportului 

bucuros că echipa noastră s-a clasat pe 
loc în această competiție, cucerind tot- 

prețiosul trofeu - cupa „Scînteii tinere- 
Dar nu numai acest lucru m-a bucurat.

Sînt 
primul 
odată 
tulul". 
Am observat la majoritatea concurenților un ac
centuat progres, ceea ce dovedește că ei au privit 
cu multă seriozitate această competiție. Organi
zarea excelentă ca și stilul corect în care s-a 
mers, a asigurat succesul cursei.

Iordache Petre, din Asociația 
„Rezervele de Muncă"

Am îndrăgit marșul din anul 1952. Atunci a- 
veam '" ' '
cursă
De atunci am participat regulat atît 'la circutoil 
P.T.T. și al ziarului Munca, cît și la toate edi
țiile de marș organizate de „Scînteia tineretu
lui".

Eu nu sînt încă mulțumit cu ceea ce am reali
zat pînă în prezent. De aci-nainte mă voi antre
na mai intens, cu mai multă seriozitate în ve
derea viitoarelor competiții.

15 ani. In același an am luat parte la o 
de marș pe distanța București-Urziceni.

9 Cel mai tineri concurenți la ștafeta de 
marș au fost A. Valter (Progresul Surdo- 
muți) și lordache Petre (Rezervele de muncă).

9 Atletul Constantin Grecescu de la Asocia
ția „Dinamo" București s-a dovedit a fi unul 
dintre cei mai corecți mărșăluitori.



învățătorul comunist
Mtireșul desparte comuna Sitipaul de satul 

Dileul Nou. Oamenii îi spun satului și Dileuț 
ea pentru a sublinia și mai mult micimea lui. 
Sîrit puține familii în acest sat ardelean, în 
care femeile și copiii nu știu să lege două cu
vinte în iimb.a romină. Bărbații care au mai 
umblat și prin alte locuri, care au întîlnit 
și alți oameni vorbesc romînește, nu tocmai 
bine, dar te poți înțelege cu ei.

In acest sa! înconjurat de dealuri bogate 
în viță de Vid, a poposit îij martie anul 
trecut învățătorul ..luliu _ Santo. . E un 
bărbat de 26 ani, 'înalt șf Voinic. Intîiul 
drum 1-a făcut la școală. A deschis 
fără nici o greutate ușile deoarece nici una 
nu avea clanțe, a cercetat calitatea mobilie
rului și o clătinat a deznădejde din cap. A 
scos din sertarul -unei măsuțe șubrede un 
catalog prăfuit și a citit titlurile lecțiilor 
trecute de o mînă stîngace, neobișnuită cu 
scrisul, a femeii de serviciu, și dedesubt sem
nătura așternută cu litere frumos caligrafiate 
a fostului învățător, Fulop.

Santo, a dat din nou din cap, s-a așezat 
te masă, și-a prins capul mare între mîini 
și a început să se gindească : cu ce trebuie 
început ?

★
In camera micuță, luminată de flacăra pîl- 

pîitoare a lămpii cu gaz se adunaseră comu
niștii din sat. Fumau răbdători așteptîncf în
ceperea ședinței Printre ei se află și noul 
învățător Unii îl mai tnttlniseră pe ulița sa
tului, schimbaseră cu eJ cîteva cuvinte de 
binețe și atît. Acum, îl aveau în mijlocul lor .: DC- i - . Ic
și după cite se părea avea chiar să le vor
bească.

— Situația școlii e proastă — a început 
să vorbească Santo cu glas domol. Copiii 
n-au primit pînă acum ceea ce trebuiau să pri. 
mească. Elevii din clasa a IlI-a abia au ajuns 
la prima parte a cărții de citire. La aritme
tică situația e asemănătoare. Acum, sîntem 
la mijlocul anului școlar. Dacă nu capăt 
sprijin din partea voastră. rezultatele nu 
vor fl mulțumitoare. Singur n-am să pot 
face mare lucru Ceea ce a fost în trecut cu 
vechiul învățătoi să nu mai vorbim, impor
tant este acum să învățăm copiii.

Oamenii au început să discute această pro
blemă. Intîi s-a ridicat Covaci losif.

— Ce-a spus aici tovarășul învățător e 
foarte drept, dar nu e deajuns Eu zic să 
ne ocupăm și de clădirea școlii Nu-i mare 
lucru aa într-o duminică să ne adunăm ma- 
thulți și să reparăm mobilierul, -ă curățăm 
curtea. E vorba doar de copiii noștri.

După Covaci s-au mai ridicat și alții. Fie 
care a spus cîte ceva. Oamenii erau învio 
nați. Pentru prima dată discutau o’ aseme 
nea problemă și ideile le veneau una după 
alta. Cînd au terminat ședința, erau cu 
toții mulțumiți și începeau să capete încredere 
în noul învățător.

In prima duminică, în curtea școlii au apă
rut oamenii cu nevestele lor. Purtau găleți 
cu var, topoare, ferăstraie. Unii s-au apucat 
să pună clanțele la uși, alții au împrejmuit 
fîntîna din curtea școlii cu un gărduleț de 
setndun După ce-au terminat i-au spus în 
vățătorului: să vii pe la noi pe acasă seara, 
să mai stăm de vorbă, să ne cunoaștem mai 
bine.

învățătorul n-a așteptat a doua invitație. 
A pleoat serile prin casele oamenilor. I-a

------- .. o-------  ,

—— Cărți noi —-----
In curînd va apare în Editura Energetică de Stat

F. F. SOLOVIOV : Agenda, electricianu
lui privind tehnica securității. Tradu 
cere din limba rusă,

A. S. LVOV . Agenda lăcătușului la mon
tarea construcțiilor metalice ale caza 
nelor. Traducere din limba rusă.

B. G. ZIM1N Construcțiile centralelor etec.
trice rurale. Traducere din limba rusă

N. N. LEBEDEV : Electricianul de exploa
tare de pe șantier Traducere din limba 
rusă

I. P. JEREBTOV : Electrotehnica elemen
tară pentru radioamatori. Traducere 
din limba rusă.

S. I. VARTAZAROV : Exploatarea con
strucțiilor centralelor hidroelectrice de 
derivație. Traducere din limba rusă.

Un colectiv strîns unit
Se tnoptase de mult. La căminul cultural 

mai era însă lumină. De aproape două cea
suri. membrii comitetului U.T.M. din comuna 
Mărtinești, raionul Orăștie, discutau asupra 
felului în care trebuie să-și organizez-e mai 
bine munca în campania de însămînțări.

— Ce ziceți, tovarăși — spuse în cele din 
lî.imă Arsu Aurel, secretarul organizației de 
bază, dacă am merge pe la casele utemiștîlor 
și tinerilor din comună ca să vedem cum se 
pregătesc el pentru muncile din campania agri 
cola de primăvară ?

Propunerea secretarului a fost primită de 
ceilalți membri ai comitetului U.T.M. A doua 
zi au pornit-o pe teren. Raidul a arătat ci ma
joritatea tinerilor din comună munceau, cu nă
dejde alături de părinții lor, că utemiștii 
Bodea Cornel și Lăzărescu Niculae au fosl 
printre primii țărani muncitori din comună 
care au ieșit la arat și însămînțat. Dar au 
fost găsiți și cîțiva utemiști, ca Opriță Traian, 
de pildă, care la 15 martie își toț făcea de 
lucru pe lingă casă în loc să iasă la cîmp pen
tru că — zicea el — „mai este' destul timp". Se
cretarul organizației de bază a stat mult de 
vorbă cu Opriță. I-a vorbit despre faptul că 
mulți țărani muncitori au ieșit deja pe cîmp, 
că el e utemlst și că trebuie să fie un bun 
exemplu pentru ceilalți tineri din comună.

Opriță Traian s-a mai codit ce s-a mai 
codit, iar peste cîteva zile a ieșit împreună cu 
părinții pe cîmp să pregătească pentru în
sămînțat cele 6 hectare de pămînt.

Asemenea exemple din care reiese grija a- 
cestei organizații, de bază U.T.M. pentru edu
carea tineretului în spiritul dragostei față de 
îndeplinirea sarcinilor care le revin în campa
nia de primăvară, sînt multe în comuna Măr
tinești.

Unde dacă nu în munca de fiecare zi se

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 11 mai 1954 

găsit pe Demeter B. losif, Sdcăci Alexandru 
și pe alții adunați în jurul mesei și avînd 
alături pe copii.' Citeau cu aceștia și îi învă
țau să adune și să scadă. O a doua școală 
luase ființă, In sat.

★

Cînd a vrut să organizeze un program cul
tural la cămin, Santo luliu s-a lovit de îm
potrivirea oamenilor. Nu numai că nu vro'au 
să.și lase copiii la repetiții, dar nu vroiau 
să audă de participare nici ca simpli invi
tați Ia manifestațiile culturale. Care era 
cauza ? -Lipsa de interes a oamenilor pentru 
cultură? Santo n-a vrut să accepte un ase
menea gînd. A început să stea de vorbă cu 
oamenii, să scormonească gîndurile lor și 
a afliăt cîteva lucruri' pe oare n-a vrut la în
ceput să le creadă, Vechiul învățător nu se 
ocupa cu asemenea lucruri ba mai mult avea 
purtări morale urile care îi îndepărtau pe 
oameni de școală. Zilnic mergea la pescuit iar 
școala o lăsa pe seama femeii de serviciu.

Tînărul învățător a chemat la școală un 
număr de tineri cu care a înjghebat un scurt 
program cultural. Oamenii din sat au fost a- 
nunțiați că în ziua de 28 martie te căminul 
cultural are loc spectacolul. Santo aștepta cu 
inima strînsă ziua aceea. Nu că i-ar fi lost 
teamă de interpreți, de calitatea cîntecelor 
sau poeziilor : vroia să știe cum va reacționa 
satul. Și satul a reacționat în felul lui. In ziua 
spectacolului nu se aflau în sală decît părinții 
și- rudele interprețiior.

Ce face un om In asemenea cazuri ? Dă 
înapoi ? Se lasă păgubaș de lucru] început ? 
Santo avea de partea lui cițiva tineri care 
acceptaseră să joace, și pe părinții acestora. 
A început să repete cu echipa artistică piese 
de teatru. Tinerii au fost puși să interprete
ze roluri de colhoznici și colectiviști, figuri 
de chiaburi . mirarea tinerilor n-a mai cunos
cut margini. Ce fel de piese sint acestea ? — 
spuneau ei — noi n-am mai jucat asemenea 
roluri.

— Dar ce roluri ați jucat ? îi întrebă 
Santo

— Roluri de îndrăgostiți și îndrăgostite.
— Și de unde ați luat piesele ?
— Ni le dădea tovarășul învățător Cel de 

dinaintea dumneavoastră.
Oamenii s-au obișnuit incetul cu încetul să 

vină la cămin seara, și sâ asculte noile pie
se. Și dacă acum în Dileul Nou se vorbește 
tot mai stăruitor de înființarea unei gospo
darii colective atunci fără doar și poate, că 
aceasta se datorește șl muncii culturale des
fășurate de învățătorul comunist Santo luliu.

★

S-ar părea că viața lut Santo luliu n-are 
nimic interesant în ipoteza că tot ceea ce a fă
cut era dictat de sarcina lui de învățător în 
satul Dileul Nou. Aceasta pot s-o creadă oa. 
menii care își închipuie că viața noastră se 
desfășoară lin și cuminte. In Dileul Nou, 
Santo luliu a moștenit o situație proastă, 
puțin lină și în lupta care a desfășurat-o și 
continuă s-o desfășoare pentru a netezi intr- 
adevăr drumul noului, a dovedit capacitate, 
a dovedit că este un om adevărat.

ION DELEANU 
corespondent al „Scinte>i tine 
retului" pentru regiunea Cluj

E. D. BELII Geologia și construcția cen 
tratelor electrice. Traducere din limba rusă.
B A. SMIRENIN ■ Manual de radiotehnică 

(Vol II). Traducere din limba rusă.
G. A MURIN ■ Măsurări termotehnice 

Traducere din limba rusă
A. S. ZÂIMOVSKI și V. V. UȘOV : Me 

tale și aliaje electrotehnice. Traducere 
din limba rusă

S. C. ANDREEVskl și M. N. SAPIRO 
Reparația mașinilor electrice și apara 
tajului de pornire și reglaj. Traducer» 

■din limba rusă
M V. LEBEDEV : Rețele electrice urbane 

Traducere din limba rusă.
M. S SKROB : Tratarea apei. Traducere 

din limba rusă.

poate educa mai bine tineretul ? Acest ade
văr a fost înțeles de organizația de bază 
U.T.M. din Mărtinești. In muncă se dezvoltă 
și se formează caracterul omului nou, în 
muncă sînt educate calitățile lui morale: 
curajul, cinstea, inițiativa, disciplina, perse
verența și spiritul de răspundere. Fiind edu
cați în acest spirit, utemiștii de aici sînt 
preocupați de activitatea organizației lor de 
bază.

Astfel, nu de mult ei au luat inițiativa să 
curețe prin muncă voluntară izlazul și pășu
nea din comună și să refacă cele două jghia- 
buri dărîmate de vifor, la care vin vitele și 
se adapă. Utemiștii Lăzărescu Toma, Iovescu 
Ion și alții, au făcut rost din proprie inițiativă 
de unelte și au arat și însămînțat pămîntul 
țăranului muncitor Avramescu Nicolae, inva
lid și fără nici un fel de atelaj.

Dar de ce în această organizație de bază 
viața este intensă, de ce utemiștii manifestă 
interes și grijă pentru munca organizației de 
bază, ce-i face să se poarte ca niște tineri 
înaintați, crescuți de organizația U.T.M.? 
Răspunsul la aceste întrebări este că membrii 
comitetului U.T.M. se ocupă in permanență de 
educația comunistă a tineretului. Cerințele și 
inițiativele tinerilor se bucură de toată atenția 
membrilor comitetului U.T.M. Dorința utemiș- 
tilor de a îndeplini o sarcină socială, năzuința 
lor pentru cultură, pentru noi cunoștințe, se 
bucură de sprijinul activ al organizației.

De curînd această organizație de bază a 
chemat ia întrecere patriotică organizația de 
bază U.T.M din comuna Jeledinți Chemarea 
la întrecere prevede obiective concrete în apli
carea minimeler agrotehnice, îngrijirea cultu
rilor, participarea la ședințele cu caracter a- 
grozootehnic de la căminele culturale etc. En
tuziasmul cu care au pornit la muncă utemiș
tii din Mărtinești arată că sînt posibilități ca 
ei să cîștige această întrecere.

Nu este de mirare că spre această organiza
ție de bază în care tinerii simt cu adevărat 
că fac parte din marea familie a utemiștiloz, 
este atras întregul tineret din comună; că to
varăși ca Plămădeală Ion și Dăncescu Ti-

Din lupta pentru economii a tinerilor ceferiști
Tot mai mulți sînt tinerii care se avîntă neîncetat în lupta 

pentru economii, pentru descoperirea și folosirea rezervelor inter
ne. Succesele obținute pînă acum au arătat abnegația și drago
stea cu care tineretul patriei noastre se avîntă în muncă. In lupta 
pentru economii, pentru folosirea rezervelor interne, din rîndul

finerilor ceferiști, mulți țineri au obținut frumoase realizări care 
constituie un răspuns concret la chemările partidului nostru de 
a lupta pentru ridicarea nivelului de trai prin mărirea producției, 
a productivității muncii, realizarea de economii și folosirea tuturor 
rezervelor interne.

ma- 
risi-

P o s i b i I i t â
Cu fiecare bătălie cîștig-ată în lupta pentru 

economii, tinerii ceferiști se încadrează toi 
mai mult în acțiunea oare a antrenat masele 
largi în vederea ridicării bunăstării rriateriale 
și culturale a celor ce muncesc. In depouri, 
in stații, pe locomotivă, la strung sau la ca
bina de frînă ca și pe linie, — mîndri că fac 
parte din marea familie a ceferiștilor, — ei 
pun in întrecerea socialistă toată puterea de 
muncă, elanul tineresc, priceperea și iniția 
tiva lor creatoare pentru descoperirea de no 
rezerve și posibilități de economisire a 
terialelor și combustibilului, împotriva 
pei, rebuturilor și timpilor morți.

In curtea și în halele atelierelor C.F.R.- 
Pașcani zăceau aruncate încă-din toamna a- 
nului trecut cantități însemnate de piese și 
fier vechi. A venit toamna cu ploi reci, iar 
iarna care i-a urmat a așternut peste acestea 
un strat gros de omăt, „rezolvînd" problema 
strîngerii materialelor de pe teren.

Starea aceasta de lucruri nu putea lăsa in
diferenți pe tinerii muncitor' din ateliere. De 
îndată ce primele raze oalde ale soarelui de 
primăvară au mistuit troienele de zăpadă, 
dind te iveală piese și diferite materiale fe 
roase, ei au pornit o largă acțiune de colec
tare a acestora și de curățire a curții și ha 
lelor atelierelor. La chemarea comitetului 
L’.T.M. au răspuns cu însuflețire toți tinerii 
muncitori, în frunte cu utemiștii. In primele 
rînduri au fost și de această dată membrii 
brigăzilor de economii și calitate. Nic’un 
tînăr nu și-a precupețit atunci timpuj liber 
Ei au strîns și expediat te Hunedoara, pentru 
returnare, peste 15.000 kg. fier vechi Mulți 
dintre ei s-au evidențiat în această muncă 
ai cărei principali animatori au fost strun 
gării, lăcătușii și vopsitorii din brigăzile ute 
miște conduse de Dumitru Vizdoagă. Gheor- 
ghe Coman ș; Constantin îosub.

De altfel, tinerii din brigada lui Constan 
lin îosub au fost mat totdeauna in fruntea 
acțiunii pentru economii. In cinstea zilei de 
1 Mai ei și-eu -ealizat îna’nte de termen an
gajamentul de a face în afara programulu1 
reparație periodică a unui vagon de marfă

Lupte împotriva risipei de materiale și a 
rebuturilor a antrervat deopotrivă pe tinerii 
murftitori de la secțiile de turnătorie și fie
rărie.

Dacă astăzi, turnătorii Dumitru Aoasan- 
drei. Dumitru Angheluș și alții din brigade 
utemistă condusă de Ștefan Grădinaru. au li
chidat aproape complet rebuturile ia tu r na - 
-ea seboțiloi și grătarelor de locomotivă, 
apoi acest succes se detorește in mare parte 
ajutorului și îndrumărilor practice pe care 
'e-au primit de la responsabilul brigăzii lor. 
Grădinaru poate fi văzut deseori în mijlocul 
tinerilor turnători, îndrumindu-i ba la con
fecționarea formelor, ba te turnarea fontei, 
etc. Iar atunci cînd vreunul din tineri mani-

Spre realizarea a două norme de parcurs între reparații generale
De ta mecanicul Teodor Dumitru cu care a 

lucrat pînă anul trecut pe locomotivă, ute
mistul Ion Ene a învățat multe lucruri no'. A 
ajuns în scurt timp mecanic cincisutist. ar 
folosirea metodelor sovietice Lunin, Papavin. 
Clavdia Baranovskaia, Blinov și altele, i-au 
adus multe succese. De fapt, tocmai aceste 
succese l-au făcut să-și ia asupra-și răspun
derea conducerii brigăzii utemiste.

Cînd s-a întîlnit. în urmă cu un an, cu cei
lalți doi mecanici cu care lucrează acum în 
brigadă, mașina lui era în reparație. Unul 
dintre aceștia — Nicolae Pușcașu, fusese pînă 
atunci mecanic de automotoare. Venise în de
poul Buzău cu gîndul să se facă mecanic de 
iocomotivă Celălalt, Gheorghe Serdin. ab
solvise de curînd școala d? mecanici.

Ideea constituirii unei brigăzi utemiste s-a 
lăscut după o ședință de producție. Au primit 

o locomotivă care tocmai ieșise din reparație.
— Bună mașină, n-am ce zice 1 Dar asia 

au-: total — și-a dat cu părerea responsabilii' 
brigăzii. Important e să știi cum s-o îngfi 
jești, s-o îndrăgești, s-o cunoști pînă la cel 
na: mic șurubaș...

.Secretul" acesta, al succeselor în exploa
tarea locomotivelor. îl cunoșteau cu toții. Ră- 
minea numai ca ei să pună în practică cunoș
tințele dobîndite, experiența și metodele de 
muncă cele mai înaintate.

beriu, deși nu sînt utemiști, vin întotdeauna 
cu soțiile lor la unele adunări deschise sau 
în rîndul tinerilor artiști amatori, că numărul 
utemiștilor a crescut simțitor. In Mărtinești 
mai sînt acum doar 3 sau 4 tineri neutemiști, 
pe care însă comitetul U.T.M. îi pregătește să 
intre în organizație.

In educarea comunistă a tineretului un mare 
rol îl ocupă sarcina socială. In această orga
nizație de bază a devenit un lucru obișnuit ca 
fiecare utemist să îndeplinească o sarcină. Co
mitetul U.T.M. chibzuiește repartizarea sar
cinilor ținînd seamă de capacitățile și încli
națiile fiecărui utemist. Observînd de pildă că 
utemistă Dăncescu Aurelia se pricepe la pre 
darea lecțiilor după abecedar, comitetul U.T.M. 
i-a încredințat sarcina de a ajuta le munca de 
alfabetizare din comună. In fiecare seară, Dăn
cescu Aurelia, merge pe la casele țăranilor 
muncitori Lăzărescu Ion și Sasu Maria, oa
meni cu părul cărunt care acum la bătrînețe 
s-au apucat cu nădejde să învețe carte, cu 
ajutorul acestei tinere. Unii utemiști ca Cincă 
Ion, Cîndea Ion și alții, muncesc ca agitatori 
în rîndul țăranilor muncitori din comună. U- 
temista Jagăr Cornelia a primit sarcina ca 
împreună cu un colectiv de utemiști să răspun
dă de editarea unei gazete de perete care să 
oglindească munca tineretului din comună în 
campania de însămînțări. Utemiștii care au 
talent la muzică, dansuri și teatru, sînt orga
nizatorii activității cultural-artistice. Cu fie
care utemist care primește o sarcină, membrii 
comitetului U.T.M. stau de vorbă, îl conving 
de necesitatea și importanța sarcinii respec
tive, ajutîndu-1 astfel ca s-o îndeplinească 
în mod conștient. Dar membrii comitetului 
U.T.M. nu se mulțumesc numai cu atît. Ei 
organizează controlul îndeplinirii sarcinilor 
repartizate, și dau ajutor practic acolo unde 
este nevoie. Deși rar, totuși.s-a întîmplaț ca 
unii utemiști — ca Sinea Valuca de pildă —■ 
să nu îndeplinească sarcinile primite, deoa
rece nu aveau încredere în forțele lor pro
prii, le era teamă să nu se facă de rușine în 
fața utemiștilor. Dar, datorită sprijinului dat

ți i m e n
lestă totuși delăsare și ușurință în muncă, 
criticile juste aduse în adunările generale 
sau la gazeta de perete constitue arme de 
preț împotriva lipsurilor.

Toț astfel s-au petrecut lucrurile și la fie 
rărie. Fierarul Nicotae Atomii din brigada 
utemistă condusă de Traian Lifticaru, nu 
poate uita nici astăzi critica pe oare i-au a 
dus-o tovarășii lui de muncă în ședințele de 
producție și ta gazeta de perete Atunci ca și 
acum, tinerii din această brigadă lucrau la 
forjarea diferitelor piese de locomotive și 
vagoane Rareori se întîmpla oa, din neaten
ție, piesele să fie Încălzite prea mult în cup
tor și să se topească. Lui Nicotae Atomii i 
s-a întîmplat însă și necazul ăsta. Și anume, 
cu niște suporți de vagon. Nu i-a prea venit 
la socoteală critica tovarășilor lui, dar pînă 
la urmă și-a dat seama de pierderea pe care 
o provocase din neatenție. Și de atunci se 
află și ci printre acei care luptă pentru eco 
nomii, împotriva rebuturilor.

La secția turnătorie-fontă a atelierelor
C.F.R.  ,,liie Pintilie" din Iași, lucrează și 
brigada utemistă condusă de Nichel Griim- 
berg.

Cea mai mare parte a tinerilor din această 
brigadă au îndrăgit de mult timp meseria de 
turnător și și-au însușit o calificare corespun
zătoare.

E drept, însă, că unii dintre ei cum sînt 
Constantin Anghel și Ștefan Stavăr lipseau 
uneori nemotivat de la lucru, sau că alții se 
prezentau ta schimb cu întîrziere. Aceasta 
însă, nu era nic1' singura și nici cea mai im
portantă pricină pentru oare, cu cîtva timp 
înainte, procentul de rebuturi la piesele tur
nate de brigadieri se ridioase pînă la 12 1a 
sută.

Faptele au fost date la iveală țntr-o ședință 
de partid la ca"e au luat parte și utemiștii 
candidați de partid Vasile Parfene și Traian 
Ursache. Ei au arătat atunci că responsabi
lul brigăzii, care avea mai multe munci, nu 
se putea ocupa îndeajuns cu educarea tine
rilor turnători și de problemele de producție, 
că munca în brigadă nu era mai de Ioc orga
nizată, că brigadierii, — lipsiți de sprijinul 
conducerii secției, — nu-și puteau desăvîrși 
calificarea, deoarece repartizarea lucrărilor 
se făcea nenațional și ei nu primeau decît 
lucrări mici. Toate acestea făcuseră oa tur
nătorii din brigada utemistă să dea mai mul
tă atenție cantității, numărului pieselor tur
nate, și să lase pe planul al doilea calitatea 
lucrului De aici și creșterea numărului pie
selor rebutate, de aici și «nemulțumirile bri
gadierilor

In ședința aceea, problemele ridicate de 
cei doi utemiști au fost serios analizate, iar 
măsurile luate au dus la o simțitoare îmbu
nătățire a muncii. Vechiul responsabil al bri
găzii a fost înlocuit cu utemistul Nichel

Dintr-un început ei și-au propus să 
parcurgă încă 20.000 km peste termenul de 
intrare a mașinii în reparație cu ridicare de 
pe osii.

Cu fiecare zi, săptămînă și lună care s-a 
scurs, cei trei mecanici trăiau cu și mai multă 
tărie bucuria muncii rodnice. Lună de lună 
brigada lor a fost printre primele pe depou 
în întrecerea pentru buna întreținere a loco 
motivelor și pentru reducerea consumului de 
combustibil.

Cînd s-au hotărît să introducă și metoda 
sovietică Blinov — de remarcare a trenurilor 
cu tonaje sporite — s-au sfătuit îndelung eu 
mecanicii mai vîrstnici și cu tehnicienii de
poului. Să conduci asemenea trenuri, nu-i de 
loc un lucru ușor. Primele încercări, însă, au 
însemnat pentru ei tot atîtea succese I

— După primul drum făcut cu un tren cu 
tonaj sporit, am văzut că economia de com
bustibil a fost2 mult mai mare decît atunci 
cînd conduceam trenuri cu tonaj normal — 
spune mecanicul Nicolae Pușcașu. Este foarte 
adevărat, însă, că reușita acțiunii de remor- 
care a acestor trenuri nu poate fi dusă la bun 
sfîrșit fără ajutorul tovarășilor noștri • de la 
mișcare, care trebuie să ne asigure ..cale li
beră" pe distanțe cît mai mari.

Pe secțiile de remorcare Buzău-Ploești și 
Mărășești-Buzău. locomotiva 50.423, strunită

la timp de către comitetul organizației de 
bază, care a reușit să le trezească încrederea 
în forțele lor proprii, ei și-au învins în mare 
măsură timiditatea, iar acum își îndeplinesc 
conștiincios sarcinile.

Educarea tineretului din comună în spiritul 
respectării legilor statului nostru este o preo
cupare permanentă a acestei organizații de 
bază. In unele ședințe și adunări, prin gazeta 
de perete, dar mai ales prin discuțiile indivi
duale cu utemiștii, comitetul U.T.M. caută să 
facă cunoscute utemiștilor și tinerilor hotărî- 
rile partidului și guvernului, cerindu-le să fie 
exemplu în respectarea lor. Ca o urmare a a- 
cestui fapt, utemistul Lăzărescu Niculae și-a 
predat la timp cotele către stat. Opriță Traian 
și-a lămurit părinții să contracteze cu orga
nele de stat o pereche de boi, iar Toma Lu- 
creția a contractat o vacă.

O grijă deosebită acordă comitetul acestei 
organizații U.T.M. însușirii de către utemiști 
a unor calități morale înaintate, corespunză
toare unor tineri constructori ai socialismu
lui. Fată cîteva exemple în această privință. 
In urmă cu cîtva timp utemistul Bunea Lu
cian venea uneori în stare dJ ebrietate la a- 
dunări generale sau la cercul politic. Membrii 
comitetului U.T.M. au stat de vorbă cu el ară- 
ttndu-i cîte greutăți aduce această purtare 
muncii de organizație și că zeea ce face este 
o abatere de Ia morala comunistă. Intr-un 
rînd Bunea Lucian iși luase un angajament, 
de care însă a uitat imediat. Atunci comitetul 
U.T.M s-a pregătit să-i facă o caricatură la 
gazeta de perete. Faptul că întreaga comună 
va afla de această lipsă a lui, l-a făcut pe 
Bunea Lucian să se rușineze și să pornească 
la lichidarea ei. S-a întîmplat de asemenea că 
unii utemiști. preocupați prea mult de proble
mele lor personale, să uite de îndatoririle de 
membrii ai U.T.M. E vorba de Toma Lucreția 
și Jagă.' Cornelia care au lipsit de la cîteva 
adunări generale motivînd că ,,nu le lasă 
părinții". Secretarul organizației de bază 
U.T.M. nu s-a mulțumit să stea de vorbă 
numai cu ele. El a mers acasă la cele două 
fete și a discutat și cu părinții lor S-a dovedit 
atunci că fetele nu spuseseră adevărul, că ni
meni nu le oprise să vină la adunări. Cele 
două utemiste au fost atunci serios criticate.

tați și
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Grtimberg. Timp de o lună, un colectiv din 
cercul ASÎT., a studiat pe locul de muncă 
problema îmbunătățirii procesului de produc
ție, dind îndrumări practice atunci cînd greu- 

lipsuri stînjeneau buna desfășurare a 
muncii. Potrivit calificării pe oare o avea 
fiecare, tinerii muncitori au început să pri
mească în lucru piese de mai mare importan
ță. Odată cu preocuparea mai atentă a orga
nizației de bază U.T.M. pentru educarea ti
nerilor turnători, aceștia au primit un spri
jin prețios îi) ridicarea calificării lor de ta 
turnătorii măi-vîrs.thioi ca luliu Dogaru, .Pe
tru Ionescu și alții.

Trezită La o nouă viață, mutica tinerilor 
turnălori a căpătat un conținut nou, disci
plina în producție s-a îmbunătățit simțitor 
Iar roadele n-au întîrziat să se arate : piese 
turnate de mai. bună calitate scăderea simți
toare a procentului rebuturilor, economii de 
cîriige și cuie la întărire,a formelor, economii 
de grafit etc Se părea că de-acum lucrurile 
au fost puse ta punct și că toate vor merge 
bine.

Dar, ca și cum prin aceste măsuri ar fi fost 
epuizate toate posibilitățile de îmbunătățire 
a muncii turnătorilor, mai departe n-u s-a 
mers. Sprijinul și îndrumarea de care tinerii 
aveau nevoie de la șeful secției și de la unii 
maiștri s-au lăsat și se lasă încă așteptate. 
Pe iîngă faptul că se ocupă prea puțin de ri
dicarea calificării brigadierilor, de creșterea 
lor, maistrul Ion Macovei, prin atitudinea pe 
care o are față de muncă, prin comportarea 
sa, nu constituie de loc un bun exemplu de 
urmai pențru aceștia.

Bucuria membrilor brigăzii la gîndul că își 
vor putea îmbogăți cunoștințele tehnico-profe- 
sionale cu ajutorul șefului secției, a fost și ea 
de scurtă durată, căci tovarășul [acob Hreap- 
că, șefu' secției turnătorie, a renunțat de la un 
timp să-și mai îndeplinească angajamentul 
de a ține cursuri de specializare cu tinerii tur
nători.

Iată-i, așadar, pe tinerii turnători lipsiți din 
nou de un sprijin concret ta care au dreptul 
și pe care conducătorul lor și tehnicienii mai 
vîrstnici, cu o mai bogată experiență, au da
toria să li-l dea. Ei cer cu tărie acest sprijin, 
fără de care eforturile, elanul și întreaga lor 
forță creatoare se vor lovi de bariera necu
noașterii problemelor noi pe care tehnica pro
ducției le ridică zi de zi în fața lor.

Este necesar să fie lichidată nepăsarea și 
lipsa de preocupare a unor asemenea condu
cători și tehnicieni față de creșterea noilor 
cadre, care nu fac decît să frîneze dorința și 
interesul tinerilor muncitori, pentru dobîndi- 
rea de cît mai bogate cunoștințe, pentru stă- 
pînirea tehnicii înaintate.

cu îndemînare de unul din mecanicii brigăzii 
utemiste. transportă zilnic sute de tone de 
mărfuri peste normă.

Nu demult, tinerii mecanici de locomot've 
au putut raporta partidului că angajamentul 
lor a fost îndeplinit : 20.000 km. parcurși pes
te norma tehnică de Intrare a locomotivei în 
reparație 1 Asta înseamnă zeci și sute de mi’ 
de tone de mărfuri transportate în plus, eco
nomii însemnate La reparații. La revizia teh
nică s-a constatat că mașina lor mai poate 
circula încă. în condițiuni foarte bune. Astăzi, 
cei șase membri ai brigăzii - trei mecanic’ 
și trei fochiști — dau bătălia pentru realiza
rea noului și îndrăznețului lor angajament : 
depășirea cu sută La sută a normei de parcurs 
între două reparații generale exterioare.

Primele zile ale lunii mai, au găsit pe ti
nerii mecanici și fochiști, ca deobicei, în frun
tea întrecerii sociaFste pentru titlul de cea 
mai bună brigadă pe depou.

Cifrele înscrise cu migală în planul finan
ciar de producție al locomotivei 50.423 grăiesc 
despre lupta acestor bravi utemiști care, ca 
mulți alții din patria noastră, caută să pună 
în valoare noi rezerve interne nefolosite încă, 
să realizeze cît mai însemnate economii, pen
tru sporirea productivității muncii, pentru re
ducerea prețului de cost al produselor

ST. BRATU

Astăzi ele nu mai lipsesc de la nici o acțiune 
a o.țjanizației de bază.

Tot pentru educarea în spirit comunist a ti
neretului din comună, organizația de bază 
U.T.M a organizai unele acțiuni deosebite. 
Așa de pildă în luna februarie, cu ocazia ani 
versării a 21 de ani de la glorioasele lupte re
voluționare din februarie 1933,. s-a ținut o a- 
dunăre generală deschisă, în care tinerii au 
cunoscut mai bine această pagină din lupta 
poporului nostru condusă de comuniști, pentru 
libertate și o viață mai bună in altă adunare 
generală s-a prezentat un referat despre 
„Drepturile și îndatoririle utemiștilor" In 
u?ma acestor adunări utemiștii au cunoscul 
și au îndeplinit mai bine unele prevederi în
scrise în statutul organizației noastre. Acum, 
comitetul U.T.M. pregătește o adunare gene
rală deschisă cu tema: ,,Cinstea de a fi ute
mist". la care va chema pe tinerii neutemiști 
și pe cei mai buni pionieri din comună. Cît de 
curînd se va organiza cititul în colectiv al unor 
pasaje din cărțile : „Pămînt desțelenit". 
„Pîine albă" și „Secerișul" din care tinerii 
vor avea multe de învățat.

Nu se poate vorbi despre nici una din rea
lizările obținute de această organizație de 
bază, fără să amintim de ajutorul organiza
ției de partid din comună Rolul de conducă
tor politic al organizației de partid, organizația 
U.T.M. l-a simțit în toate acțiunile sale

De la organizația de partid, de la comu
niști au învățat membrii comitetului U T M 
de aici să muriceasă nu singuri ci cu întrea
ga masă de utemiști, și tineri, să întărească 
controlul asupra desfășurării lecțiilor și semi- 
nariilor din cadrul cercului politic și multe 
alte probleme asemănătoare.

Dar ajutorul organizației de partid, al co
muniștilor nu l-au simțit numai membrii comi
tetului U.T.M ci fiecare rtemist din comună. 
Secretarul organizației de partid, stă adese
ori de vorbă cu utemiștii și tinerii se intere
sează cu grijă de frămîntările și dorințele lor 
și caută să-i ajute.

Pentru membrii comitetului U.T.M. din a- 
ceastă comună este limpede ca lumina zilei că 
fără ajutorul organizației de partid munca edu
cativă în. rîndul tineretului n-ar fi putut da 
unele rezultate pozitive, că și pe mai departe 
ei trebuie să uameze cu dragoste sfatul co
muniștilor.

GEORGETA VASIL1U

Muncitorii din centrele mecanice sînt a- 
jutoare prețioase pentru tractoriști, cărora 
le trimit piese de schimb pentru a asigura 
funcționarea neîntreruptă a tractoarelor.

lată în fotografie pe fruntașul în produc
ție Ene Ștefan de la centrul mecanic Oto- 
peni, lucrind la strunjirea pistoanelor.

Noul magazin 
din Calea Victoriei

Industria construcțiilor de mașini 
în slujba ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

In primele zile de mei. străzile Capitals! 
sînt mai animate ca de obicei Grupuri, gru
puri de oameni adunați în fața vitrinelor 
frumos aranjate, admiră mărfurile expuse ca 
gust.

In centru, într-un mare bloc pe Calea Vic
toriei se va deschide peste cîteva zile un mere 
magazin model, de produse metalice de con
sum popular.

Echipele de muncitori o-u lucrat aci zi și 
noapte, dînd viață angajamentului luat de a 
pune la dispoziția oamenilor muncii un mare 
magazin model, de produse de consum popu
lar.

Hărnicia Și hotărîrea lor au dat roade : e- 
bie sosite primele zile ale lunii mai și ma
gazinul e gata. In 20 de zile proiectat și e- 
xecutat, aidoma castelului fermecat din po
veste, clădit într-o singură noapte de vredni
cia piticilor de o șchioapă. Dar povestea este 
realitate și piticii sînt oameni vii, adevărați: 
cei mai buni maiștri și muncitori fruntași 
în producție de ta întreprinderea de Construc
ții Speciale Industriale și Montaje (I.C.S. 
I.M.) au venit să lucreze aici, pe șantierul 
primului magazin de prezentare și desfacere 
a produselor metaljce de .larg consum, fabri
cate de întreprinderile noastre metalurgice 
și constructoare de mașini.

Grupul de proiectanți al lucrării e compus din 
cîțiva tineri absolvenți ai Facultății de Ar
hitectură, de ta departamentul de studii al 
uzinelor „Republica" printre oare și arhitecții 
Carp Petre și Popescu Alexandru,

„Am căutat să realizăm un mobilier modu
lat, pentru a avea țin sistem tip de ansam- 
blare și. a ușura în felul acesta execuția — 
ne spune tînărul arhitect Popescu. Și em. re
ușit. Iată, de pildă, polițele pe oare se vâr 
așeza produsele sînt în așa fel construite, in
cit distanțele dintre ele se pot modifica cu 
ușurință, datorită unui sistem special de a- 
grafare a lor în părțile laterale. Ele sînt fi
xate de pereți prin țevi metalice mate. Afară 
de aceasta — continuă arhitectul Popescu — 
ne-am gîndit și la o ușurare a alegerii pro
duselor de către publicul cumpărător. Un pa
nou mare, reprezentativ, puțin înclinat dea
supra rafturilor, indică produsele oare se 
pot găsi în raionul respectiv.

In felul acesta, am rezolvat într-o mare 
măsură problema orientării cumpărătorilor în 
interiorul magazinului".

In cuvintele tînărului arhitect răsuna între
gul entuziasm, întreaga pasiune pentru lu
crul oare era înfăptuit aci. Vitrinele mori, 
atrăgătoare, aranjate cu gust vorbesc simplu, 
diar convingător despre eforturile muncitorilor 
noștri din întreprinderi pentru a pune ta 
dispoziția oamenilor muncii, obiecte de uz 
casnic și gospodăresc, tot mai multe, tot 
mai frumoase ■

în interior, coloanele înalte, îmbrăcate în 
plaoaj din furnir de stejar lustruit, diau ma
gazinului o notă de eleganță sobră. Lămpile 
revarsă bogat o lumină feerică odihni oare, 
plăcută și aibă ca lumina zilei. Rafturile 
aranjate frumos prezintă oamenilor muncii 
articole variate și de bună calitate.

Astfel, ei pot găsi aci cele mai variate ar
ticole de larg consum, de la mașina de to
cai carne, la mașina de gătit cu combusti
bil gazos (aragaz), de ta vasele, cratițele și 
tăvile emailate pînă La frigoriferele cu ara
gaz. Micii meseriași vor putea găsi aci scule 
pentru uzul profesional oa, menghine, clești, 
chei, articole variate de fierărie, oa, broaște, 
balamale, lacăte etc.

in afara vaselor emailate care se vor gă- 
și din belșug, gospodinele vor mai putea 
găsi aci și arțicole de menaj din tablă co
sitorită. cîntare și balanțe pentru uzul cas
nic.

Raioane speciale sînt destinate uneltelor 
mici pentru agricultură, necesare oamenilor 
munci' care cultivă loturi individuale. Astfel, 
se pot găsi aci într-o mare cantitate greble, 
cazmale, săpăligi stropitori și alte multe 
unelte agricole.

Oamenii muncii vor putea admira și cum
păra din magazinul „Tehno-metal" bici
clete și motociclete fabricate pentru prima 
oară în țara noastră.

in total magazinul prezintă circa 150 feluri 
de produse fabricate de un număr de 40 
întreprinderi metalurgice, dintre oare 9 în
treprinderi din Capitală.

Mărfurile expuse, după ce vor putea fi ad
mirate în vitrină timp de cîteva zile, vor pu
tea fi cumpărate.

De la mobilierul executat cu îngrijire la u- 
zinele „23 August" și tejghelele lucrate ta 
uzinele „Republica", pînă ta produsul expus 
în vitrină, fieoare raft, fiecare obiect, fiecare 
amănunt arhitectonic al magazinului, îți In
cintă ochiul.

Toate acestea sînt încă o mărturie a preo
cupării atente pe oare o are Industria noas
tră metalurgică fată de nevoile materiale ale 
oamenilor muncii.

Noul magazin model de prezentare și des
facere a produselor metalice constituie o 
nouă contribuție valoroasă ta lupte pentru ri
dicarea bunăstării materiale a celor ce mun
cesc.

Corespondent 
RODICA MIHĂILESCU



10 ani de la asasinarea Olgăi Bancic
Un lagăr hitlerist din Germania : Stuttgard 

10 mai 1944. In ziua în care împlinește 32 de 
•ni luptătoarei comunistă Olga Bancic pă
șește pe scările ghilotinei E hotărîtă, mtn- 
dră. A trăit demn, eroic ; necruțind nimic 
pentru clasa muncitoare, pentru partid,

Olga Bancic a murit așa cum trăise.
Se împlinesc de atunci 10 ani...
Olga Bancic e al 7-lea copil al unui mic 

funcționar. S-a născut la 10 mai 1912. A cres
cut în necazuri, așa cum creșteau pe.atunci 
copiii celor ce-și găseau cu greu pîinea. Fetița 
firavă a fost nevoită să muncească de mică 
la patron. Olga cunoaște astfel de timpuriu 
exploatarea cea mai sălbatică care îi crește 
una împotriva celor vinovați de suferințele 
poporului. Nu împlinise nici 15 ani cînd ală
turi de muncitorii atelierului în care lucra 
participă la o grevă. E arestată și bătută. 
Acesta a fost botezul luptei revoluționare 
care avea s-o ducă an de an mai departe. 
După ieșirea din beciurile poliției, Olga Ban
cic a fost primită în rîndurile Uniunii Tine
retului Comunist din Romînta. Aici și-a călit 
ea cele mai de seamă calități ale unui luptă
tor comunist : dragostea înflăcărată pentru 
clasa muncitoare și ura nemărginită împotri- 

.va exploatatorilor. Tot aici, cu patima î.-.se- 
'tatuluf de adevăr ea începe să citească cu- 
vîntul partidului.

In vîrstă de 16 ani Olga Bancic este ares
tată și aruncată în celulele închisorii. Dar 
închisori pentru înfrîngerea comuniștilor nu 
există. Tînăra utecistă după ieșirea din în
chisoare este și mai hotărîtă în lupta împo
triva exploatatoiilor.

Hărțuită necontenit de Siguranță ea găsește 
priceperea de a.și îndeplini cu cinste sarcinile 

r date de U.T.C. și în același timp să lege 
munca practică de învățătură. Seara ttrziu, 
Olga citea învățăturile marilor dascăli.

In anul 1932, cînd burghezia trădătoare 
vindea țara pe arginți capitaliștilor ameri
cani, englezi și francezi și deschidea drum 
larg fascismului pregătind războiul anti, 
sovietic, Olga Bancic se numără cu mîndrie 
printre neînfricații luptători : membrii Partidu
lui Comunist Romîn. I se împlinește astfel cea 

^mai înaltă dorință a vieții. „Partidul și po
porul meu, sînt tot ce am mai scump. Voi 
lupta în orice condiții”, — a spus ea în ziua 
cînd a primit titlul de membru de partid.

*

Luni după amiază, în sala Muzeului „Lup
ta revoluționară a poporului” a avut loc co
memorarea a 10 ani de la asasinarea de că
tre călăii fasciști a luptătoarei comuniste 
Olga Bancic.

Adunarea comemorativă organizată de Fe
derația națională a foștilor deținuți și inter
nați politici antifasciști a fost deschisă de 
tov. C. Agiți, președintele Federației.

Despre viața și activitatea neînfricatei 
luptătoare antifasciste Olga Bancic a vorbit 
tovarășa Ecaterina Chivu.

O livadă tînără la margine de oraș
In primele z-ile ale lunii aprilie, combinatul 

de prelucrare și industrializare a fructelor. 
Focșani a luat inițiativa să planteze la mar
ginea orașului, pomi fructiferi pe o suprafață 
de 20 hectare.

In puține zile s-au plantat 2000 puieți. In 
fruntea acestei acțiuni se află echipa a Il-a 
condusă de tînăra tehniciană Ionescu Elena, 
care obține depășiri zilnice de normă de 20 
la sută. Urmează să fie plantați încă 3200 
puieți.

La această acțiune au contribuit și elevii

Solemnitatea depunerii coroanelor de flori
Ia Monumentul Eroilor Sovietici din Capitală

Dummică, cu prilejul Zilei Victoriei asupra 
fascismului hitlerist. a avut loc solemnitatea 
depunerii coroanelor de flori la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Capitală.

La solemnitate au luat parte tovarășii : 
general de armată Emil Bodnăraș, D. Coliu, 
general locotenent Al. Drăghici, S. Bughici, 
M. Mujic, Liuba Chișinevschi, general locote
nent L. Sălăjan, Sorin Toma, Ghizela Vass, 
A. Bunaciu, Gh. Hossu, Al. Bîrlădeanu, acad. 
I. Murgulescu, G. Gaston Marin, Stelian 
Moraru, membri ai C.C. al P.M.R-, ai guvernu
lui și ai Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
generali și ofițeri ai Forțelor Armate ale 
R.P.R., conducători ai organizațiilor obștești 
și ai instituțiilor centrale, oameni ai muncii, 
științei și artei.

Au asistat L. G. Melnikov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice și colaboratorii Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București, W. Wrzosek,

ambasadorul R. P. Polone, D. K- Grekov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria. Den Era, amba
sadorul R.P.D. Coreene, W. Eggerath, amba
sadorul R. D. Germane, L. Pataki, ministrul 
R. P. Uijgare, M. Lako, ministrul R. P. 
Albania, Li En-țiu, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Chineze, J. Vochomurka, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al R. Ceho
slovace.

La Monument se afla o gardă militară de 
onoare.

Solemnitatea a început prin intonarea Imnu
rilor de Stat al R.P.R. și U.R.S.S.

Au rostit cuvîntări general maior I. Tuto- 
veanu, din Forțele Armate ale R.P.R. și gene
ral locotenent D. I. Smirnov, atașatul militar 
al Uniunii Sovietice la București.

A urmat depunerea coroanelor de flori la 
Monumentul Eroilor Sovietici.

Au fost depuse coroane din partea C.C. al

In seara zilei de 8 mai, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R. D. Germane 
în R.P.R., Werner Eggerath, a oferit o re
cepție cu prilejul celei de a 9-a aniversări a 
Zilei Eliberării.

La recepție au participat tovarășii : Gh. 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Mi
niștri, dr. P. Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Gh. Apostol, prim 
secretar al C.C. ai P.M.R., Chivu Stoica, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, general 
de armată Emil Bodnăraș, ministrul Forțelor 
Armate ale R.P.R., P. Borilă, ministrul Indus.

triei Alimentare, general locotenent Al. Dră
ghici, ministrul Afacerilor Interne, S. Bughici, 
ministrul Afacerilor Externe, Constanța Cră
ciun, ministrul Culturii, Al. Bîrlădeanu, minis
trul Comerțului Exterior, Gh. Vidrașcu, preșe
dintele Sfatului Popular al orașului București, 
T. Rudenco, locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe, D. Ionescu, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe.

La .recepție au luat parte L. G. Melnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, W. Wrzosek, 
ambasadorul R. P. Polone, D. K. Grekov, am
basadorul R. P. Bulgaria, Den Em, ambasa

.......... ..... ..................................... -e—---------------------------------------------

Recepția de la ambasada R. D. Germane cu prilejul Zilei eliberării

Recepția cu prilejul celei de a 9-a aniversări a eliberării R. Cehoslovace
La 9 Mai, însărcinatul cu afaceri ad-inte

rim al Republicii Cehoslovace, J. Vochomurka, 
a oferit o recepție în saloanele Casei Cen
trale a Armatei, cu ocazia celei de a 9-a a- 
niversări a eliberării R. Cehoslovace de către 
glorioasa Armată Sovietică.

La recepție au participat tovarășii: dr. P. 
Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Gh. Apostol, prim secretar al C.C. 
al P.M.R., I. Chișinevschi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Chivu Stoica, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, C. Pîrvulescu 
președintele Marii Adunări Naționale. N. Ceau- 
șescu, secretar al C.C. al P.M.R., general lo
cotenent Al. Drăghici, ministrul Afacerilor In
terne, acad. prof. dr. C. I. Parhon președin
tele A.R.L.U.S.-ului, S. Bughici, ministrul 
Afacerilor Externe, Al. Bîrlădeanu, ministrul

Comerțului Exterior, prof. univ. L. Răutu, 
Sorin Toma, redactor șef al ziarului „Scîn- 
teia“ general locotenent L. Sălăjan, prim loc
țiitor al ministrului Forțelor Armate ale R.P.R., 
Stelian Moraru. președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, Alexa Augustin, procuror 
general al R.P.R., Stelian Nițulescu, președin
tele Tribunalului Suprem al R.P.R., membri ai 
guvernului, ai C.C. al P.M.R., ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, înalți funcționari de 
stat, conducători și activiști de răspundere ai 
instituțiilor și organizațiilor de stat și obștești, 
economice și culturale, personalități cunoscute 
ale științei, artei, literaturii, reprezentanți ai 
presei romîne și străine.

Au luat parte: L. G. Melnikov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice, W. Wrzosek, ambasa
dorul R. P. Polone, D. K. Grekov, ambasadorul 
R.P, Bulgaria, Den-Em, ambasadorul R.P.D.

Dovedind adevărul celor spuse, Olga duce 
muncă organizatorică, tipărește și răspîndeș- 
te material de partid, chiamă și înflăcărează 
la luptă în jurul partidului, își face datoria 
de comunistă. Dar comuniștii, oameni care-și 
iubesc patria și luptă pentru fericirea po
porului, sînt urmăriți de copoii Siguranței, 
arestați și schingiuiți. In anul 1935 Olga 
este arestată tocmai cînd își îndeplinea o 
sarcină de partid.

Urmează Mislea — închisoare pentru femei. 
La atacurile lașe ale oprimatorilor, îndreptate 
împotriva deținutelor, Olga rezistă cu dîrze- 
nie. „Voi lupta pînă în ultima clipă a vieții 
mele, pentru clasa mea, pentru partidul meu”, 
— spunea ea.

In anul 1933 Olga Bancic pleacă în Franța. 
Stabilindu-se la Paris ea sprijină cu toate 
forțele ei tinerești lupte eroicului popor spa
niol.

Au urmat anii celui de al doilea război 
mondial. In răsărit, Uniunea Sovietică este 
atacată de hitleriști. Olga se alătură luptă, 
torilor comuniști și potrioților francezi și luptă 
împotriva fasciștilor, sub a căror oprimare 
gemea ca și Franța, țara ei. Lupte se duce 
în condiții grele. Olga Bancic transportă ar
me, organizează sabotaje, conduce acțiuni 
pline de îndrăzneală împotriva fasciștilor. 
Sar în aer podurile de cale ferată, iau foc 
depozitele de muniții și se opresc în loc cu 
cauciucurile sparte mașinile hitleriștilor.

La sfîrșitul anului 1943 Olga Bancic este 
arestată de Gestapo. împreună cu alți par
tizani e schingiuită luni de zile. Afară de 
dispreț și ură, fasciștii n-au aflat nimic de 
la ea. Cuprinși de furie ei o condamnă la 
moarte. Se tem însă să execute sentința în 
Franța și o duc la Stuttgard în Germania.

Sînt emoționante cuvintele pe oare Ie-a 
scris Olga Bancic, fiicei ei, înainte de a 
muri: „Mor cu conștiința împăcată și cre
dința că vei avea un viitor mai fericit decît 
mine".

Azi, visurile ei se împlinesc . poporul ro
mîn condus de Partidul Muncitoresc Romîn își 
construiește liber o viață nouă.

In această zi, la 10 ani de Ia moartea 
Oigăi Bancic, tinerii din patria noastră îi 
cinstesc memoria, se străduiesc oa prin fap
tele lor să împlinească năzuințele pentru 
care și-a dat viața.

★

Viața eroică de luptă îndîrjită a Olgăi 
Bancic — a spus vorbitoarea — este un exem
plu luminos pentru toți cei care luptă astăzi 
împotriva renașterii fascismului și a pregă
tirilor unui nou război, pentru cei care luptă 
pentru pace, democrație și socialism. întrea
ga viață și activitatea eroică a Olgăi Bancic 
este strîns legată de lupta pe care au dus-o 
masele populare sub conducerea Partidului 
Comunist din Romînia pentru libertate și un 
trai mai bun — a încheiat vorbitoarea.

La adunarea comemorativă au participat nu
meroși oameni ai muncii din Capitală.

(Agerpres).

din orașul Focșani. Numai într-o zi au par
ticipat peste 120 de elevi, efectuînd 400 ore 
muncă voluntară. Ei au udat peste 1000 pu
ieți, au confecționat mănunchiuri de paie 
pentru legarea pomilor de tutori, au ascuțit 
1500 tutori etc. In această muncă s-au evi
dențiat utemiștii Izvoranu Ionel, Spătaru Mi
hai, Moise Corneliu, de la Școala medie de 
băieți „Unirea" și Bornaz Margareta, Anto
nescu Tamara și Chivu Gheorghe, de la Școala 
de cooperație și alții

Corespondent
AURELIAN AXENTE

A doua consfătuire anuală 
a cercurilor științifice studențești

Duminică dimineața au continuat la Faculta
tea de Științe Juridice lucrările celei de a doua 
consfătuiri anuale a cercurilor științifice stu
dențești din Capitală. După terminarea lucră
rilor în cele 11 secțiuni, pe specialități, unde 
au fost ținute 74 de referate științifice, a avut 
loc ședința plenară de închidere.

A luat cuvîntul tov. V. Istrate, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc București al U.T.M., 
care a subliniat largile posibilități create 
astăzi tineretului studios pentru a-și ridica 
nivelul tehnic și științific. Subliniind însemnă
tatea deosebită a cercurilor științifice studen
țești în formarea noilor cadre de oameni de 
știință, tov. V. Istrate a arătat sarcinile ce 
revin organizațiilor de U.T.M. din institutele 
de învățămînt superior pentru sprijinirea con
tinuă a activității acestor cercuri.

Concluziile lucrărilor au fost trase de tov. 
Nicolae Dinulescu, prim-locțiitor al ministru
lui Invățămîntuiui.

Lucrările conferinței — a spus vorbitorul — 
au arătat că interesul studenților față de 
munca științifică a crescut față de anii prece- 
denți. Catedrele au dat un sprijin mai serios 
muncii cercurilor științifice, iar tematica aces
tora a fost mai bine aleasă, mai legată de pro
blemele producției, pe linia sarcinilor trasate 
de plenara C.C. al P.M.R. din august 1953.

După ce a citat lucrările cele mai bune pre
zentate în cadrul ședințelor de referate, tov. 
N. Dinulescu a subliniat, în încheiere, sarci
nile de viitor ce stau în fața cercurilor știin
țifice studențești și a catedrelor, pentru pro
movarea muncii de cercetare științifică a stu
denților.

In încheierea consfătuirii a avut loc eviden
țierea studenților și cercurilor fruntașe. Au 
primit diploma de onoare a C.C. al U.T.M. 
studenții Marin Mircea, de la Facultatea de 
medicină veterinară a Institutului Agronomic 
„N. Băicescu”, Const. Dumitr escu de la 
Facultatea de energetică a Institutului Politeh
nic, Cornel Burada, de la Institutul de trans
porturi ,,Gh. Gheorghiu-Dej“, și cercul știin
țific studențesc de geologie de la Institutul 
de Mine. De asemenea, numeroși studenți, 
membri fruntași ai cercurilor științifice, au 
fost distinși cu premii și mențiuni pentru 
lucrările prezentate în cadrul consfătuirii.

★
Sîmbătă a avut ioc în sala mare a Casei 

Universitarilor din Cluj deschiderea festivă a 
primei sesiuni orășenești a cercurilor științi
fice studențești.

Cuvîntul introductiv a fost rostit de acad. 
Raluca Ripan, rectorul Universității „Victor 
Babeș”.

In orașul Ckij. cercurile științifice au luat 
o mare dezvoltare în ultimii ani. Numai la 
Universitatea „Bolyai", față de 4 cercuri cu 
106 membri cite erau în anul 1951, sînt astăzi 
18 cercuri cu 484 de membri. La Institutul 
Medico-Farmaceutic numărul cercurilor știin
țifice studențești se ridică la 10.

A vorbit apoi acad. Emil Petrovici, preșe
dintele Filialei Cluj a Academiei R.P.R. des
pre „Perspectivele dezvoltării științei în 
R.P.R.

Au ținut referate Ernest Chirai. decanul 
secției maghiare din cadrul Institutului Agro
nomic, despre „Știința în slujba transformă
rii socialiste a agriculturii în R.P.R.” și Eu
gen Cherecheș, conferențiar la Universitatea 
„Bolyai” despre „Rezervele timpului de muncă 
la fabrica „Armătura“-Cluj.

----- •------

In Editura
pentru Literatură Politică

a apăru::
V. I. LENIN : Ce sînt „prietenii poporu

lui” și cum luptă ei împotriva social- 
democnaților ? (Ediția a II-<a).
252 pag. 4,70 lei.

— In ajutorul celor ce urmează cursurile 
serale de partid de Ia orașe și sate.
Munca organizațiilor de partid pen- 
pentru crearea și întărirea econo- 

mico-organizatorică a întovărășirilor a- 
gricole.
32 pag. 25 bani

------•------

Cronica
Printr-un decret al Prezidiului Marii Adu

nări Naționale tov. Ion Rab a fost numit Am
basador Extraordinar și Plenipotențiar al 
R.P.R. în U.R.S.S., în locul tov. Mihail Da- 
lea, care a primit altă însărcinare.

P.M.R., Consiliului de Miniștri, Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, a Armatei R.P.R., 
organizațiilor de partid și obștești, din partea 
muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și func
ționarilor de la un mare număr de întreprin
deri și instituții din Capitală.

De asemenea au lost depuse coroane din 
partea Ambasadei Uniunii Sovietice, din par
tea unor misiuni diplomatice acreditate la 
București.

Un detașament de pionieri a depus buchete 
de flori la Monumentul Eroilor Sovietici.

Solemnitatea s-a încheiat prin defilarea 
gărzii militare.

In semn de cinstire a memoriei eroilor căzuți 
pentru eliberarea patriei noastre, duminică 
dimineața au avut loc solemnități la cimitirul 
de la Herăstrău al eroilor sovietici și la 
mormintele eroilor romîni de la cimitirul 
militar Ghencea.

(Agerpres)

dorul R. P. D. Coreene, L. Pataki, ministrul 
R. P. Ungare, M. Lako, ministrul R. P. Alba
nia, Li En-țiu, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Chineze, J. Yochernurka, însărsi- 
nat cu afaceri ad-interim al R. Cehoslovace.

De asemenea a luat parte delegația economi
că guvernamentală a R. D. Germane, în frun
te cu secretarul de stat Steimer Lore.

Cei prezenți au vizionat filmul „Ernst Thael- 
mann fiul clasei sale”.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială. (Agerpres)

Coreene, W. Eggerath, ambasadorul R. D. 
Germane, L. Pataki, ministrul R. P. Ungare, 
M. Lako, ministrul R. P. Albania, J. De Bruyn, 
însărcinatul cu afaceri al Belgiei, Zev Arga- 
man, însărcinatul cu afaceri al Israelului 
Andre Parodi. însărcinatul cu afaceri al Elve
ției, Ilija Topaloski, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.F.P. Iugoslavia, Li En-țiu, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R. P. Chineze, 
Abdel Rahman Hamza, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Egiptului, H. C. Hainworth, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Marii Bri
tanii, Rene Jeudy, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Franței, Giorgio Tiberi, prim secre
tar al Legației Italiei, Alois Kahr, secretar 
arhivist, la Reprezentanța Politică a Austriei, 
și alți membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, (Agerpres)

Ordinul ministrului Apărării al U. R. S. S. 
cu prilejul Zilei victoriei

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS trans
mite ordinul din 9 mai 1954 al ministrului 
Apărării al U.R.S.S. ;

Tovarăși soldați și matrozi, sergenți și cart- 
nici I

Tovarăși ofițeri, generali și amirali 1
Astăzi s-au împlinit 9 ani de la terminarea 

victorioasă a Marelui Război al Uniunii So
vietice pentru Apărarea Patriei împotriva 
Germaniei hitleriste.

Cu 9 ani în urmă Forțele Armate Sovietice, 
împreună cu trupele aliaților noștri, au repur
tat o victorie istorică mondială în lupta îm
potriva Germaniei hitleriste.

In Marele Război pentru Apărarea Patriei, 
efectivul Armatei Sovietice și al Flotei Ma
ritime Militare a dat dovadă de un eroism 
fără seamăn și de înaltă măestrie militară, de 
credință față de datoria de militar, și de 
devotament nețărmurit față de Patrie.

Cu prilejul Zilei Victoriei felicit întregul
-5-

Sărbătorirea celei de a 9-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei 

de către Armata Sovietică
Parada militară de la Praga

PRAGA 10 (Agerpres). — TASS transmite :
La 9 mai. cu prilejul celei de a 9-a aniver

sări a eliberării Cehoslovaciei de către Ar
mata Sovietică, a avut loc la Praga o paradă 
militară.

La tribună au luat loc Antonin Zapotocky, 
președintele republicii, comandant suprem al 
forțelor armate, membrii guvernului în frunte 
cu Vilem Siroky, președintele Consiliului de 
Miniștri.

In tribuna oaspeților au luat loc ambasa
dorul U.R.S.S. în Cehoslovacia, N. P_ Firiu- 
bin, și alți membri ai corpului diplomatic.

Adresîndu-se trupelor, Antonin Zapotocky a 
spus :

Astăzi, forțele armate terestre și aeriene ale 
armatei noastre împreună cu unitățile de gră
niceri și ale pazei interne, împreună cu miliția 
populară, demonstrează în fața întregului 
nostru popor devotamentul lor față de eiibe- 
ratoarea, aliata și prietena noastră — marea

Receofia de la Ambasada R. Cehoslovace din Moscova
MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS trans

mite :
J. Vosaglik, ambasadorul ex'.raordina/ și

plenipotențiar al Republicii Cehoslovace în
U. R.S.S., a oferit la 9 mai o recepție cu pri
lejul celei de a 9-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de către Armata Sovietică.

Din partea sovietică la recepție au luat parte 
A. I. Mikoian, locțiitor al președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.; M. G. Pervu- 
hin, locțiitor al președintelui Consiliului de 
Miniștri al U R.S.S.; M. P. Tarașov. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al
R. S.F.S.R.; A. M. Puzanov, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.F.S.R.; A. F. Zasi
adko, P. V. Dementiev, N. D. Psurțev, D. I. 
Raizer N. S. Kazakov, P. I. Parșin, K. P.

, Gorșenin, G. F. Alexandrov, P. I. Antropov, 
M. D. Kovrighina, A. S. Pavlenko, V, D. Kal- 
mîkov, miniștri ai U.R.S.S.; A. A. Volin, 
președintele Tribunalului Suprem al U.R.S.S.;
V. A. Zorin, S, A. Borisov, I. F. Semiciastnov,
S. V. Kaftanov, K. I. Koval M. R. Kuzmin, 
I. D. Zlobin — locțiitori ai miniștrilor 
U.R.S.S.; N G. Palgunov, conducător res
ponsabil al agenției TASS; D. T. Șepilov, re
dactor șef al ziarului „Pravda”.

----------------------eș.

Sărbătorirea ZHei eliberării Germaniei 
de sub jugul hitlerist 

Ședință solemnă la Berlin
BERLIN 9 (Agerpres). — A.D.N.
La 8 mai a avut loc la Berlin o ședință 

solemnă consacrată. Zilei eliberării de sub 
jugul fascismului hitlerist. La ședință au par
ticipat : Wilhelm Pieck, președintele Republi
cii Democrate Germane; Johannes Dieckmann 
președintele Camerei Populare; Hermann 
Matern, vicepreședinte al Gamerii Populare : 
Walter Ulbricht, Paul Stolz, Lothar Bolz, Hen- 
ric Rau — vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri ai R. D. Germane; Friederich Ebert, pri- 
mărul general al Marelui Berlin precum și 
reprezentanți ai vieții publice.
La ședință au fost de asemenea de față V. S. 

Semenov, ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. în Republica Democrată 
Germană ; Ci Pîn-fei, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar ai Republicii Populare Chi
neze, șj reprezentanții altor ambasade și 
legații.

La ședință au luat cuvîntul Otto Nuschke, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane. Pentru a 9-a oară, a spus

Recepția de ia ambasada
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS
In seara zilei de 8 mai, R. Appelt, ambasa

dor extraordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Democrate Germane în U.R.S.S., a ofe
rit o recepție cu prilejul celei de a 9-a aniver
sări a Zilei eliberării.

Din partea sovietică, la recepție au fost de 
față : A. I. Mikoian, locțiitor al președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. ; M. G, 
Pervuhin, locțiitor al președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. ; M. P. Tarasov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. ; A. M. Puzanov, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.F.S.R. ; P. I. An
tropov, Z. A. Șașkov, D. F. Ustinov, N. A. 
Dtgai, A. G. Zverev, S. M. Tihomirov, K. P. 
Gorșanian, P. I. Parșin, I. A. Lihacev, G. F. 
Alexandrov, S. F. Antonov, V. P. Eliutin, mi
niștri ai U.R.S.S. ; I. A. Kairov, ministrul în- 
vățămîntului al R.S.F.S.R. ; K. M. Sokolov, 
președintele Comitetului de stat pentru con
strucții de pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. ; V. A. Zorin, S. V. Kaftanov, S. A.

Conferința națională indiană 
împotriva pactului americano-pakistanez

NEW DELHI 10 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

La Delhi s-a deschis sub președinția d-nei 
Ramashmari Nehru conferința națională 
indiană împotriva pactului americano-pakista
nez și pentru micșorarea încordării interna, 
ționale.

La ședința de deschidere au asistat aproxi
mativ 400 de delegați pe lîngă numeroși mem
bri ai parlamentului indian aparținînd diferi
telor partide politice. La' ședință a mai asistat 
cunoscutul luptător pentru pace din India, 
dr. Saifudc^in Kitchlew.

Salutînd pe delegați, președintele Consiliu
lui municipal din Delhi, Sham Nath, a decla
rat că ajutorul militar american pentru 
Pakistan „a creat o situație primejdioasă 
pentru India, precum și pentru întreaga 
Asie”. El a cerut să se pună capăt operațiu
nilor militare din Indochina, să nu mai fie 
reluate luptele în Coreea și să se asigure 
Republicii Populare Chineze locul ce-i revine 
de drept la O.N.U. 

efectiv al Forțelor Armate și pentru a sărbă
tori această zi istorică, ordon :

Astăzi 9 mai, în Capitala Patriei noastre — 
Moscova, în capitalele republicilor unionale 
șj în orașele — erou: Leningrad, Stalingrad, 
Sevastopol și Odessa să se tragă, în semn de 
salut, 30 salve de artilerie.

Trăiască Patria noastră socialistă I
Trăiască puternicul popor sovietic și vite

zele sale forțe armate I
Trăiască Guvernul Sovietic 1
Trăiască Partidul Comunist al Uniunii So

vietice, inspiratorul și organizatorul tuturor 
victoriilor noastre 1

Glorie veșnică eroilor care au căzut în lup. 
tele pentru libertatea și independența Pa
triei noastre.

Ministrul Apărării al U.R.S.S.
Mareșal al Uniunii Sovietice,

N. A. BULGANIN

Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste.
Noi știm cu toții că fără eroica victorie pe 

care a repurtat-o glorioasa Armată Sovietică 
asupra fasciștilor hitleriști nu s-ar fi putut 
desfășura actuala construire a socialismului în 
republica noastră democrat-populară. Din me
moria poporului nostru nu se va șterge ziua 
de 9 mai 1945... Uniunea Sovietică este nu 
numai eliberatoarea noastră, ci și o adevă
rată aliată și prietenă.

Noi sprijinim orice inițiative pașnice, a de
clarat în continuare Zapotocky, și ne bucură 
faptul că încordarea internațională, creată și 
sprijinită de cercurile imperialiste, slăbește în 
ultima vreme datorită eforturilor Uniunii So 
vietice. Politica de amenințări și intervenții 
este înlocuită printr-o politică a discutărilor 
și a conferințelor la care se caută căile pen
tru rezolvarea pașnică a problemelor liti
gioase.

La recepție au iuat parte de asemenea am
basadorii extraordinari și plenipotențiari ai 
Iranului — N. A. Arastch; Republicii Populare 
Ungare — A. Szkladan; Uniunii Birmane — 
Mong Ohn: Republicii Populare Democrate 
Coreene — Lim He; Belgiei — A. Wauterș; 
Republicii Democrate Vietnam — Nguen 
Long Bang. Republicii Italiene — M. di Ste
fano: Republicii Populare Polone —W. Le\yi- 
kowski; Argentinei — L. Bravo; Olandei — 
P. T. de Mattos; Austriei — N. Bischoff; Re
publicii Populare Albania — M. Prifti; Repu- 
publicii Populare Federative Iugoslavia — D 
Vtdici; Repubiicii Democrate Germane — R 
Appelt; Mexicului — A. Rosenzwelg Diaz; Af
ganistanului — G. I. Tarzi; Republicii Indo
nezia — Subandrio; Canadei — J. Watkins; 
Republici! populare Bulgaria — K. Lukanov; 
trimișii extraordinari ș: miniștri plenipotenți 
ari ai Danemarcei - H. Hergel; Tailandei — $ 
Srestaputra; Finlandei — O. Gartz; Elveției
— E. de Haller: Islandei — P. Thorsteinsson: 
statului Israel — S. Eliașiv; însărcinați)’ cu 
afaceri ad-interim ai Republicii Populare Chi
neze — Ven Nin; Republicii Populare Romîne
— Ș. Ducu; Republicii India — P. N. Kaul;

el, sărbătorim Ziua eliberării popoarelor Eu
ropei de sub jugul fascismului hitlerist. Sîntem 
recunoscători eroicei Armate Sovietice și cins
tim memoria ostașilor căzuți în luptele pentru 
eliberarea poporului german.

Otto Nuschke a subliniat apoi caracterul 
reacționar al politicii puterilor occidentale și 
a guvernului Adenauer de la Bonn, politică 
care, în cele din urmă, duce la reînvierea 
militarismului german. El a subliniat carac
terul pașnic al politicii Uniunii Sovietice, 
care acordă poporului german un ajutor per
manent și multilateral în lupta sa pentru 
unitatea Germaniei. Oamenii muncii din Re
publica Democrată Germană, a arătat Nus
chke, pășesc în avantgarda acestei lupte.

încercările forțelor agresive de a intimida, 
popoarele cu bomba atomică și cu hidrogen, 
de a frîna mersul spre pace al popoarelor 
iubitoare de libertate, a continuat Nuschke, 
dau greș. Forțele lagărului păcii, democra
ției și socialismului, în frunte cu Marea Uni
une Sovietică, cresc și se întăresc necontenit.

R. D. Germane din Moscova
Borisov, I. F. Semiciastnov, K. I. Koval, M. 
R. Kuzmin, locțiitori ai miniștrilor U.R.S.S., 
M. A. Iasnov, președintele Sovietului din Mos
cova și alții

La recepție au luat parte de asemenea am
basadorii. extraordinari și plenipotențiari ai 
Republicii Populare Ungare — A. Szkladan ; 
Uniunii Birmane — Mong Ohn; Republicii 
Populare Democrate Coreene— Lim He; Repu. 
blicii Democrate Vietnam — Nguen Long Bang; 
Republicii Populare Polone — W. Lewikowski; 
Republicii Cehoslovace ■— J. Vosaglik; Repu 
blicii Populare Albania — M. Prifti ; Republi
cii Indonezia — Subandrio ; Republicii Popu
lare Bulgaria — K. Lukanov; Egiptului — 
A. El. Massri ; trimisul extraordinar și mi
nistrul plenipotențiar al Finlandei — O. 
Gartz ; însărcinații cu afaceri ad-interim ai : 
Republicii Populare Chineze — Ven Nin ; Re
publicii Populare Romîne — St. Ducu ; Repu
blicii Populare Mongole — N. Luvsanciultem.

Recepția a decurs într-o atmosferă priete
nească.

Syd Nausher Aii, membru în parlamentul 
indian, a declarat că scopul acestei conferințe 
este să exprime protestul poporului indian îm
potriva pactului militar încheiat între S.U.A. 
și Pakistan. El a adăugat: „Colonialismul și 
rasismul trebuie cît mai curînd să ia sfîrșit în 
interesul unei păci trainice în întreaga lume”. 
El a chemat la „reglementarea pașnică prin 
tratative duse într-un spirit de prietenie între 
principalele părți interesate” și a cerut ca 
„China să-și ocupe locul ce i se cuvine la 
O.N.U. și să participe la toate conferințele care 
se referă la Asia”.

Profesorul Hiren Mukserje, membru comu
nist al parlamentului indian, a subliniat că 
ajutorul militar a fost impus Pakistanului de 
S.U.A. și că „dacă poporul din Pakistan ar fi 
putut să acționeze așa cum ar fi vrut, el nu 
și-ar fi băgat gîtul în laț”. Mukserje a declarat 
că masele poporului indian sprijină apelul pri
mului ministru Nehru pentru încetarea focului 
în Indochina,

Spectacolele 
Teatrului Âcademic de stat 
din Kiev„T. G. Sevcenko* 

la Moscova
MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS transa 

mite :
In cinstea aniversării o 300 arii de la reuni* 

rea Ucrainei cu Rusia, la .Moscova prezintă 
cu mare succes spectacole renumitul colectiv 
de operă al Ucrainei — Teatrul Academic da 
stat din Kiev „T. G Sevcetiko”.

Oamenii muncii din capitală manifestă un 
mare interes pentru spectacolele oaspeților. 
Artiștii din Kiev au prezentat pe scena Teatru* 
lui Mare opera „Bogdan Hmelnițki” de K. 
Dankevici și baletul ,,Marusia Boguslavka” de 
A. Svecinikov. Ambele spectacole au fost în- 
tîmpinate cu căldură.

La 9 mai s-a prezentat opera „Natalke Pol- 
tavkia” de N. Lîsenko, după piesa cu același 
nume a lui Kotliarevski. Această operă — că
reia pe drept cuvînt i se spune populară — 
este perla operelor clasice ucrainene. Talen
tate artistă emerită a R.S.S. Ucrainene, G. 
Pancenko, a cărei voce are u-n timbru minu
nat, a interpretat admirabil rolul Natalkăi. P. 
Belinnik — artist al poporului din R.S.S. 
Ucraineană care a creat chipul fermecător al 
flăcăului ucrainean Piotr, a dat dovadă de o 
înaltă măiestrie. De un mare succes s-a bu
curat M. Romenski, artist al poporului din
R. S.S. Ucraineană, care a reușit să interpre
teze într-un chip nou rolul ce i-a fost încre
dințat.

Tînărul artist D. Gnatiuk, fost elev al Con
servatorului de stat din Kiev, care a interpre
tat rolul lui Mikola, are o voce rar întîlnită. 
Și-au interpretat cu succes rolurile A. Razu
mova, artistă emerită a R.S.S. Ucrainene, ți
S. Ivascenko.

Spectacolul a fost prezentat în noua mon
tare pe oare teatrul a realizat-o înainte de 
plecarea la Moscova.

Spectatorii din Moscova au făcut o căldu
roasă primire spectacolului maiștrilor ucrai- 
neni ai artei. In sală au răsunat de nenumă
rate ori aplauze furtunoase.

A dirijat V. Tolba, artist emerit al R.S.S. 
Ucrainene. Regia aparține lui A. Bucima. ar
tist al poporului din U.R.S.S., și V. Manzi, ar. 
tist al poporului din R.S.S. Ucraineană. Deco
rurile au fost executate de F. Nirod, artist al 
poporului din R.S S. Ucraineană.

La spectacol au fost de față G. M. Malen
kov, N. S. Hrușciov, N, A, Bulganin, L. M. 
Kaga novici.

O desmințire 
a agenției T.A.S.S.

GENEVA 10 (Agerpres) . — TASS transmite
Ziarul francez „Le Monde” a publicat la 9 

mai o știre a agenției Associated Press în 
care se spune că ziarul egiptean „Al. Gum- 
huria” a publicat un interviu care ar fi fost 
acordat de V.M.Molotov în legătură cu pro
blemele internaționale. Cu acest prilej i se 
atribuie lui V.M.Molotov diferite declarații cu 
privire la politica Franței, la situația din 
Indochina și altele.

Potrivit informațiilor precise primite de co
respondentul TASS la Geneva, V.M.Mololov 
nu a acordat nici un fel de jnterviu și în 
general nu a avut la Geneva întrevederi cu 
corespondenți străini.

Știrea sus-amintită a ziarului egiptean „Al 
Gumhuria” este un fals, care este răspîndit 
de anumite agenții telegrafice pentru a înșela 
opinia publică.

-----•-----

Turneul artiștilor 
baletului sovietic la Paris

PARIS 10 (Agerpres). — TASS transmite:
Publicul francez așteaptă cu un deosebit in

teres începerea turneului artiștilor baletului 
sovietic oare vor prezenta trei programe dife
rite pe scena Operei Mari din Paris. Aceste 
trei programe vor cuprinde scene, din baletele 
„Romeo și Julieta”, „Laurenția”, „Fîntina 
din Biaccisarai”, „Lacul lebedelor", „Călăre
țul de aramă” și altele..

Presa pariziană publică numeroase articole 
consacrate maeștrilor baletului sovietic, artei 
de balet din U.R.S.S. în general, și anumitor 
spectacole de balet în special.

Primul spectacol fusese fixat pentru 8 mai. 
Potrivit hotărîrii guvernului însă, teatrele na
ționale, inclusiv Opera Mare, au fost închise 
în ziua de 8 și 9 mai în semn de „doliu pentru 
căderea fortăreței Dien Bien Fu”.

-----•-----

Ziare britanice despre discursul 
lui Churchill

LONDRA 9 (Agerpres). — Ziarul britanic 
„The People" comentînd discursul rostit re* 
cent de premierul Churchill în legătură cu ne
cesitatea menținerii și îmbunătățirii relațiilor 
cu Uniunea Sovietică, subliniază cu satisfacție 
că „în cele din urmă... Churchill a respins 
complicațiile încăpățînării insultătoare a Was
hingtonului... “

„Premierul nostru, scrie ziarul în încheiere,., 
a exprimat ceea ce constituie de mult timp 
părerea majorității oamenilor britanici de pre
tutindeni — anume că noi și sovieticii ar tre
bui să trăim în înțelegere. Cînd C/rchill a 
pronunțat aceste cuvinte, întreaga Mare Bri- 
tanie a fost alături de el“.

Concursul international 
de canto de la Fraga

PRAGA 10 (Agerpres). — Ceteka trans
mite:

La sfîrșitul primei etape a concursului in
ternațional de canto de la Praga, clasamentul 
pentru soprane, tenori și altiste este urmă
torul: 1) Radka Petrova Gateva (R.P Bul
garia) și Anneli Arrika (R.P. Ungară); 2) 
Sona Cerveka (R. Cehoslovacă); 3) Elena 
Cernei (R.P. Romînă) - altiste. 1) Mi la da Șu- 
bratova (R. Cehoslovacă); 2) Elena Filimon și 
Magda Ianculescu țR.P. Romînă); 3) Nadejda 
Atanasova (R.P. Bulgaria); 4) Stefania Woy- 
towicz (R.P. Polonă); 5) Christa Ziese (R.D. 
Germană) — soprane. 1) Ludomir Todorov Bo- 
durov (R.P. Bulgaria); 2) Valentin Teodorian 
(R.P. Romînă) și 3) Nicolai Dimitrov Zdrav* 
kov (R. P. Bulgaria) — tenori. Rămîne ca ju
riul să hotărască cîți cîntăreți din fiecare 
grup vor lua parte la a doua etapă a con
cursului.

La 7 mai a continuat concursul pentru bași, 
la care au luat parte cîntărșți cehoslovaci, 
ungari, bulgiari și romîni.

■ ■ ... .......... . —............
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lucrările conferinței de la Geneva în
Ședința din 8

problema Indochinei
m a i

Interviul acordat de Ho Și Min agenției indoneziene ANTARA

' GENEVA 10 (Agerpres). — TASS transmite:
La 8 mai, conferința de la Geneva a mi

niștrilor afacerilor externe a trecut la exa. 
minarea punctului 2 de pe ordinea de zi — 
problema restabilirii păcii în Indochina.

La prima ședință a conferinței, consacrată 
discutării problemei iridochineze, au luat 
parte: V.M. Molotov, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S. ; G. Bidault, ministrul a. 
facerilor exter.ne al Franței ; A. Eden, mi. 
nistrul afacerilor externe al Angliei ; 
Ciu En-lai, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Chineze ; B. 
Smith, secretar de stat adjunct al S.U.A. ; 
Fam Van Dong, locțiitor al primului ministru 
al Republicii Democrate ' Vietnam; reprezen
tanții celor trei state asociate — Vietnam, 
Laos și Cambodge, precum și consilierii și 
experții delegațiilor țărilor sus.menționate.
’ Potrivit înțelegerii la care s.a ajuns în 

prealabil, ședințele conferinței de la Geneva 
e miniștrilor afacerilor externe consacrate 
discutării problemei indochineze vor fi prezi
date pe rînd de ministrul afacerilor externe 
al Angliei și de ministrul afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice.

In baza înțelegerii preliminare amintite, 
prima ședință a conferinței a fost prezidată 
de ministrul afacerilor externe al Angliei, A. 
Eden. Intr-un scurt cuvînt introductiv el a 
arătat că sarcina care stă în față participați- 
ților la conferință a fost precizată la con. 
ferința de la Berlin a miniștrilor afacerilor 
externe ai celor patru puteri și anume resta
bilirea păcii în Indochina. Eden a relevat 
urgența și importanța acestei probleme și 
și-a exprimat speranța că conferința va a. 
junge grabnic la hotărîri concrete și practice.

Participanții la conferință au căzut de a. 
cord ca limbile oficiale ale conferinței să fie:

/Conferința noastră, a spus el. are scopul de 
e examina problema încetării operațiunilor 
militare și a restabilirii păcii în Indochina.

Această problemă este extrem de importan
tă. De rezolvarea ei depinde soarta popoare
lor Indochinei, pacea și securitatea popoare
lor Asiei de sud-est șl Asiei, pacea în întrea
ga lume.

Popoarele Indochinei doresc încetarea ope
rațiunilor militare și restabilirea păcii în 
Indochina și intenționează să obțină prin 
tratative asigurarea drepturilor naționale. 
Poporul Franței, aproape toate cercurile 
politice din Franța, cer restabilirea păcii în 
Indochina. Popoarele Indochinei și poporul 
francez doresc stabilirea de relații de prie
tenie între Franța șt țările Indochinei.

Popoarele Asiei de sud-est și ale Asiei vor 
'să se pună capăt războiului și să se restabi
lească pacea în Indochina, deoarece războ
iul din Indochina periclitează pacea și secu
ritatea în Asia de sud-est și în Asia. In mo
mentul de față această primejdie devine mai 
serioasă și mal evidentă din cauza acelora 
oare înclină spre continuarea și extinderea 
războiului din Indochina. Iată de ce popoa
rele Asiei de sud-est și Asiei iau atitudine și 
mai hotărîtă pentru încetarea operațiunilor 
militare și restabilirea păcii în Indochina.

Popoarele din întreaga lume doresc înce
tarea războiului și restabilirea păcii în Indo
china în scopul slăbirii încordării din rela
țiile internaționale și al consolidării păcii pe 
întreg globul pămintesc. Bucurîndu-se de a- 
probarea și sprijinul popoarelor din întreaga 
lume conferința de la Geneva are condiții fa
vorabile pentru a ajunge La rezolvarea cu

„Conferința noasftă, a spus Molotov, trece 
la examinarea problemei restabilirii păcii în 
Indochina.

Din însăși formularea acestui punct al or
dinei de zi reiese că conferința noastră tre
buie să examineze problema restabilirii pă
cii în toate cele tre’ state ale Indochinei — 
Vietnam, Khmer și Patet-Lao. Este absolut 
evident că pentru ca lucrările conferinței 
noastre să se desfășoare cu succes, la con
ferință trebuie să participe toate părțile in
teresate.

In ceea ce privește Vietnamul, acest lucru 
a fost deja recunoscut de participanții, la 
actuala conferință : rezultatul este tocmai 
prezența în rîndul nostru a reprezentanților 
Republicii Democrate V-etnam.

După cum se știe însă, războiul de elibera
re națională se duce nu numai în Vietnam, ci 
și în Patet-Lao și Khmer. Popoarele aces
tor țări luptă și ele ca și poporul Vietna
mului, pentru independența lor națională, 
pentru unitate națională și libertate. In 
cursul acestei lupte, în Khmer și Patet-Lao 
eu fost create guverne democrate oare se 
eflă în fruntea luptei de eliberare națională 
e popoarelor acestor țări. Teritorii conside
rabile din Patet-Lao și Khmer se află în pre
zent sub controlul acestor guverne democrate.

La conferința noastră au fost deja invitați 
Reprezentanții guvernelor din Khmer și Pa
tet-Lao, oare colaborează cu autoritățile 
franceze. In aceste condiții nu există nici un 
motiv de a refuza participarea La conferința 
noastră a reprezetanților guvernelor din Pa
tet-Lao și Khmer, care conduc lupta de eli
berare națională a popoarelor acestor țări.

Examinarea problemelor privind Patet-Lao 
ți Khmer, fără participarea reprezentanților 
guvernelor democrate ale acestor țări, va avea 
un caracter unilateral, ceea ce nu poate să 
nu influențeze negativ lucrările conferinței 
noastre. Participarea reprezentanților guver
nelor democrate' din Patet-Lao și Khmer la 
lucrările actualei conferințe va face cu putin
ță să ne orientăm mai bine în evenimentele 
care se petrec în aceste țări și va ajuta să 
găsim căile pentru restabilirea păcii în Patet- 
Lao și Khmer.

Avînd în vedere cele spuse, delegația sovie
tică sprijină propunerea delegației Republicii 
Democrate Vietnam cu privire la invitarea 
reprezentanților guvernelor democrate din 
Patet-Lao și Khmer pentru participarea la 
conferința noastră".

In continuare, V. M. Molotov a făcut cîteva 
observații tn legătură cu cele discutate In 
ședință. Referindu-se la intervenția reprezen
tantului S.U.A., care și-a exprimat conside- 
rațiunile în legătură cu participarea la ac
tuala conferință a reprezentanților diferitelor 
state, Molotov a declarat că, în calitate de 
participant la conferința de la Berlin, el ar 
vrea să expună și considerațiunile sale în 
acestă privință. El a citat acel pasaj din 
comunicatul asupra conferinței de la Berlin, 
care se referă la. problema Indochinei și în 
care se arată că problema restabilirii păcii 
în Indochina va fi examinată la conferință 
la care vor fi invitați reprezentanții U.R.S.S., 
Ș.U.A., Franței, Marii Britanii, Republicii 
Populare Chineze și altor state interesate.

Așadar, a spus Molotov, în comunicatul 
conferinței de la Berlin sînt enumerate direct 
Cinci state — S.U.A., Marea Britanie, Franța, 
U.R.S.S. șl Republica Populară Chineză — 
și nu se prevede nici o excepție pentru vre
una din țările enumerate în comunicatul

Declarația

D eclarația

franceza, rusa, engleza șl chineza. S-a ho- 
tărît ca la ședințe să ia parte numai partici- 
panți: la conferință.

Au început apoi dezbaterile.
Primul a luat cuvîntul ministrul afacerilor 

externe al Franței, G. Bidault.
Bidault a început prin a.șf exprima „regre. 

tul" că bătălia pentru Dien Bien Fu s-a des
fășurat după conferința de la Berlin a mi. 
niștrilor afacerilor externe ai celor patru pu
teri, care hotărîseră să examineze în cadrul 
conferinței de la Geneva problema restabi
lirii păcii în Indochina. Bidault a declarat că 
„însăși perspectiva acestei conferințe trebuia 
să facă tunurile să amuțească", deși este cu
noscut că acest lucru depindea în întregime 
de guvernul Franței, întrucît bătălia pentru 
Dien Bien Fu a fost o parte a planului mi. 
litar întocmit de generalul francez Navarre 
și aprobat de cercurile guvernante din 
S.U.A., și că acest plan prevedea obținerea 
în scurt timp a victoriei militare asupra for. 
țelor Republicii Democrate Vietnam.

Bidault a declarat că un eveniment ea bă. 
tăb'a de la Dien Bien Fu „indică în mod cate
goric delegației franceze linia ei de compor. 
tare" la tratativele oare au început la această 
conferință. După cum reiese, din declarațiile 
ulterioare ale lui Bidault, această „linie de 
comportare" se bazează pe premiza că răz
boiul din Indochina ar fi fost, chipurile, impus 
Franței, ceea ce este în totală contradicție cu 
faptele rea’.e. Se știe că războiul din 
Indochina a fost rezudatul tendinței cercu
rilor guvernante ale Franței de a înăbuși 
mișoareia de eliberare națională a popoarelor 
Indochinei și de a perpetua în această regiune 
a lumii dominația colonială franceză.

Incercînd să-și Justifice poziția sa, minis
trul afacerilor externe al Franței a expus în 

lui
succes a problemei restabilirii păcii în Indo
china.

Tot ceea ce ne poate ajuta la rezolvarea 
acestei probleme trebuie salutat și nu trebuie 
respins sub nici un pretext.

Avînd tocmai în vedere cele expuse șl ex- 
primînd sentimentele popoarelor din Viet
nam, Khmer și Patet-Lao, delegația Repu
blicii Democrate Vietnam propune conferinței 
să invite delegați oficiali din partea guver
nului de rezistență al Khmerului și din par
tea guvernului de rezistență al Patet-Lao- 
ului, care să participe' la lucrările conferin
ței.

Facem această propunere din următoarele 
motive :

In problema încetării operațiunilor milita
re și a restabilirii păcii în Indochina sînt In
teresate toate popoarele Indochinei ; poporul 
vietnamez la fel ca și popoarele din Khmer 
și Patet-Lao. Timp de mulți ani, popoarele 
din Khmer și Patet-Lao a dus în strînsă a- 
lianță cu poporul vietnamez o luptă eroică 
pentru pace, independență, unitate și demo
crație.

In cursul acestei lupte, popoarele din Khmer 
și Patet-Lao au constituit guvernul de rezis
tență din. Khmer și guvernul de rezistență 
din Patet-Lao. Sub conducerea acestor gu
verne de rezistență, popoarele din Khmer și 
Patet-Lao au eliberat regiuni întinse ale >e- 
ritoriului național. Guvernele de rers’enț» 
au luat măsuri pentru a crea o putere de 
stat democrată, pentru a ridica nivelul de 
trai al populației din reg'unile eliberate.

tată de ce atît guvernul de rezistență d a 
Khmer, cît și guvernul de rezistență din Patet- 

lui
conferinței de la Berlin, sau o situație spe
cială pentru vreunul din cele cinci state men
ționate. Comincatul prevede numai că în a- 
fara celor cinci state vor fi invitate și alte 
state interesate.

Firește, a continuat Molotov, ar fi fosț ne
cesar să cădem de acord asupra chestiu
nii : ce înțelegem sub aceste alte state 
interesate. Delegația sovietică crede că obli
gația de a se ajunge la un acord asupra a- 
cestui lucru revine în primul rînd celor cinci 
state enumerate în comunicat. Tocmai în le
gătură cu aceasta, zilele trecute a avut Ioc 
la Geneva discutarea acestei probleme și a- 
tît cele trei state occidentale — Franța. Ma
rea Britanie și S.U.A. cît și, pe de altă parte, 
cele două state U.R.S.S. și Republica Popu
lară Chineză, au căzut de acord că trebuie 
Invitată Republica Democrată Vietnam. Ea se 
și află în rîndul celor invitați, în mijlocu. 
nostru.

V. M. Molotov a subliniat că Invitația care 
a fost trimisă Republicii Democrate Vietnam 
a fost transmisă în comun de Uniunea So
vietică și Republica Populară Chineză. Dele
gațiile acestor state au fost de acord să in
vite și cele trei state Indochineze care asistă 
de asemenea la ședință. Aceasta nu a întîm- 
pinat obiecțiuni din partea vreunuia din sta
tele enumerate în comunicatul de la Berlin.

Molotov a arătat în continuare că fiecare 
din delegațiile prezente la ședință are drep
tul, dacă are temeiuri pentru aceasta, să pro 
pună învitarea altor state care nu sînt de 
față aici. De aceea, delegația sovietică con
sideră pe deplin legitimă propunerea delega
ției Republicii Democrate Vietnam și consi
deră că se poate și este necesar să se adopta 
o atitudine pozitivă față de aceasta.

Referindu-se la observația reprezentantului 
S.U.A. că ar fi de dorit să se discute pro
punerea delegației Republicii Democrate \ iei- 
nam în afara actualei ședințe, V. M Molotov 
a spus că delegația sovietică privește aceasta 
observație cil toată atențja. Delegația sovie
tică, a declarat Molotov, nu va obiecta îm
potriva propunerii delegației S U.A , presupn- 
nînd că Ia discutarea propunerii delegației 
Republicii Democrate Vietnam vor lua parte 
nu numai cețe patru state, ci toate state> 
me.nționate în comunicatul de la Berlin, adică 
S.U.A., Marea Britanie, Franța. Uniunea So
vietică și Republica Populară Chineză. Molo
tov a declarat că forma pentru discutarea 
propunerii delegației Republicii Democrate 
Vietnam poate fi găsită fără prejudicierea 
cuiva, și și-a exprimat speranța că reprezen
tantul Republicii Democrate Vietnam și re
prezentantul Republicii Populare Chineze, care 
l-au sprijinit vor fi de acord cu propunerea 
delegației sovietice.

★
Bidault. care a luat apoi cuvîntul, s-a pro 

nunțat împotriva propunerii de a se invita 
reprezentanții statelor Khmer și Patet-Lao. 
Totuși, el a declarat că nu obiectează îrn- 
po'riva închiderii ședinței șj a amînării dis
cutării acestei probleme. Eden a exprimat a- 
celași punct de vedere. Totodată, el a susținut 
că chestiunea invitării cutărui sau cuțărui 
stat pentru a participa la conferință poate 
fi discutată numai de reprezentanții celor 
patru state care au participat Ia conferința 
de la Berlin, deși, — după cum a arătat în 
mod convingător V. M. Molofov — obligația 
de a cădea de acord asupra chestiunii cine 
trebuie invitat în mod suplimentar pentru a 
participa la conferința cu privire la problema 

mod denaturat șl în contradicție cu faptele 
îndeobște cunoscute, istoricul evenimentelor 
petrecute în Vietnam după ce poporul vietna
mez s.a ridicat la lupta dreaptă împotriva 
înrobitorilor colonialiști, pentru libertate și 
pentru asigurarea legitimelor sale drepturi 
naționale.

Bidault a afirmat că guvernul francez s-ar fi 
străduit, chipurile, tot timpul să pună capăt 
operațiunilor mili are în Indochina, deși în rea 
litate el a acceptat examinarea problemei indo
chineze la conferința de la Geneva tocmai 
pentru faptul că politica colonială a Franței a 
intrat în impas, după ce s-a lovit de lupta e. 
ro:că a poporului vietnamez, care s.a ridi
cat în apărarea dreptului său la o existență 
națională de sine stătătoare. Bidault nu a »- 
mintit nici un cuvînt despre faptul că la 6 
martie 1946 Franța a semnat cu Republica 
Democrată Vietnam un acord în baza căruia 
ea a recunoscut Republica Democrată Viet
nam. Se știe că Franța a încălcat în mod 
perfid acest acord, dezlănțuind războiul din 
Indochina.

Bidault a declarat că delegația franceză 
propune ca conferința să adopte în primul 
rînd principiul „încetării generale a opera, 
(ionilor militare în Indochina, bazîndu-se pe 
garanțiile de securitate necesare". El a a- 
firmat că .nu este cu putință să se adopte a- 
ceeași atitudine față de situația din toate 
statele Indochinei și a prezentat lucrurile ca 
și cînd în Laos și Cambodge ar avea Ioc o 
„invazie fără declarare de război", deși în 
realitate în aceste state, la fel ca și în Viet
nam, se desfășoară lupta popoarelor acestor 
țări împotriva trupelor coloniale franceze, 
care încearcă să le răpească libertatea și in
dependența.

In numele delegației franceze, Bidault a

Fam Van Dong
Lao se bucură de sprijinul șl dragostea fier
binte a populației din regiunile eliberate, șl 
au un mare prestigiu și o mare influență 
în rîndurile populației întregii țări Prin 
mare, aceste guverne reprez'irtS cea mai ma
re parte a popoarelor din Khmer și Patet- 
Lao și exprimă aspirațiile lor naționale. Iată 
de ce este necesară prezența delegaților ofi
ciali a! acestor guverne la actuala co~‘e- 
rință, care are sarcina de a rezolva prot e- 
ma încetării operațiunilor militare și a res
tabilirii păcii în Indochina. La fel ca po
porul și guvernul Republ’cii Democrate Viet
nam, popoarele și guvernele de rezistență din 
Khmer și Patet-Lao declară că sînt de acord 
să ducă tratative pentru a pune capăt răz
boiului și a stabili pacea tir Indoch na ș* 
pentru a obține asigurarea drepturilor lor 
naționale: independența, unitatea, democra
ția.

Din motivele expuse mai sus. delegația Re
publicii Democrate Vietnam este convmsă că 
prezența delegaților oficiali ai guvernelor de 
rezistență din Khmer și Patet-Lao. care «â 
expună conferinței aspirați-Ie și propune.- Ie 
popoarelor reprezentate de ei, nu va const::: 
nicidecum un obstacol, ci. dimpotrivă, va F 
□ garanție în plus pentru succesul confer n- 
ței noastre.

Aceasta este nu numai cererea popoa-e'or 
Indochineze. ci și a popo>-elor din întreaga 
lume. U fei ca și a oricărui om <ub tor de 
pace ca-e dn-ește cu ade-.ă-at rezolvarea pro
blemei încetării războiului și a restabilirii 
păcii in Indochina.

De aceea delegația Republicii Democrate 

V. M. Molotov
indochineză. revine celor cinci state mențio
nate tn comunicatul conferințe: de |a Berlin 
și anume: S.U.A. Angliei. Franței, U.R.S.S. 
și Republicii Populare Chineze.

A luat apoi cuvîntul reprezentantul Cam- 
boogiei — unul din statele asociate. întregul 
său discurs s-a redus la repetarea calomniei 
standard împotriva mișcării de eliberare na
țională a poporului din Khmer. calomnie 
scoabă tn mod vădit d>n arsenalul de propa
gandă al colonialiștilor. Reprezentantul Cam- 
bodgtei s a pronunțat pentru respingerea pro
punerii ca reprezentanții statelor Khmer și 
Patet-Lao să fie Invîțați să participe la con
ferința pentru problema indochineză. El a 
declarat că în cazul cînd această propunere 
ar trebui toțuși studiată, aceasta poate avea 
ioc numai la c conferință a reprezentanților 
celor patru puteri S.U_A., Franța, Anglia șj
U. R.S.S.

Ciu . En-lai. luînd cuvîntul pentru a doua 
oară, a subliniat din nou netemeinicia pozi
ției reprezentanților Franței șl Cambodgiel. 
El a spus că aceasta poziție este expresia 
negării independenței naționale a popoarelor 
din Khmer și Patet-Lao. Delegația Republi
cii Populare Chineze, a declarat Ciu En-lai, 
nu poate fi de acord cu un asemenea punct 
de vedere șl sprijină propunerea delegației 
sovietice ca reprezentanții celor cinci puteri 
- U.R.S.S., Anglia. S.U-A., Franța și R. P. 
Chineză — să examineze în afara acestei șe
dințe propunerea delegației Republicii Demo- 
mocrate Vietnam.

Sjsțjnîndu-și propunerea. Fam Van Dong,

Ședința d
GENEVA 10 (Agerpres).
La 10 ma a avut tac in Palatul Națiun'lor 

cea de a doua ședință a conferinței miniș
trilor afacerilor externe tn problema resta- 
bTtrii păcii In Indochina, Ședința a fost pre
zidată de V M. Molo’ov. nrnistrul afaceri
lor externe al U.R.S.S.

La începu'u! ședinței, șeful delegaței R.D. 
Vietnam. Fam Van Dong a re.nis p'eședin- 
te.u șe-d nțe. o p*opj-iere prevăzînd d scuta 
rea cu prioritate a problemei evacuării răm- 
țik>r de la D en B:en Fu. Călăuzită de spi
rit u nan ar. delegația R.D. V etnam a pro
pus Ca zumandanții mtrtari celor două 
părți să reglementeze evacuarea ră iițilot din 
rîndurile prizonierelor de războ' de la Dien 
B:en Fu La Geneva s-a aflat că armata popu
lară vietnameză acordă tngr j re miilor de 
prizon eri răn.ți care au fost captarăți la 
Dien Bien Fu.

In propunerea supusă de către delegația 
R. D Vietnam la conferința de la Geneva în 
cursul ședinței din 10 mai 1954 se spune : 
....... guvernul R. D. Vietnam esie gata să au
torizeze evacuarea răniților grav din corpul 
expe;:;:o.iar francez, prizonieri 1a Dien Bien 
Fu. Noi ținem să aducem următoarea preci
zare : Prin „corp expediționar francez" înțe- 
țe'.egem toate trupele de sub comanda gene
ralului De Castries de ia Dien Bien Fu ori
care ar fi naționalitatea lor". ,
V. M. Molotov și-a exprimat satisfacția față 

de propunerea umanitară prezentată de dele
gația R. D. Vietnam.

. După o ridicolă încercare de împotrivire a 
reprezentantului baodaist, care a ridicat „o- 
biecțiuni de procedură" asupra discutări! a- 
cestel probleme, a luat cuvîntul Bidault, mi
nistrul afacerilor externe al Franței, care a 

prezentat propuneri care prevăd următoarele 
măsuri : în privința Vietnamului — „regrupa, 
rea și concentrarea trupelor" în zonele care 
vor fi stabilite de conferință în urma propu. 
nerii comandanților, șefi ; „dezarmarea ele. 
mentelor care nu fac parte nici din armată, 
nici din forțele de menținere a ordinei" ; eli. 
berarea pi izonieriloi de'război și a persoane
lor civile Internate : Instituirea unul control 
internațional asupra îndeplinirii acestor con
diții. Unul din punctele propunerilor delega
ției franceze prevede încetarea operațiunilor 
militare din momentul semnării acordului. In 
acest punct se arată că regruparea trupelor 
și dezarmarea lor trebuie să înceapă la un 
anumit număr de zile după semnarea acor
dului.

In ceea ce privește Cambodge și Laos, pro
punerile delegației franceze prevăd de fapt 
dezarmarea armatelor populare de eliberare 
sub pretextul „evacuării tuturor forțelor re
gulate și neregulate ale Vietminului" (ast
fel denumesc cercurile oficiale franceze Repu. 
blica Democrată Vietnam), care ar fi pătruns, 
chipurile, în Laos și Cambodge, precum și sub 
pretextul „dezarmării elementelor care nu fac 
parte nici din armata, nici din forțele de men
ținere a ordinei". Propunerile franceze privi
toare la Cambodge și Laos menționează de 
asemenea eliberarea prizonierilor de război și 
a persoanelor civile internate, instituirea unui 
control asupra îndeplinirii acestor condiții, 
exercitat de „comisii internaționale". In înche
iere. se vorbește despre garantarea acordurilor 
cu privire la Vietnam. Laos și Cambodge de 
către statele participante la conferința de la 
Geneva.

A luat apoi cuvîntul Fam Van Dong, loc
țiitor al primului ministru al Republicii De
mocrata Vietnam,

Vietnam propune conferinței să adopte urmă
toarea hotărîre :

„Ținînd seama de actuala situație din ță
rile Indochinei și în interesul examinării a- 
mănunțite și obiective a problemei încetării 
operațiunilor militare șl a restabilirii păcii în 
Indochina, conferința recunoaște că este ne
cesar să invite reprezentanții guvernelor de 
rezistență din Khmer șl Patet-Lao să parti
cipe la lucrările confeiinței, referitoare la 
problema restabilirii păcii tn Indochina".

*
Reprezentantul S.U.A., B. Smith, s-a pro

nunțat împotriva propunerii delegației Repu
blicii Democrate Vietnam cu privire la invi
tarea deiegaților oficiali al guvernelor de re- 
zistență din Khmer și Patet-Lao de a parti
cipa la conferință Smith a încercat să-și 
; ustifice poziția prin „argumentul" că sta
ble Patet-Lao și Khmer nu ar exista. El a 

declarat că daca vor fi doritori să ia cuvin, 
tul împotriva propunerii S. U. A., delegația 
S.U.A. propune să se înctrdă ședința pentru 
ca chestiunea Invitării reprezentanților sta
telor Khmer și Patet-Lao să fie discutată de 
delegați: celor pat-u state participante la 

conferința de la Berl'n.
Ciu En-lai. care a luat apoi cuvîntul, a a- 

rătat că poziția reprezentantului S U.A. este 
complet lipsită de teme:.

Consider, a declarai C'u E-t lai. că confe
ri—,a nnav-ă a*e dreptul de a discuta ches- 
• unea cn—pnnenței ei Delegația Republicii 
Pvpj a-e Ch.neze -.orij-nâ intru totul punc- 

de vedere al D lui Fam Van Dong.
A iuat apoi cuvîntul V. M. Molotov.

ca-e a luat cuvîntul după Ciu En-]aL a arătat 
cît de absurde și lipsite de temei slnt afirma 
ți le po rivit cărora Khmer și Patet-Lao ar fi 
„fantome”.

Amintesc. a spus Fam Van Dong. că la 
una din ședințele O.S.U. reprezentantul Fran
ței « susținut de asemenea că și Republica 
Democrată Vietnam este o ,,fantomă". La a- 
ceasra. reprezentantul U.R.S.S. i-a răspuns 
că dacă Republica Democrata Vietnam este o 
„fantomă", de ce își trimite Franța trupele 
în Vietnam ? Oare aceste trupe luptă tn Viet
nam împotriva unor fantome? Aceste „fan
tome". a spus Fam Van Dong, luptă deja 
de mulți ani și au nimicit o mare parte din 
forțele armatei franceze trimise în Vietnam. 
Fam Van Dong a declarat că insistă ca pro
punerea prezentată de el să fie examinată 
de reprezentanții celor cinci state, așa cum 
a propus delegația Uniunii Sovietice.

După aceasta Eden, care a prezidat ședința, 
a declarat că în această ședință va fi greu să 
se rezolve chestiunea cine trebuie să discute 
propunerea delegației Republicii Democrate 
Vietnam: reprezentanții celor patru puteri sau 
reprezentanții celor cinci puteri. Eden a pro
pus să se închidă ședința și ca următoarea 
ș'ii'ță pentru continuarea discuțiilor să aibe 
ioc luni 10 mai.

După ce a mal luat cuvîntul reprezentantul 
Laosului, care s-a pronunțat împotriva Invi
tării la conferință a unor delegați din Patet- 
Lao propunerea lui Eden a fost adoptată și 
ședința a luat sfîrșit.

in 1 o mal
acceptat propunerea făcută de șeful delegație!
R. D. Vietnam,

După aceea a luat cuvîntul din nou Fam 
Van Dong. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru ad-interim al afacerilor 
externe al R. D. Vietnam. El a prezentat con- 
termței un program concret în. opt puncte me
nit «să ducă la instaurarea păcii în Indochma 
p'eco îtzind in vederea atingerii acestu1 scop, 
printre altele, asigurarea independenței na
ționale a statelor R. D. Vietnam, Khmer și 
Pa:e:-Lao. retragerea trupelor străine, efec
tuarea de alegeri generale libere în cele trei 
state, studierea problemei participării la Uni
unea franceză, a chestiunii inteiesetor econo
mice ale Franței în Vietnam, Khmer ș: Patet. 
Lao, schnnb de prizonier! de războ:. înceta
rea imedtată a ostilităților și încheierii unu' 
acord cu privire la măsurile de luat in acest 
scop.

După aceea a luat cuvîntul reprezentantul 
Cainbodgiei. care a ..prezentat conferințe' un 
proiect asemănător celui propus în ședința 
din 8 ma' de B'dault.

Ministrul alacerlor externe al Angliei. 
Eden, care a luat apoi cuvîntul a cerut ca 
conferința să admită ca bază de discuții pla 
nul prezentat ds ministrul afacerilor externe 
al Franței.

Luînd cuvîntul Bedell Smith șeful delegației
S. U.A. respingînd propunerile delegației R.D. 
Vietnam a declarat că consideră propunerile 
delegației franceze drept bază acceptabi'ă de 
discuție.

După ce șeful delegației R.D. Vietnam. Fam 
Van Dong a adus anumite precizări tn legă 
tură cu planul pe care l-a prezentat. V. M 
Molotov care prezida, a declarat ședința în
chisă.

PARIS 10 (Agerpres). — După cum trans
mite din Haga agenția France Presse, agen
ția Indonez'ană de Informații ANTARA a a- 
dresat președintelui Republicii Democrate 
Vietnam, Ho Și Min o serie de întrebări la 
care el a răspuns.

Ho Și Min a declarat că speră din toată 
inima că conferința de la Geneva poate să 
ducă la reglementarea pașnică a probleme
lor Indochineză șl coreeană.

După cum anunță agenția ANTARA. el a 
spus că Republica Democrată V’etnam este 
totdeauna gata să ducă tratative cu Franța 
privind încetarea focului. încheierea a-misti- 
țiului și stabilirea păcii în Indochina pe ba

Dejun oferit de Ciu En-!ai în cinstea Eui Fam Van Dong
PEKIN 10 (Agerpres). — China Nouă trans

mite .
La 8 mai. ministrul afacerilor externe al 

R.P. Chineze, Ciu En-lai, șeful delegației chi
neze la conferința de la Geneva — a oferit un 
dejun în cinstea ministrului ad-interim al »■ 
facerilor externe al Republicii Democrata 
Vietnam. Fam Van Dong — șeful delegației 
vietnameze la conferința de la Geneva.

La deju-u au participat de asemenea mem
brii delegației vietnameze: Fan An, minis

Ziare franceze și engleze despre
PARIS 9 (Agerpres). — Toate ziarele pa

riziene consacră un larg spațiu informațiilor 
ș: comentariilor în legătură cu căderea for- 
tăreței Dien Bien Fu. Ziarele publică știrile 
în legătură cu acest eveniment pe primele 
pagini și sub titluri mari.

Grupul parlamentar și comitetul de condu
cere al partidului socialist au dat o declarație 
în care „cer guvernului să ia toate măsurile 
pentru a se evita repetarea unor asemenea 
evenimente" și cheamă „părțile beligerante să 
încheie cît se poate mai grabnic un armistițiu 
care să permită încetarea acestei vărsări de 
sînge".

In seara zilei de 7 mal a avut loc o ședință 
extraordinară a consiliului de miniștri prezi
dată de Coty, președintele republicii, în cadrul 
căreia s-a discutat despre căderea fortărețel 
Dien Bien Fu. Seara tîrziu a fost convocată 
o ședință restrînsă a guvernului la care s-au 
discutat noile instrucțiuni pentru delegația 
franceză la Geneva.

Toate ziarele au publicat ecouri la căderea 
fortăreței Dien Bien Fu. Ziarul „Figaro" a 
publicat un articol al directorului său Pierre 
Brisson. După ce amintește de epitaful 'ui 
Kipling consacrat victimelor primului război 
mondial : „Noi am murit pentru că am fost 
mințiți de părinții noștri", autorul scrie : „Os
tașii de la Dien Bien Fu au murit pentru că 
ne-am mințit pe noi înșine. In decursul aces
tor 9 ani a fost pierdut terenul pentru trata
tive. așa cum a fost pierdut terenul pentru 
victorie: și una și alta se explică prin slăbi
ciune".

„Acum — scrie „Franc Tireur" — este Im
portant să găsim mijloacele pentru încetarea 
acestei aventuri sîngeroase. Aceasta nu mai 
depinde numai de Franța, dar ea a plătit 
prea scump aceas’ă aventură ca să treacă ini
țiativa în mîinile altora".

Ziarul „Combat" publică un articol Semnat 
de Jean Fabiani. După ce amintește o decla
rație oficială potrivit căreia soldați! fran-

-e-
16.000 militari francezi lua|i prizonieri 

la Dien Bien Fu
PEKIN 10 (Agerpres). -
Agenția Vietnameză de Informați! anunță 

că la 10 mai Înaltul Comandament Militar al 
Armatei Populare Vietnameze a dat publici
tății următorul comunicat cu privire la ofen
siva întreprinsă de unitățile Armatei Popu
lare Vietnameze la Dien Bien Fu.

„Armata Populară Vietnameză a tnfrînt 
complet inamicul pe frontul Dien Bien Fu. 
repiirtînd astfel cea mai mare victorie înregi
strată vreodată în istoria Armatei Populare

1 1 O 1 ■ ■

Succese ale Armatei Populare Vietnameze
HANOI 10 (Agerpres). In urma cuceririi im
portantei fortărețe franceze Dien Bien Fu, 
Armata Populară Vietnameză își intensifică 
operațiunile tn regiunea de vest a deltei Flu
viului Roșu.

In cadrul acestor lupte, unitățile armatei 
populare au cucerit două posturi apărate de 
forțe baodaiste. Unul dintre posturi este si
tuat la 27 kilometri sud-est de Hanoi.

De asemenea, în delta Fluviului Roșu, uni
tățile populare au dezlănțuit atacuri violente

Propunerile lui Bidault sînt „necorespunzătoare cu realitatea44
LONDRA 10 (Agerpres). — Intr-un articol 

redacțional, ziarul „Daily Telegraph and Mor
ning Post" califică propunerile cu privire la 
Indochina, prezentate de Bidault la Geneva, 
drept „necorespunzătoare cu realitatea". Zia

Scurte știri
0 Comentînd discuțiile de la conferința de 

la Geneva în problema Invitării delegațiilor 
guvernelor democrate din Khmer și Patet-Lao, 
ziarul elvețian „Die Tat" scrie : „Întrucît Laos 
și Cambodge sînt reprezentate prin delegați 
care se afla de partea puterilor occidentale, va 
fi foarte dificil să se găsească motive pentru 
respingerea cererii de a șe invita reprezentan
ții din Khmer șl Patet-Lao".

« După cum relatează corespondentul din 
New York al ziarului „New York limes", cola 
boratorii Departamentului de stal au declarat 
că reprezentanții Statelor Unite, Angliei, Fran 
ței, Australiei, Noii Zeelande — probabil șefii 
de stat major — se vor întruni săptăinîna vii 
toare, „pentru a elabora planul „acțiunilor 
unite" în Asia de sud-est".

ț> Corespondentul din Seul al ziarului „Pae- 
se Sera" scrie că „diri inițiativa autori ăților 
americane, a fost creat recent pe lîngă guver 
nul Coreei de sud „comitetul de rezislență", 
însâicinat cu organizarea în Coreea de sud a 
unor acțiuni îndreptate împotriva unificării 
țării".
• După cum anunță agenția France Presse. 

Henry Byroade, secretar de stat adjunct ame
rican însărcinat cu problemele Africii, Orientu 
lui Mijlociu și Asiei meridionale, va sosi în 
curînd la Istambul pentru a lua parte la, con
ferința șefilor misiunilor diplomatice ameri 
cane în Orientul Mijlociu, care va avea loc la 
II mai ac. Referindu-se la situația din țările 
din Orientul Mijlociu Byroade a precizat că 
„aceasta s-a înrăutățit în cursul ultimelor 
luni".

q După cum anunță ziarul „L’Humanită", 
falangiștii spanioli au organizat la Algesiras 
demonstrații sub lozinca „Gibraltarul să fie 
dat generalului Franco". Falangiștii au pro. 
vocat stricăciuni unor automobile aparțintnd 

za Independenței, al'anței și libertății demo
cratice. Ho ȘI Min consideră că politica dusă 
de India, Indonezia șt Birmania trebuie să 
contribuie La stabilirea păcii tn Asia.

Ho Și Min a subl’niat în răspunsurile sal® 
că cercurile guvernante ale Statelor Unite 
încearcă să împiedice reglementarea pașni
că a problemei indochineze, caută să parti
cipe activ la războiul din Indochina ți să 
extindă acest război pentru a submina pacea 
în Extremul Orient și în întreaga lutne.

In încheiere Ho Și Min a chemat toata po
poarele asiatice, care se află sub Jug străin, 
să se unească în lupta împotriva colonialis
mului și agresiunii.

trul industriei și comerțului, Tran Kong 
Tiong, locțiitor al ministrului Justiției, 
Hoang Van Hoan, ambasador al Republicii 
Democrate Vietnam în Republica Populară 
Chineză și Ta Kuang Biu, locțiitor al mi
nistrului apărării. Din partea chineză la de
jun au luat parte — Cean Ven-tian, Van Cia- 
sian, Li Ke-nun, Van Bin-nan, Ciao Guan- 
hua, Cen Cia-kan, Huan Hua și Van Cio-Ju.

Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

căderea fertăreței Dien Bien Fu
cezl de La Dien Bien Fu „și-au îndeplinit 
misiunea", autorul articolului scrie: „Misiu
nea lor nu se limitează însă Ia această afir
mație. Ea ar fi incomp'etă dacă întregul po
por al Franței nu s-ar cutremura de mînie ne
mărginită și nu ar încerca un sentiment de 
rușine în conștiința trezită, pentru faptul că a 
dat posibilitatea de a se desfășura această 
aventură nefastă, în care piere prestigiul mili
tar al națiunii învinsă de micii oameni gal
beni care luptă în țara lor pentru lozincile 
și idealurile oare au ridicat de atttea ori po
porul la luptă în Franța însăși".

Ziarul „l.'Humanite" subliniază că înfrînge- 
rea nimicitoare adusă corpului expediționar 
francez la Dien Bien Fu. dovedește încă oda ta 
necesitatea încetării imediate a acestui război 
nedrept, potrivnic intereselor naționale a'e 
Franței dar pe placul imperialiștilor ameri
cani.

Oamenii care au pierit la Dien Bien Fu. «r 
fi rămas în viață dacă guvernul Laniel n-er 
fi respins repetatele propuneri de pace a e 
președintelui Ho Și Min, pe care le-a consi
derat totdeauna ca un semn de slăbiciune, 
deși în realitate — și acest lucru îl confirmă 
victoria Vietnamului democ at — ele porneau 
din dorința sinceră de a obține pacea pe baza 
respectării independenței naționale".

LONDRA 10 (Agerpres). — Ziarele brita
nice din 9 ma! comentează căderea fortăreței 
franceze Dien Bien Fu.

Majoritatea ziarelor britanice consideră cu
cerirea fortăreței drept o „lecție politică și 
militară" dată puterilor occidentale.

Astfel, ziarul „Sunday Timăs" arată că 
această lecție constituie de fapt „o înfrîngere 
hotărîtoare â strategiei războiului de poziții 
într-o țară în care terenul nu este de loc pro
pice pentru astfel de operațiuni".

Comentînd avîntul luptei de eliberare al po
poarelor din Indochina, ziarul „Observer" este 
silit să constate că în acest tirtip ..balanța 
înclină în favoarea comunismului în Asia".

Vietnameze. Peste 21 batalioane și 10 com
panii inamice, însumînd peste 16.000 de mili
tari de elită și întregul comandament francez 
în frunte cu generalul comandant al garnizoa
nei De Castries, 16 colonei, 1.749 de ofițeri și 
subofițeri, au fost luați prizonieri, uciși sau 
răftiți în cursul ofensivei. Unitățile Armatei 
Populare Vietnameze au doborît sau avariat 
62 de avioane inamice de diferite tipuri și su 
capturat toate armele, munițiile și întregul 
echipament militar".

împotriva unui puternic punct fortificat al 
colonialiștilor francezi situat la vest de 
Phuli.

Paralel cu aceasta, puternice unități ale Ar
matei Populare Vietnameze întreprind acți
uni de minate a șoselei coloniale Hanoi-Hai- 
phong și a căii ferate care leagă cele două 
orașe. După cum anunță Frahie Presse un 
tren francez a sărit tn aer la 30 de kilome
tri est de Hanoi. In urma acestor operațiuni, 
autoritățile franceze au limitat circulația pe 
această cale ferată.

rul scrie : „Nu se va putea obține nimic dacă 
se creează aparența că Franța, singură sau 
împreună cu aliații ei. ar fi astăzi în stare să 
ducă tratative de pe poziția de forță în Indo
china".

englezilor. Se afirmă, — scrie ziarul — că a- 
ceste demonstrații sînt în legătură cu apro
piata sosire în Gibraltar a reginei Elisabeta a 
Angliei.

O După cum anunță postul de radio Cairo, 
maiorul Salah Salem, ministrul orientării na
ționale al Egiptului, va face la sfîrșitul lunii 
iunie o călătorie oficială în S.U.A.
• După cum relatează ziarele, muncitorii 

de Ta 13 dintre cele mai mari fabrici de pline 
din New York sînt în grevă de peste o săptă- 
mină.

<9 Politica guvernului olandez, care se es
chivează să satisfacă cererile Indoneziei cu 
privire la desființarea Uniunii olandezo indo
neziene și transferarea părții de vest a noii 
Guynee (Irianul) Republicii Indonezia stîrnește 
o profunda indignare în rîndul opiniei publi
ce indoneziene. La 8 mai Sunarjo. ministrul 
afacerilor externe, luînd cuvîntul la o ședință 
a Consiliului de Miniștri a subliniat din nou 
că unul din principalele puncte ale programu
lui guvernului este desființarea Uniunii olan
dezo indoneziene și a controlului Olandei a- 
snpra Irianului.

e La Damasc a avut loc un mare miting al 
partizanilor păcii, la care au participat mai 
multe inii de oameni veniți din toate părți'e 
Siriei. A fost de asemenea de față o nume
roasă delegație de partizani ai păcii din Liban 
în frunle cu Antoine Tabet, președintele comi
tetului național al partizanilor păcii din Li
ban, membru al Consiliului Mondial al Păcii 
și Hussein Sedjan, George Hanna și doctorul 
Maatuk, membri al Consiliului Mondial al 
Păcii.

Mitingul, care a fost cel mal mare din în
treaga istorie a mișcării partizanilor păcii din 
Siria, s a desfășurat cu mult entuziasm și a 
produs o impresie profundă asupra diferitelor 
pături ale populației din Siria și Liban.
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