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Tn efteva îile tnsă- 
mîntările vor fi termi
nate. Lupta pentru re
coltă bogată nu se în
cheie insă. Ea trebuie 
continuată printr-o 
mu ică hotărîtă ce în- 
tretim-e a culturilor. 
Utemiștii și tinerii 
muncitori de la sate 
t"c'jîiie «-ă fie pi'ir»; în 
această muncă, sa mo
bilizeze ne toți țăranii 
muncitori astfel că 
nici o buruiană să nu 
rămînă pe o?6»re. 
nici un dăunător ră nu 
i)jat;i strica coll’inle.
Să creăm culturilor 

agricole cele mai bune 
condiții c> creș e e și 
dezvoltare !

a însămînțărilor de primăvară
Cel mai bun tractorist 
din regiunea Craiova

Sâ grăbim, ritmul însămînțărilor 
și sa aăm atenție îngrijirii culturilor

BIRCA 
Tîrziu de

Ultimul pătrar al anului școlar
Pătrarul trei 1-am încheiat cu succes. 

Graficele pe clasă oglindesc acest lucru; 
notele de 4 și 5 sînt mult mai numeroase 
decît cele de 2 și 3.

Tovarășii profesori au avut un rol deose
bit în obținerea acestor succese. Cu cei 
mai slabi ei au organizat grupe de medi
tații și consultații. Sînt profesori da tov. 
Ilea loan și Filip Magdalena care nu au 
nici un elev corijent la materia lor. A- 
ceasta desigur, nu înseamnă că au fost 
indulgenți cu elevii, din contră, le-au ce
rut elevilor lor să învețe cit mai bine, 
ajutîndu-i în același timp să realizeze a- 
cest lucru.

La obținerea unor rezultate bune la în
vățătură și-a adus contribuția și organi
zația de bază U.T.M., care a organizat 
adunări generale în care s-a discutat des
pre învățătură. Aidi au fost stimulați 
fruntașii, au fost popularizate metodele 
lor, criticați și trași la răspundere coda
șii, de asemenea s-au luat și măsuri co
respunzătoare pentru îndreptarea lor.

Acum, pe cel de al IV-lea pătrar și în ve
derea închiderii anului școlar, munca noas
tră s-a intensificat.

Așa ne scrie elevul Hodiș Gheorghe 
de la Școala medie de 10 ani nr. 1 din 
Zalău într-o corespondență trimisă redac
ției. Despre această activitate intensă și 
muncă încordată ne scriu și alți cores
pondenți din școlile medii.

Elevii școlilor medii de 10 ani se află 
acum în pătrarul al patrulea — la mijlo
cul lui — ceea ce înseamnă apropierea 
sfîrșitului anului școlar.

Desigur această perioadă este hotă- 
rîtoare în viața elevilor. De felul cum vor 
încheia acest pătrar depind rezultatele cu 
care se va încheia acest an de învățătură.

Aceasta nu înseamnă de fel că dacă 
numai acum, în această perioadă, efortu
rile se vor mări peste măsură, pentru a 
se învăța ce nu s-a învățat un an de zile, 
rezultatele vor Q bune. Din contră efortu
rile se vor irosi fără rost, elevii vor ieși 
la sfîrșit de an extenuați, iar cunoștințele 
acumulate în iugă vor fi superficiale.

Sînt puține școli care au așteptat pă
trarul IV pentru a începe serios munca, 
puțini elevi care învață numai acum. 
Majoritatea școlilor, asemeni Școlilor me
dii de 10 ani de băieți nr. 4—13, a Șco’ii 
medii de 10 ani 'de fete nr. 1 din Bucu
rești au păstrat un ritm de muncă viu, 
încordat și serios, încă de la începutul a- 
nului.

In vederea examenelor ce se apropie, 
materia trebuie temeinic repetată de toți 
elevi.

Este greu să mergi la cursuri, să 
înveți lecțiile pentru a doua zi și în a- 
celași timp să repeți materia întregului an 
școlar. Dar totuși se poate face. Aici tre
buie să intervină însă ajutorul profeso
rilor, al organizației U.T.M. și al fami
liei.

Este știut că pentru a putea învăța și 
repeta în același timp materia, este nevoie 
de folosirea rațională a timpului liber.

Sînt în școlile noastre elevi care știu 
și își planifică cum trebuie timpul liber, 
alții care nu știu dar nidi nu se preocupă 
de acest lucru iar alții care se pierd în 
fața sarcinilor, își pierd încrederea în 
forțele lor.

Profesorii, organizația U-T.M., trebuie 
să-i îndrume pe aceștia să lucreze cu a- 
tenție cu ei. Nu este de ajuns numai să 
le spună acestora : planificați-vă bine 
timpul 1 folosiți-1 cît mai rațional pentru 
repetarea materiei I Este necesar să li se 
arate șl cum, să li se dea metode.

Mulți se întreabă : cum să-mi planific 
bine timpul ? Iar răspunsul trebuie să-l 
găsească la îndemînă pentru a-i fi ușor 
să-l folosească. In acest scop este bine 
să se facă un colț al pregătirilor pentru 
examene, unde să fie afișate panouri cu 
planuri zilnice model, cu metodele de 
muncă ale fruntașilor. Gazetele să fie fo
losite ca un niijlod de popularizare și sti
mulare a rezultatelor bune. ,

Cu această temă „cum să-mi folosesc 
timpul pentru învățătură", pot fi organi
zate discuții între elevi și li'eiite discu
ții cu profesorii.

In grupele de învățătură, conduse de 
tovarășii profesori, elevii rămași în urmă 
cu materia, pot fi puși la curent cu ea. 
De asemenea elevii pot primi indicații și 
lămuriri necesare la orele de consultații 
date de profesori. Dar pentru aceasta or
ganizația U.T.M. trebuie să-i îndrume pe 
elevi să frecventeze aceste grupe și ore de 
consultații.

Există o tendință greșită a organizații
lor U.T.M. din școli și dăunătoare mun
cii: aceea de a stagna activitatea lor in 
perioadele cele mai încordate de muncă, 
de a considera că activitatea lor trebuie 
redusă în timpul pregătirii examenelor. 
Or, tocmai acum este mai multă nevoie 
Je îndrumare, de sfatul și controlul or
ganizației U.T.M. Tocmai acum este ne
voie ca organizația de U.T.M. să fie 
mai aproape de elevi.

Cît de necesară este de pildă, o vizită a- 
casă la un utemist sau tînăr, pentru a 
vedea cum învață, dacă are condiții, dacă 
are tot materialul necesar, dacă poate sau 
nu să se descurce. Din aceste vizite orga
nizația de U.T.M. vede că sînt și elevi 
care își pierd timpul și care nu învață a- 
casă. In acest caz trebuie cerut ajutorul 
părinților, care să-l controleze pe copil 
îndeaproape cum își face lecțiile, dacă 
timpul cît stă acasă, și-l folosește pentru 
a învăța și a se odihni.

In unele locuri organizația U.T.M. va 
întîlni elevi care n-au dondiții pentru în
vățătură, sînt prea mulți copii, fac gălă
gie și nu-1 lasă să-și facă lecțiile.

Și aici poate interveni ajutorul organi
zației U.T.M. Ea poate, cu ajutorul direc
țiunii, să amenajeze o clasă 4n care acești 
elevi să-și pregătească lecțiile, sub îndru
marea și controlul profesorilor.

Ce facem cu codașii, cu acei care nu 
vor să învețe, ne întreabă mulți corespon
denți în scrisorile lor ?

Dar ce face colectivul clasei sau al 
școlii acolo unde sînt acești codași ? Nu 
i-a atitudine față de colegii lor care le 
compromit clasa ? Unde este opinia sănă
toasă a colectivului, care să-și îndrepte 
critica ascuțită, dar tovărășească, împo
triva acestor codași ?

Trași la răspundere de colectiv, criti
cați la gazetele de perete, înțepați de a- 
cele ariciului de la gazeta satirică, lene
șii și codașii se vor da pe brazdă.

Elevii trebuie să învețe zi de zi, să folo
sească timpul liber pentru însușirea ma
teriilor. Dar dacă zile de-a rindul vor în
văța, uneori și noaptea, fără odihnă, re
zultatele nu vor fi cele dorite. De aceea 
este necesar să fie îndrumați să se și o- 
dihnească.

Fiecare se odihnește în felul Iui. Unul 
lasă cartea de fizică și ia să citească un 
roman, altul merge la un spectacol iar al
tul doarme. Dar orele de odihnă trebuiesc' 
și ele folosite cu rost.

Organizațiile U.T.M. trebuie să aibă 
grijă ca în această perioadă să nu orga
nizeze ședințe peste ședințe și diferite alte 
acțiuni, care să le răpească elevilor timpul 
de învățătură și odihnă.

Tn întreaga ei activitate, organizația 
U.T.M. trebuie să primească ajutorul co
mitetelor raionale, orășenești și regionale. 
Activiștii trebuie să îndrume comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. din școală, 
să le ajute la organizarea diferitelor ac
țiuni, la planificarea muncii. Aceasta 
presupune o muncă de adîncime, pe teren, 
în școală, alături de elevi, nu prin tele
fon sau prin ședințe de instructaj inter
minabile.

Anul acesta profesorii și elevii au mun
cit Conștiincios pentru ca nivelul învăță
turii să crească. Acum cînd se apropie 
sfirșitul acestui an, profesorii, organizația 
U.T.M. și elevii, trebuiesc ajutați ca bi
lanțul ce-1 vor încheia să fie un bilanț al 
succeselor.

Succesele colectiviștilor 
din Coșereni

(de Ia trimisul nostru).
lot, ab;a pe ta începutul lunii 

aprilie. au pom:: pe ogoare și tinerii mecani
zatori de la S.M.T. Birca. Zăpada căzută d'n 
belșug !e-a pricinuit mult necaz, f. ndcă i-a 
ținut vreme îndelungată în stațiune. De aceea 
cînd au pornit la muncă — parcă făcuseră 
toți un strașnic legâmînt — să muncească tn 
așa fel Incit sâ rec’ș. ge ci" mai de grabă t:.n- 
pu! pierdut. Imbold puter rc pentru ac tasta era 
întrecerea socialistă pornită de Stănescu Va
sile de le S.M.T. Pecu No-Timișoara. pen
tru ciștigarea titlulu- de ce! mai bun trac
torist Fiecare dorea să clștige acest titlu, să 
ajungă cei mai bun măcar numai
din stațiune. Mai fierbinte decît toți însă a 
dorit aceasta utem-stul loan Postelnicu.

cel

--------------------o

Propunerile R. 0. Vietnam cu priv're la restabilirea păcii in Indochina
Șeful delegației R.D. Vietnam la conferința 

de la Geneva, Fam Van Dong, a prezentat în 
numele guvernului R.D. Vietnam propuneri 
clare care deschid calea restabilirii păcii în 
Indochina.

Iată în rezumat aceste propuneri cuprinse 
într-un plan de opt puncte:

1. — Recunoașterea de către Franța a su
veranității și independenței Vietnamului pe 
întregul teritoriu al Vietnamului, precum și 
a suveranității și independenței Khmerului și 
Patet-Lao.

2. — Realizarea unui acord pentru retrage, 
rea tuturor trupelor străine de pe teritoriile 
Vietnamului, Khmerului și Patet-Lao.

3. — Ținerea unor alegeri libere generale 
în Vietnam, Khmer și Patet-Lao.

4. — Declarația delegației R.D. Vietnam cu 
privire Ia faptul că guvernul R. D. Vietnam 
este gata să examineze: problema intrării 
R.D. Vietnam in Uniunea Franceză in confor
mitate cu principiul aderării de bună voie și 
condițiile acestei intrări.

5. — Recunoașterea de către R.D. Vietnam 
precum și de către Khmer și Patet-Lao a exis, 
tenței intereselor economice și culturale ale 
Franței, în aceste state.

6. — Părțile beligerante (care sînt în răz
boi N. R.) își iau obligația de a nu supune 
urmăririi persoanele care au colaborat cu cea
laltă parte in timpul războiului.

7. — Efectuarea unui schimb reciproc de 
prizonieri de război

8. — înfăptuirea măsurilor indicate la punc
tele 1—7 trebuie să fie precedate de înceta
rea operațiunilor militare în Indochina și de

încheierea în acest scop între Franța și fie
care dintre cele 3 state a unor acorduri co
respunzătoare în care trebuie să fie prevă
zute următoarele: a; încetarea totală și si
multană a focului pe întregul teritoriu al fn- 
dochinci de către toate forțele armate ale păr
ților beligerante — forțe terestre, navale și 
militare aeriene, b) încetarea completă a a- 
ducerii în Indochina din afară a unor noi uni
tăți și personal ale forțelor terestre, navale 
și aeriene militare și a oricărui armament și 
muniții, c) stabilirea unui control asupra în
deplinirii condițiilor acordului cu privire la 
încetarea operațiunilor militare și crearea în 
acest scop a unor comisii mixte alcătuite din 
reprezentanți ai părților beligerante în fiecare 
din cele trei state.

Aceste propunferi făcute în numele guver
nului R.D. Vietnam se deosebesc fundamental 
de propunerile delegației franceze, propuneri 
care nu țin seama în special de faptele cu 
caracter militar dm statele indochineze, pro
puneri care pornesc de la o concepție impe
rialistă, colonialistă învechită.

Propunerile R.D. Vietnam, care țin seama de 
situația reală din cele trei state ale Indochi- 
nei și crează o bază largă de discuție deoa
rece țin seama de interesele ambelor părți, 
găsesc sprijinul tuturor oamenilor iubitori de 
pace, dornici de a vedea stins looarul de 
război aprins de colonialiștii francezi în In
dochina.

CfZZțZ In pagina a treia ți a patra textul 
complet al declarației făcută de Fam Van 
Dong la conferința de la Geneva.

PLOEȘTI. — (de la cores
pondentul nostru N. Puiu).

Colectiviștii din comuna Coșe
reni. raionul Urziceni au pă

șit intrai patrulea an de cînd 
muncesc laolaltă. An de an 
gospodăria colectivă „Olga 
Bancic" din această comună, se 
dezvoltă și se consolidează tot 
.nai mult, obținînd succese mari 
în toate sectoarele de act'vilate.

Nu degeaba povestește cu 
toată căldura președintele colec
tivei despre succesele pe oare 
colectiviștii le obțin prin mun
ca lor. Abia începuse zăpada să 
se topească, cînd în gospodăria 
colectivă ..Olga Bancic" totul 
era pregătit pentru începerea 
campan:ei.

Și tată că muncile de primă
vară au început și tn raionul 
Urziceni. Colectiviștii au știut 
să înfrunte cu mult curaj greu
tățile iernii prelungite. In m in
ele agricole, colectiviștii din Co-

șereni se situează în frunte pe 
întregul raion. Ei și-aa realizat 
planul campanie' de primava'ă 
in proporție de 98 ia sută. Para
lel cu aratul 
lectiviștii au 
tare cu grîu 
în curînd ie

Printre brigăzile de cîmp 
eu fost fruntașe încă din timpul 
iernii și se mențin fruntașe și a- 
cum, în campania de primăvară, 
sînt cele conduse de 
Dumitru C. F. Tudor și 
Dumitru.

La panoul de onoare 
dea întotdeauna, după orice ana
liză a muncii, pe utem'stul Ma
rin M. Sava conducător de ate
laj, ca și pe Ștefan Dumiuache. 
conducător de atelaj și Păun An
gliei, intrat în acest an în colec
tiv, împreună cu soția lui. El 
vor depune toată priceperea lor 
pentru sporirea producției agri
cole la hectar.

și însămînțatul. co- 
grăpat cele 130 ‘ 
de toamnă, pe 
vor și plivi.

hec-
cire

c*re

tovarășii 
Călin C.

poți ve-

Dacă se muncea așa
Ca să putem constata viteza de 

lucru obținută în comuna Lupșa- 
nu, raionul Lehliu. să facem mai 
întîi un simplu calcul: 20 zile bu
ne de lucru, înmulțit cu 957 atela
je. înmulțit cu 40 ari, normă zil
nică de lucru pentru un atelaj, 
este egal cu 2.136 ha. Adică la 
/ mai, din cele 2.708 hectare pla
nificate pentru lucrările de pri
măvară trebuia să rămină nel-i- 
crate doar 572 hectare. Aceasta 
presupunea bine înțeles ca sala
riații sfatului popular comunal 
și organizațiile de masă să mun
cească cu simț 
pentru folosirea 
cărui atelaj, a 
prielnic. Or, 
fost lăsate să se facă „de la si
ne" ; de aceea la 7 mei 
se abia 1.300 hectare, 
mătate din plenul de 
comunei. Prin urmare, 
20 de zile o capacitate 
însemnată nu a fost folosită. Ță
ranii muncitori nu au fost aju
tați să înțeleagă scopul respectă
rii regulilor agrotehnice. Orga
nele de stat comunale și organi
zațiile de masă s-au mărginit la 
ședințe, instructaje, conferințe iar 
o muncă practică de îndrumare 
și lămurire nu s-o dus nici cum. 
Il'e Marin, deputat și șef de tar
la în satul Radu Vodă și Petre 
Constantin, șef de tarla din sa
tul Nucet nu și-au înțeles meni
rea. E> se mărgineau doar să 
întrebe pe cetățeni ce au lucrat, 
întocmeau situații (de 
nereale) și cu aceasta,

Mitroi Petre, Potîrcă 
și Samsaru Gheorghe, 
gricoli, neglijînd intolerabil pro
blema însămînțărilor, nu contro
lau dacă șefii de tarlale își fac 
conștiincios datoria, nu îi îndru
mau. Pe de altă parte nu com
bateau pe ce! care flecăreau 
„mai e pînă vine timpul frumos". 
O lipsă serioasă a avut 
nizația de bază U.T.M. 
mună. Tinerii Cojocaru 
ghe, Mircea Gheorghe, 
Titi și Preda Liviu au

încă de la început...
să stea la umbră decît să-și «■ 
jute părinții l-a executarea lucră
rilor agricole. Tudor Dragomir, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. d:n comună nu a pus a- 
ceste oazuri în discuția adulării 
generale și nu a arătat tineri
lor importanța grăbirii muncilor 
agricole.

Iată deci cîteva cauze oare 
făcut ca pînă la 7 mai să 
mențină o proastă situație
însămînțărilor în comuna Lup
șani.

au 
se 
a

de răspundere 
din plin a iie- 
fiecărui min.it 
însămînțările au

se lucna-
nici ju-

lucru 21
timp de

destul de

multe ori 
basta.
Gheorghe 
agenți a-

Și orga- 
din co-
Gheor- 

Mocanu 
preferat

♦
A.nalizînd situația lucrărilor 

agricole comitetul executiv al 
sfatului popular comunal și or
ganizațiile de masă, primind e- 
iutorul organizației de partid, 
au trecut la remedierea lipsurilor. 
Toți salariații sfatului popular și 
ai cooperativei împreună cu de
putății, cu sprijinul comuniștilor 
și utemiștilor au mobilizat în 
ziua de 8 mai pe țăranii mun
citori să lucreze ogoarele cu toa
te forțele, astrel că nici un ate
laj nu a rămas în sat. Țăranii 
muncitori au primit ajutor și 
din partea S.M.T.-ului Lehliu, 
care a trimis brigada condusă de 
Icrdache Manole. S-au realizat 
în acea zi 400 hectare arături 
depășindu-se vheza zilnică pla
nificată cu 224 la sută. S-au dis
tins agentul agricol Potîrcă 
Gheorghe, deputatul Tănase Toa- 
der, comunistul Rișniță Constan
tin, utemistul Mihai Oancea și 
țăran>i muncitori Ion Gh. Ilie și 
Voicu Mocanu care au ajutat vă
duvelor Zamfira Curea și Marla 
C>ii<eanca la terminatul însămtn- 
țărilor.

Dacă munca va cont’nua tn a- 
cest fel. în clteva zile toate lu
crările agricole de primăvară din 
comuna Lupșani vor fi terminate. 
Angajamentul luat de comitetul 
executiv al sfatului popular co
munal va fi îndeplinit. Era mai 
bine însă dacă se muncea astfel 
de la început

D. AVARVARI!
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Mîndria 
întreprinderii

Pentru tinerele din brigada condusă de to
varășa Petre Maria de la întreprinderea „In
dustria Bumbacului A" din Capitală, ziua de 
sîmbătă a fost o zi cu totul deosebită. între
cerea pornită pentru cîștigarea steagului de 
brigadă fruntașă pe fabrică, a făcut ca brigă
zile de tineret să obțină zi de zi noi succese. 
De mai bine de trei luni rezultatele obținute 
în muncă de către tinerele din brigada a pa
tra, făceau ca această brigadă să se situeze 
în permanență în fruntea întrecerii. Greu le-a

și luptă și ecum 
un tractorist, nu 

stațiune ci chiar din raion. Ba 
i regiune. Dece să nu fie cel mai 

dm regiune? Dar intr-o bună 
a aflat numa: el știe cum. ci 
|! tractoriști în regiune Ia fe! 
el, care se străduiesc să clștige 

de ce! mai bun tractorist: a aflat 
un tractorist de la S.M.T.

pe nume Marin Pricină este cei 
pentru eL Avea aceeași 

Realizase Poste!n 
din plan. Pricină te fe!. Urc 
graficul realizărilor Ja 90 Ia 
s-a ținut și ei tot Ia SJ 
lui Postelnici. De ia o

i să-șî orga 
ică deplasările 
!e ia capetele 
aprilie.
arătau
Birca a realiza 
sută: Marin Pr

și-a îndeplinit
sută.

SITUAȚIA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR 
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Cifrele 
S.M.T. 
144 ta 
racal 
143 ta sută. Izbînda 
Postelnicu. Numai un 
de prețios este acesta 
Au trecut alte cîteva 
și Pricină căutau să 
treacă mai înainte.

Mereu îi despărțea
Numai odată l-a ajuns Pricină pe Postelnicu 
<tar a doua zt a rămas iarăși în urmă tot cu 
un procent Nu e fost tractorist In toată sta
țiunea in perioade aceas’ja care să a:bă atîta 
preocupare ca Postelnicu. Dar nici un-il nu a 
muncit cu mai multă însuflețire decît ei. 10 
o_e lucra pe zi, dar ridicase graficul reali
zărilor sale pînă la 8 hantri în loc de 3,80 
cît este norma zilnică. In ziua de 5 mai, de 
pildă. Postelnicu a lucrat la însămînțări. A 
realizat 11,55 hantri. Alte cîteva procente 
adăugate le plen.

...6 mai. Altă izbîndă pentru Postelnicu. Pînă 
în seara zilei de 5 mai — în 184 ore de lucru 
— a realizat plenul de producție în procent 
de 158 la sută. Tot pînă în seara zilei de 5 
jnei. Pricină Marin a îndeplinit planul în 
proporție de 153 le sută. 5 procente despart 
de data aceasta pe vrednici: tractoriști, can
didați pentru titlul de cel mai bun tractorist 
pe regiune.

Ultima veste sosită din S.M.T. Bîrca și 
S.M.T. Gariaeal. Succesul realizat. In ziua de 
6 mai utemistul Postelnicu a însămînțat încă 
24 hectare într-o singură zi. Săgeata a urcat 
pe graficul harnicului tractorist pînă la 73, 
peste 1C0. Nici Marin Pricină nu se lasă însă. 
Și pe graficul lui săgeata a urcat cu încă 12 
procente, ajungînd la 165 la sută. Nu t-a 
putut ajunge pe Postelnicu și n:cî să se poată 
apropie de el. I-a luat-o înainte Posteln’cu 
cu 8 procente. El este — pînă acum — cel 
mai bun tractorist din regiunea Craiova. Pro
babil că tot el va rămîne pînă la urmă.
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In go’-. 
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Sfîrșit de dec 
limpede, iată.

* ptanu.
ricină de te S.M.T. Ca- 
planul în proporție de 
a fost de partea 
singur procent, dar cit 
într-o asemenea lupiă... 
zile în care Postelnicu 
realizeze mai mult, să

M. N. CIRSTEA

In clteva zile, campania însămînțărilor de primăvară trebuie să 
se termine.

Oamenii muncii de pe ogoare, răspunzînd chemării partidului șl 
guvernului, au muncit cu avtnt mereu crescînd pentru îndeplinirea 
planului, suprafața Insâmințată plnă la data de Iernai a.c. repre- 
zentind 86 la suta dm planul însămînțărilor de primăvară. Timpul 
intirziat reclamă un efort și mai mare pentru grabnica terminare 
a însămînțărilor.

Folosind din plin fiecare oră bună de muncă, țăranii muncitori 
din regiunea Baia Mare, au reușit să însămînțeze peste 95 la sută 
din suprafața prevăzută, fiind — în prezent — prima pe țară.

Progrese simțitoare s-au înregistrat, in ultimele zile, în regiunile 
București și Bacău care au folosit mai bine capacitatea zilnică de 
lucru și in special în regiunile Pitești și Galați, care au depășit 
viteza zilnică de lucru planificată.

Ritmul scăzut realizat in ultimele zile în regiunile Stalin, Ora
dea. lași. Timișoara. Regiunea Autonomă Maghiară, Hunedoara, 
Ploești și Craiova hind mult sub posibilitățile reale, nu poate fi 
justificat numai prin condițiile nefavorabile de lucru ce au existat 
in unele raioane și comune.

L’psa de organizare și de mobilizare a tuturor forțelor și mij
loacelor de lucru trebuie lichidată total mai ales în preajma ter
minării campaniei de însămînțări.

In.toate regiunile și in special tn regiunile rămase în urmă, 
sfaturile populare și tehnicienii agricoli trebuie să dea toată aten
ția, in primul rind raioanelor și comunelor în care campania în- 
samiațarilor este in intirzlere și să le acorde tot sprijinul, pentru 
lehidarea neintirziată a lipsurilor și terminarea grabnică a însă- 

com-
lichidarea neîntîrziată a lipsurilor și terminarea grabnică a 
mințarilor — inclusiv reinsămînțarea suprafețelor culturilor 
promise in timpul iernii.

Datorită ploilor care au căzut in ultimul timp în cea mai 
parte a țării și zilelor călduroase care le-au urmat s-au 
condiții favorabile pentru dezvoltarea rapidă șl masivă a 
ienilor pe ogoare.

Pentru a preveni pagubele mari pe care buruienile le provoacă 
culturilor pe care le pot invada, este necesar ca sfaturile popu
lare și tehnicienii agricoli să dea toată atenția stîrpirii buruieni
lor și să ia măsuri operative de executare a plivitului ori de cîte 
ori buruienile apar prin culturi.

ȚARANI MUNCITORI ! GRĂBIȚI TERMINAREA INSAMINȚA- 
RILOR DE PRIMAVARA, PLIVIȚI BURUIENILE DIN CULTURI 
Șl INGRIJIȚI-VA CULTURILE VOASTRE CIT MAI BINE ȘI LA 
TIMP, PENTRU A OBȚINE RECOLTE BOGATE!

mare 
creat 
buru-

Au însămînțat în cuiburi așezate în pătrat
SUCEAVA. — Folosind fiecare 

zi bună de iucru, țăranii mun
citori din raionul Trușești au 
executat pînă acum 99 la sută 
din arăturile de primăvară și 
97 le sută din însămînțări. 
Fruntașe in executarea muncilor 
agricole sînt gospodăriile agri
cole colective din Jurești, To- 
direni și Socrujeni, precum și 
țăranii muncitori întovărășiți și 
cei cu gospodării individuale 
din comuna Ștefănești care au 
terminat la vreme însămînțările 
de primăvară. In primăvara a- 
ccasta s-eu însămînțat mari su
prafețe după metoda de semă-

nare în cuiburi așezate tn pă
trat.

Urmînd exemplul gospodări
ilor agricole colective, numeroși, 
țărani muncitori cu gospodării 
individuale ea Vasile Rusii, 
Domnica Buciumeanu și alții din 
comuna Hlipiceni, Ion Cojocarii 
și Vasile Glăvian din 
Dornești și-au 
rile prășitoare 
te în pătrat.

Pînă acum, 
cată pe raion 
mînțată în cuiburi așezate 
pătrat a fost depășită cu 30 la 
sută.

comuna.
însămînțat cui u- 
în cuiburi așeza-1

suprafața planifi- 
pentru a fi însă- 

în
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fost însă tovarășilor de la 
această Întreprindere să de
semneze brigada care va 
purta și pe viitor titlul de 
cinste.

Deseori rezultatele obținute 
zilnic, făceau să nu se cu
noască cine va fi plnă la ur
mă învingătorul. După toate 
calculele insă, brigada con
dusă de utemista Petre Maria 
avea cele mai bune rezultate. 
E drept că pe la sfîrșitul lu
nii martie. în brigadă munca 
nu mergea tocmai bine. Erau 
unele neînțelegeri între fila
toare și tovarășele din echipa 
de levată. Și cei drept toate 
porneau de la șefa echipei, 
de la tovarășa Almășanu care 
nu le ajuta pe mașiniste cu 
tragere de inimă. Astăzi însă 
se pot spune multe fapte fru
moase despre colaborarea ce 
există în brigadă.

Colaborarea a făcut dealt
fel ca tinerele brigadiere să 
petreacă clipe de neuitat a- 
tunci cînd tovarășa Opriță 
Alexandrina, secretara comi
tetului organizației de bază 
U.T.M. a înminat utemistei 
Petre Maria, îmbrățișindu-o 
cu drag, steagul de brigadă 
fruntașă pe întreprindere (fo
tografia l-a). Se poate spune 
pe drept cuvînt că la obține
rea acestui succes metodele 
sovietice precum și aplicarea 
inițiativei filatoarei Elena 
Chișiu .au ajutat pe tinerele 
brigadiere. Utemista Petre 
Maria, (fotografia a Il-a) se 
poafe mindri că a reușit să 
reducă cu peste 8 la sută nu
mărul de fire rupte, iar cali
tatea firelor să depășească cu 
mult indicii fixați. înainte de

a începe munca, tînăra Oan
cea Ioana (fotografia a 111 a) 
se Îngrijește ca mașinile să 
fie in perfectă stare de func
ționare. Acest lucru, precum 
și buna organizare a timpu
lui de muncă, fac ca la sfîr
șitul orelor de producție, ea 
să culeagă roade bogate.

Filatoarele din brigada con
dusă de utemista Petre Maria 
nu se mulțumesc însă 
îndeplinească 
plan

să-și. 
sarcinile de 

numai cantitativ ci și

calitativ. De curînd tovarășa 
Elena Chișiu, (fotografia a IV-a) 
membră în această brigadă, pe 
lingă introducerea inițiativei 
care îi poartă numele a propus 
cabinetului tehnic al întreprin
derii, confecționarea unui dispo
zitiv pentru curățirea automată

a ringurilor de scamă. Prin aplicarea acestei 
inovații, calitatea firelor va fi cu mult mai 
bună, deoarece firul, va fi uniform pe toată 
lungimea lui. Activitatea susținută a tinerelor 
din brigada condusă de utemista Petre Maria 
a făcut ca sarcinile de plan pe luna trecută să 
fie îndeplinite în proporție de 112 la sută.

Cîștigarea drapelului de brigadă fruntașă pe 
fabrică a dat noi puteri celor 16 tovarășe din 
această brigadă. Ele sînt hotărîte să dea oa-

menilor muncii produse mai multe și de mai 
bună calitate, să obțină noi succese în Între
cerea socialistă.

Foto : DUMITRU F. DUMITRU



In Uniunea Sovietică tinerele talente au toate posibilitățile de a-și perlecționa 
măestria. Roza Imendjanova, membră a unui colectiv de tineri artiști amatori din- 
tr-un sat, învață la o școală de muzică din Stalinabad (R.S.S. Tadjică).

In fotografie : Roza Imendjanova împreună cu profesoara sa Alexandra Pe
trovna Beleaeva la o lecție de canto.---------------------- -ț»----------------------

La sărbătorirea celei de a 300-a aniversări a reunirii Ucrainei cu Rusia

0 operă închinată prieteniei celor două popoare
de compozito-

Dankevici la 
academic de operă și balet ,,T. Șev- 
din Kiev a constituit un eveniment de 
în viața culturală a Kievului.

sovietici Vanda Vasi- 
colabo-

lor este pătrunsă 
patriotic, are un 

idei și este profund popu- 
dramatică, redarea măias- 
personajelor, prezentate în 
unor 
toate

Punerea în scenă a 
operei „Bogdan Hmel- 
nițki", 
rul K. 
Teatrul 
cenko“ 
seamă

Opera prezintă perioada anilor 1648—1654, 
care a avut o influență hotărîtoare asupra 
istoriei Ucrainei. Grea era viața poporului 
ucrainean sub jugul străin. Magnații și șleah
ta poloneză care înrobiseră țara, susținuți de 
feudalii ucraineni, exploatau crunt țărăni
mea. Dar poporul nu se supunea : Flăcările 
răscoalelor se aprindeau în întreaga Ucraină. 
Țăranii se ridicau împotriva jugului feudali
lor, împotriva asupririi naționale de către 
cotropitorii străini, pentru reunirea Ucrai
nei cu Rusia, deoarece numai aceasta putea 
salva țara. Bogdan Hmelnițki, glorios con
ducător de oști și om de stat de seamă s-a 
făcut purtătorul năzuințelor poporului ucrai
nean în această luptă.

Cunoscuții scriitori 
lievskaia și Alexandr Korneiciuk, în 
rare cu compozitorul K. Dankevici au creat 
libretul operei. Lucrarea 
de un puternic sentiment 
înalt conținut de 
Iară. Intensitatea

, tră a caracterului 
luptă, în cadrul 
limba colorată — 
artistice caracterizează

O însemnată victorie 
sa și compozitorul K. 
perei cucerește pe ascultător prin dramatismul 
ei crescînd. In ea răsună măreața temă a dra
gostei poporului ucrainean față de fratele său 
mai mare — poporul rus.

Muzica lui Dankevici este inspirată din cîn- 
tecele populare. In această privință, compozi
torul urmează cele mai bune tradiții ale ope
rei c’asice ruse și ucrainene. Opera. începe cu 
o mică introducere 
tătorului atmosfera 
dramatism a luptei, 
mei, care zugrăvește 
ferință, este construit pe temele vechilor cîn- 
tece de jale a'e poporului ucrainean.

Hatmanul polonez Potoțkf arde pe rug pe 
cazacii luați prizonieri. In figurile acestor 
cazaci, Niva și Jurba, sînt întruchipate tră
săturile vitejești ale eroicilor patrioți ucrai
neni. Este expresivă, îndeosebi, caracteri- 
zarea melodică a lui Niva. Aria lui ,,Nu plîn- 
ge...“, apropiată prin intonațiile sale de cîn- 
tecele căzăcești, redă voința neînfricată a 
luptătorului; cazacul poate fi executat dar ni
mic nu-1 va face să-și plece capul în fața duș
manilor patriei sale.

conflicte puternice, 
aceste înalte însușiri 
libretul operei.
a obținut în creația 

Dankevici. Muzica o-

care sugerează ascul- 
tncordată și plină de 

Cîntecul corului de fe- 
Ucraina înrobită. în su-

Un poem în imagini 
închinat Festivalului păcii și tinereții

Uriaș și impunător a fost cel de al IV-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studenți
lor pentru pace și prietenie de la București.

Arta cinematografică, cu marile ei posibili
tăți de expresie artistică și de sintetizare, a 
avut misiunea să cuprindă și să redea în- 
tr-un film unitar închinat Festivalului am
ploarea acestei neuitate întîlniri a tineretului 
lumii, imensa varietate a aspectelor ei.

Realizat în colaborare de un colectiv nu
meros de cineaști sovietici și romîni, condus 
de regizorul principal Ilia Copalin, avînd ca 
regizori pe Ion Bostan și Tamara Lavrova, 
filmul „Pentru pace și prietenie" constituie un 
succes cinematografic remarcabil tocmai prin 
felul în care a fost rezolvată această sarcină.

In dezvoltarea sa dramaturgiei scenariul 
semnat de S. Antonov, V. Zaharcenco și I. Co- 
palin, urmărește ideile și obiectivele mari ale 
Festivalului, căutînd să înfățișeze esențialul 
acestei vaste manifestări.

Pacea, liniștea și atmosfera muncii crea
toare atît de necesare omului sînt subliniate 
încă de la primele imagini. Năzuința spre 
pace și fericire a celor tineri străbate întregul 
film, desprinzîndu-se atît din desfășurarea 
Festivalului, cît și din părțile care în
fățișează pregătirile de pe glob, drumul 
delegațiilor și primirea lor în atmosfera 
entuziastă a orașului tinereții. Obiectivul 
aparatului de filmat ne duce astfel la poarta 
unei uzine londoneze învăluite în ceață, unde 
tinerii englezi răspîndesc printre muncitori 
ziarul „Festival". Pe străzile Londrei alți ti
neri, băieți și fete, dansează în sunetele unui 
acordeon, pentru a strînge banii necesari că
lătoriei pînă la București. Apoi filmul ne a- 
rată imagini din Stockholm, de pe șantierele 
fremătătoare ale Cehoslovaciei, de pe cîmpiile 
nemărginite ale Mongoliei. Peste tot a ajuns 
vestea Festivalului și peste tot tinerii se pre
gătesc cu înfrigurare.

Și iată — într-o cuprinzătoare panoramă 
luată din avion — Bucureștiul — orașul Festi
valului. Pretutindeni orașul clocotește de zo
rul pregătirilor. Se construiesc teatre, sta
dioane, se înfrumusețează parcurile, străzile, 
se renovează clădirile. Aparatul ne arată 
chipurile strălucitoare de bucurie ale tineri
lor romîni care muncesc neobosiți la marile 
construcții ce vor găzdui oaspeții dragi din 
lumea întreagă.

In aceste imagini scurte care se perindă 
rapid în fața noastră, filmul ne arată preg
nant amploarea pregătirilor pentru marele 
Festival.

Dorința tineretului de a apăra pacea este 
puternic reliefată în film prin întreaga con
cepție a scenariului, prin reușita valorificare 
cinematografică a unor important^ momente 
din timpul marilor manifestări internaționale

Arkadi Filippenko
Compozitor, laureat al Premiului Stalin ¥ ’ ■' " ‘ 'de înrobitori se revar

să în corul „O, nu vă 
bucurați, pani magnați” — a cărui temă eroi
că stă Ia baza finalului dramatic al tabloului.

Al doilea tablou — „Zaporojscaia Seci** pre
zintă tabăra căzăcească pregătindu-se pen
tru viitoarele bătălii. Zaporojenilor li se ală
tură vitejii lor frați — cazacii de pe Don și 
țăranii fugiți de pe pămînturile panilor.

Străduindu-se să arate poporul ca forță 
principală în lupta de eliberare, autorii zugră
vesc amplu și cu mijloace variate scenele de 
masă, subliniind legătura strînsă dintre popor 
și conducătorii răscoalei. In această privință 
sînt deosebit de reușite scena sosirii țărani
lor răsculați în frunte cu legendarul erou 
Maxim Krivonos și de asemenea scena în care 
apare pentru prima dată Bogdan Hmelniț
ki.

Tablourile următoare redau avîntul patrio
tic al armatei lui Bogdan Hmelnițki și de ase
menea intrigile perfide ale dușmanilor care în
cearcă să-l otrăvească pe conducătorul po
porului și să semene vrajbă în rîndu! parti
zanilor săi prin clevetiri. Și iată că hatmanul 
Bogdan Hmelnițki, văzînd că dușmanii urzesc 
noi planuri de cotropire a Ucrainei, hotărăște 
să trimită de îndată soli la Moscova. El Ie 
înmînează o scrisoare în care poporul 
nean cere ca Ucraina să se reunească 
întotdeauna cu Rusia.

Ultimul act al operei prezintă acest
ment istoric — reunirea Ucrainei cu Rusia la 
Rada din Pereiaslavl, în ianuarie 1654.

In muzica operei se oglindește întreaga bo
găție de simțăminte a poporului — de la me
lodia melancolică a asupriților pînă la vioaiele 
cîntece glumețe, de la ariile lirice pînă la pa
tosul eroic al corurilor populare.

Deos?bit de bine interpre’ează rolul lui Bog
dan Hmelnițki artistul R.S.S. Ucrainene M. 
Grișko. ..E o mare fericire și totodată o 
mare răspundere să redai pe scenă chipul 
acestui conducător al pop-.rului — spune 

. artistul. Eu m-am străduit să pun în mun
ca mea ceea ce simt eu. Sufletul meu. ca și 
al fiecărui om sovietic, este plin de dragoste 
față de poporul rus. față dc înțeleptul nos
tru Partid Comunist. Cînd interpretez rolul 
lui Bogdan, văd în fața mea minunata și în- 
floritoarea noastră Ucraină Sovietică. între
gul nostru popor sovietic care își făurește fe
ricirea. Și atunci îmi devine și mai drag Bog
dan, împreună cu el simt năzuințele poporu
lui...**

Aceleași simțăminte însuflețesc și pe ceilal
ți interpreți ai operei, pe toți cei care au 
contribuit la crearea acestui spectacol rea
list, primit cu căldură de publicul Kievului.

ucrai- 
pentru

eveni-

ale tineretului, care s-au desfășurat în vara 
lui 1953. Momentul cînd în timpul Congresu
lui Mondial al Tineretului s-a anunțat înche
ierea păcii în Coreea, s-a caracterizat prin en
tuziasmul nestăvilit al participanților, prin iz
bucnirea năvalnică, spontană a bucuriei, prin 
ovațiile ce dovedeau setea de pace și botă- 
rtrea fermă a tineretului de a o apăra. Fil
mul a fixat această clipă istorică printr-o suc
cesiune rapidă a imaginilor, care ne poartă 
privirile cînd la tribuna de unde s-a anunțat 
vestea păcii în Coreea, cînd la fețele lumi
nate de bucurie ale ascultătorilor : aici ne face 
să cuprindem dintr-o privire întreaga sală 
clocotind de entuziasm, aici ne arată îmbră
țișările înflăcărate dintre coreeni și englezi 
sau ne concentrează atenția asupra unei ti
nere coreene cu fața plină de lacrimile bucu
riei. Orientîndu-1 astfel pe spectator cu pri
cepere și sensibilitate, creatorii l-au făcut 
participant la acest impresionant moment, i-au 
dat senzația că se află în mijlocul delegați- 
lor, și datorită acestui fapt episodul este ex
trem de emoționant.

Una din calitățile mari ale filmului este 
aceea că nicăieri nu ne prezintă un eveni
ment sau un fapt în sine, ci permanent reali
zatorii au îndreptat atenția privitorilor spre 
eroul central al Festivalului : tînărul luptător 
pentru pace al zilelor noastre, care iubește 
viața și dorește să și-o dedice muncii crea
toare. Acest erou — fie că e vorba de negrul 
din Nigeria, de tînărul indian sau chinez, 
arab sau german, sovietic sau indonezian, — 
este caracterizat de dorința lui fierbinte pen
tru pace, de năzuința spre fericirea popoare
lor. Relevînd aceasta prin felurite episoade 
concludente filmul reușește să ne dea o ima
gine complexă și convingătoare asupra tinerei 
generații a globului. Demn de remarcat este 
strădania autorilor filmului de a urmări în 
cursul desfășurării acțiunii cîțiva dintre dele
gații la Festival. De pildă, acordeonistul care 
pe străzile Londrei acompania pe cei ce strîn- 
geau fonduri pentru deplasare, apare pe sta
dion la deschiderea Festivalului, iar apoi îl 
zărim în mijlocul unui grup de tineri pe una 
din străzile Bucureștiului. La fel tînărul com- 
bainier Miloslav Dvojak sau crescătoarea de 
păsări Vera Capaunova sînt urmăriți încă 
înainte de plecarea lor din Cehoslovacia spre 
Festival, apoi în tren, și mai departe la una 
sau alta din manifestările Festivalului. Spec
tatorul s-ar fi bucurat și mai mult însă, 
dacă acești eroi pe care filmul și-a propus 
să-i urmărească, ar fi apărut mai des și i-ar 
fi văzut bunăoară la carnaval, la un concert 
sau la manifestația de închidere. Spre sfîrși- 
tul filmului în multe momente emoționante, 
nu îi mai zărim, deși prezența lor ar fi ajutat 
mult la sudarea diferitelor episoade filmate.

O întîlnire internațională viu disputată
Intîlnirea prietenească dintre gimnaștii din R. P. Bulgaria și R. P. R.

Stmbătă și duminică în Sala 
Sporturilor de la Floreasca s-a 
desfășurat un concurs interna
țional de gimnastică cu partici
parea gimnaștilor din R.P. Bul
garia și R.P.R. In concursul re
zervat băieților gimnaștii bul
gari au oîștigat victoria cu sco
rul final de 560,30 puncte față 
de 551,60 puncte cît a realizat 
echipa țării noastre. La fete însă 
victoria a revenit echipei R.P.R. 
care a reușit o frumoasă perfor
manță ciștigînd victoria cu sco
rul de 433,22 puncte față de 430,11 
puncte cite au totalizat sporti
vele bulgare.

Multora dintre spectatori nu
mele lui Mincio Todorov, al 
maestrei sportului Stoianca An- 
ghelova precum și al altor gim- 
naști din țara vecină și prietenă

Cunoștințe vechi, trainice
In îndepărtatul Helsinki am avut prilejul să fac cunoștință 

personală cu gimnaștii romîni. încă de atunci mi-am dat seama 
de valoarea lor. La Festivalul de la București i-ani întîlnit 
pentru a doua oară. Deși timpul fusese relativ scurt, am putut 
să constat că în special echipa fernenină a Romîniei a făcut 
mari progrese. M-a impresionat claritatea și precizia cu care 
gimnastele romîne execută mișcările ce par pentru unii spec
tatori neînsemnate. Ca reprezentantă a lotului de gimnaste bul
gare și ca profesoară de cultură fizică, consider că Intîlnirea a 
avut darul să întărească și mai mult legăturile de prietenie ce 
leagă cele două țări vecine și prietene.

STOIANCA ANGHELOVA 
maestră a sportului din R.P. Bulgaria

Cuvinte despre prietenie și ospitalitate
Deși m-am clasat pe locul doi în clasamentul individual 

compus la recentul concurs internațional de ia Budapesta n't 
po: spune că Intîlnirea cu gimnaștii romîni nu mi-a produs 
oarecare emoții. Știam lucruri multe despre ei și tocmai de 
acest motiv sînt legate emoțiile mele. Despre gimnaștii romîni, 
despre organizarea acestei întîlniri nu pot spune decît cuvinte 
de laudă. Dintre gimnaștii romîni mi-a plăcut mai mult sis

temul clar de a lucra al lui Mihail Redel și al lui Frederic 
Orendi. Nu voi putea uita niciodată prietenia și ospitalitatea 
cu care am fost întîmpinați de poporul romîn și în special de 
bucureșteni. Viitoarele întîlniri printre care se numără și cam
pionatele mondiale consider că vor constitui un nou prilej de 
afirmare a măestriei sportive a tinerilor din țările democrat 
populare. .

MINCIO TODOROV
maestru al sportului din R.P. Bulgaria

PE URMELE MATERIALELOR NEPUBLICATE

Un ospătar necinstit
Intr-o zi mei mulți saleriați ei comunei 

Budești, printre oare se aflau: tovarășul Io- 
nescu Slepciu de la S.M.T. Budești, colecto
rul Stoica U Iar iu și tovarășii lorgu Alexan
dru și Hagivrete loan funcționari la sfatul 
popular a! comunei, au mers Ia cooperativa 
din comună să se cinstească cu cite un pahar 
de vin.

Ospătarul utemiSt Căita Nicolae le ieși 
înainte.

— Ce doriți, tovarăși?
— Dă-ne un litru de vin și fă-ne te rog ți 

bonul de plată.
— Da' zise ospătarul fzedadu-ți a,’:-...*, 

vă costă... 6.50 leL
— Cum? Păi., not ștwm că r.tru! de vin 

costă 5,12 iei ? De ce 6,50 lei ?
— Nu discutăm 1 atita face.
— Dacă-: kșa, fă-ne bon.
— Bon? Nu fac bon tovarășe. îmi plăt’ți 

mie direct.
Astfel scria într-o scrisoare ce ne-a trimis-o 

nu de mult timp un corespondent voluntar al 
ziarului nostru.

Sezisarea a fost înaintată spre cercetare fo
rurilor competente de resort. In răspunsul 
primit d*n partea U.R.C.A.D. Oltenița ni se 
comunică, faptul că cele sezisate sînt reale. 
Ospătarul Călin Nicolae a fost înlocuit din 
funcția ce o deținea.

Ideea înfrățirii tineretului, a prieteniei și so
lidarității lui tn lupta pentru pace, străbate 
întreg filmul. Ea este reflectată într-o serie 
de episoade grăitoare înfățișînd intîlnirile 
prietenești dintre diferitele delegații, convor
birile Intre tineri delegați și fruntași ai luptei 
popoarelor pentru pace ca Eliza Branco, Icuo 
Oyama ș. a., schimburile de experiență din
tre tinerii de aceeași profesiune, mitingul ti
nerelor fete, pasionantele întreceri sportive 
prietenești, sau călduroasele aclamații priete
nești cu care delegații străini au primit de
monstrația tineretului nostru în ziua tinere
tului din R.P.R.

In episodul consacrat deschiderii Festivalu
lui. realizatorii filmului „Pentru pace și prie
tenie" au împletit ingenios imaginile dezvă
luind spectatorilor în ansamblu mărimea de 
necuprins a stadionului, mulțimea delegaților 
și a participanților, cu planurile filmate de 
aproape în care apar pe ecran chipurile dele
gaților care demonstrează uniți pentru pace, 
sau fețele tinerilor aflăți în tribune care-i pri
vesc cu admirație. Această îmbinare a diferi
telor fragmente, filmate de numeroși opera
tori talentați și inventivi, reușește să accen
tueze apropierea dintre demonstranți și par- 
ticipanți, subliniază unitatea indestructibilă a 
tineretului. Vedem de aproape scene mișcă
toare : primirea entuziastă făcută la intrarea 
pe stadion a tinerilor sovietici — stegarii lup
tei tinerei generații pentru pace și un viitor 
mai bun—, purtarea pe brațe a eroicilor luptă
tori coreeni, îmbrățișările înflăcărate dintre 
delegații francezi și cei vietnamezi. De neuitat 
este momentul înălțării drapelului Festivalu
lui. Imaginile luminoase, limpezi ca de cleș
tar, ale filmului ne prezintă mulțimea multi
coloră a tinerilor ascultînd cuvîntul d-e des
chidere, apoi spre cerul albastru își ia zborul 
un nor de porumbei albi care se rotesc gra
țios deasupra stadionului în sunetele cîntece- 
lor tinerești, optimiste, intonate din zeci de 
mii de piepturi.

Nu mai puțin impresionant este redat în 
film uriașul miting de închidere a Festiva
lului, pasiunea și înflăcărarea cu care tinerii 
și-au luat angajamentul solemn să lupte cu 
toate puterile pentru apărarea păcii. Deasu- 
pra pieții „28 Martie" fremătînd de lozinci și 
ovații, printre steagurile tuturor țărilor, se în
scrie pe cer cu litere de foc cuvîntul „Pace", 
în diferite limbi ale popoarelor-.

Una dintre cele mai grele probleme pe care 
au rezolvat-o creatorii filmului a fost prezen
tarea nenumăratelor spectacole de genuri deo
sebite, a manifestărilor artistice colective din 
timpul Festivalului. Este foarte interesant 
procedeul folosit pentru aceasta. Ne sînt ară
tate rînd pe rînd grațioasele dansuri chine
zești sau indiene, dansul japonez al umbre

le erau cunoscute de La alte în- 
tîlniri și în special de la cele din 
cadrul celui de al IV-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prie
tenie. Nu odată spectatorii ve- 
niți ieri în sala de la Floreasca 
au admirat cu respirația între
tăiată măestria în executare a- 
tît a exercițiilor impuse cît și 
cele liber-alese, ale lui Todor 
Mihailov, Țvetana Stanceva, Ke- 
rekeș Andrei sau exercițiile co
recte ale Emiliei Vătășoiu. In- 
tîlnirea prietenească între gim
naștii din R.P. Bulgaria și ce* 
din R.P.R. are dealtfel o veche 
tradiție. De fiecare dată întâlni
rile prietenești între gimnaștii 
celor două țări vecine s-au ridi
cat la un înalt nivel tehnic, ele 
au demonstrat că folosind expe

riența maeștrilor sovietici mișca
rea sportivă din cele două țăr1 
cunoaște zi de zi noi succese. 
Intîlnirea prietenească a început 
prin executarea exercițiilor la pa
ralele. Rînd pe rînd s-au perin
dat prin fața publicului și arbi
trilor, simbătă și duminică 
gimnaștii celor două țări. Cînd 
trece la apiarate maestrul spor
tului Andrei Kerekeș, publicul 
spectator îl întîmpină cu vii e- 
plauze. înalta măestrie cu care 
execută exercițiul liber ales — 
inele — face ca din nou în sa
lă să răsune aplauzele specta
torilor iar oficialii să-i acorde 
punctajul de 94,90.

Nu mai puțin apreciate de pu
blicul bucureștean au fost și în- 
tîlnirile dintre Botez, Mihailov și 
Todorov la sărituri, cele dintre

îndemnul tovarășilor de muncă
„Să te comporți ca un adevărat oțelar" așa mi-au spus la 

plecare tovarășii mei de muncă de la uzinele „SovrommetaT- 
Reșița.

Sînt bucuros de încrederea pe care mi-au acordat-o pentru 
că la Intîlnirea prietenească susținută în compania gim'iaști- 
lor bulgari am reușit să totalizez atît la exercițiu liber ales 
cît și la cel impus 94,90 puncte. Pe gimnaștii bulgari eu îi cu
nosc încă din 1946. Intîlnirile prietenești ce au urmat de 
atunci mi-au oferit prilejul să constat pașii serioși pe care 
i-au făcut pe drumul care dealtfel ca și în țara noastră — 
merge mișcarea sportivă din țara vecină și prietenă. Mi-a 
plăcut mult telul în oare gimnaștii bulgari leagă elementele, 
combină, precum și felul în care execută mișcările.

Intîlnirea a constituit pentru noi, gimnaștii romîni, un rod
nic schimb de experiență în vederea apropiatelor întîlniri ce vor 
avea loc.

ANDREI KEREKES 
maestru al sportului

O tînără învingătoare
Intîlnirea prietenească ce a avut loc între gimnaștii bulgari 

și romîni la care am participat și eu însdamnă pentru mine un 
nou stimulent pe drumul ridicării măestriei sportive. Deși la 
exercițiile executate am totalizat 74,36 puncte cucerind astfel 
primul loc în clasamentul general individual totuși cred că nu 
am făcut totul. Consider că puteam să obțin un rezultat mai 
bun dacă emotivitatea de care sufăr uneori a-și ii biruit-o la 
timp.

Pentru viitoarele întîlniri internaționale și prietenești va 
trebui să mă pregătesc cu și mai multă intensitate.

ELENA LEUȘTEAN
din echipa de gimnastică a R.P.R.

I n f o r
Delegațiile sindicale de peste hotare care 

vizitează țara noastră la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor au sosit duminică în 
orașul Constanța.

Duminică după amiază, oaspeții au vizitat 
Casa de Cultură a sindicatelor, una din cele 
mai frumoase clădiri din orașul Constanța, 
unde se duce o bogată activitate de răspîndire 
a culturii in masele largi.

Luni dimineața, oaspeții au mers în mijlocul 
membrilor gospodăriei agricole colective „Oiga 
Bancic** din Paiazuî Mare.

Colectiviștii au vorbit oaspeților despre mun
ca și viața în gospodărie. La rîndul lor, aceș
tia și-au expjs impresiile asupra celor vizute.

Despărț-da-se de oaspeții lor. colectiviștii 
as foca acestora o călduroasă manifestație de 
simpatie.

Membrii delegațiilor sindicale de peste ho- 
tare au vizitat apoi portul Constanța. In cursul 
serii de luni ei s-au întors în Capitală.

★
Luni a sosit la Tg. Mureș o parte din dele

gația de femei din R. P. Chineză care a parti
cipat la sărbătorirea zilei de I Mai, la invi
tația Comitetului Femeilor Democrate din 
R.P.R.

La sosire, delegația a fost întimpinatS de 
reprezentanți ai comitetului regional de partid, 
ai sfaturilor populare regional și orășenesc, 
cît și de numeroase femei. Cuvîntul de bun 
sosit a fost rostit de tov. Bela Szocs, președin.

lelor, corul tineretului din R.P.R., uimitorul nu
măr de mimică „trasul fringhiei" executat de 
Marcel Marceau. Apoi auzim și vedem pe e- 
cran ansamblul de dansuri populare din R.S.S. 
Moldovenească, artiști amatori argentinieni 
sau ctntece italiene, piesele de folclor ale cîn- 
tărețului englez Evan Mc. Coli sau ritmatele 
dansuri africane. In sălile de concert ori la 
Arenele Libertății, pe scenele teatrelor ori în 
aer liber în jurul focurilor de tabără, tinerii 
prezintă bogăția artistică a popoarelor. Iar 
comentariul vine să sublinieze ideea : „Arta 
apropie tineretul din toate țările". Intr-un 
crescendo impetuos . această înlănțuire con
tinuă cu numere interesante din spectacolele 
prezentate de Mongolia, Germania, Uniunea 
Sovietică, Franța, Bulgaria, Africa de Sud și 
culminează cu impresionantele manifestări ar
tistice de masă de pe străzile bucureștene. I- 
maginile acestea înfățișînd mii de oameni care 
dansează și cîntă plini de veselie sînt com
pletate de comentariul inspirat care spune : 
„In aceste zile Bucureștiul a devenit o imensă 
sală de spectacol 1“

Regizorii și operatorii au îmbogățit filmul 
sezisînd și imprimînd pe peliculă, o serie în
treagă de amănunte semnificative, care con
tribuie la crearea atmosferei specifice zilelor 
Festivalului. Delegați asaltați de amatorii au
tografelor, un pionier cercetînd pălăria plină 
de insigne a unui student italian, un pictor 
concentrat să prindă pe hîrtie portretul unei 
milițiene, un grup de delegați strînși în jurul 
hărții Bucureștiului orientîndu-se spre una 
din manifestările cul
turale, sau cîțiva tineri 
care printre cascade 
de rîs „discută" prin 
semne și cu ajutorul 
micului dicționar al 
Festivalului și multe 
alte imagini de acest 
fel dau strălucire și 
prospețime filmului.

Montajul, îmbinarea 
creatoare a diferitelor 
părți filmate pentru a 
sublinia și mai evident 
conținutul de idei al 
filmului, este făcut cu 
multă măestrie. Iată 
numai un exemplu : la 
expoziția de pictură au 
fost expuse lucrări din 
toate țările. Printre 
ele și tablouri ale unor 
pictori formaliști. Prin 
montaj creatorii filmu
lui au oglindit și sub
liniat în mod inteligent 
diferența dintre arta 
realistă și cea forma
listă. Iată un tablou 
din care ne izbește o 
îngrămădir-e absurdă de 
linii ți forme grotești,

Orendi și Iordanov la bară fixă 
precum și cele în care Iordanka 
Iavcova, Vasca Maidenova, Țve
tana Stanceva, Elena Leuștean. 
Stela Perin și Elena Vătășoiu — 
la sărituri — și-au disputat în- 
tîietatea.

...Tîrziu cînd umbrele înserării 
puseseră stăpinire peste Capi
tală, din sala sportului, Floreas
ca, spectatorii în drum spre casă 
discutau despre comportarea gim
naștilor bulgari și romîni.

Intîlnirea dintre gimnaștii 
fruntași din R.P. Bulgaria și 
R.P.R. a constituit un bogat 
schimb de experiență înaintea a- 
propiatelor campionate mondiale 
de la Roma. Ea a arătat forma 
bună în care se găsesc gimnas
tele noastre precum și înalta 
clasă a gimnaștilor bulgari.

I. NEACȘU

mâții
tele comitetului executiv al sfatului popular 
orășenesc.

In cursul după amiezii, delegația femeilor 
din China a participat la o- constă.uire cu re
prezentantele organizațiilor de femei din Re
giunea Autonomă Maghiară. Tov. Florica Pin- 
tea, responsabila comisiei de fentei de pe lingă 
sfatul popular regional și tov. Rozalia Moldo
van, responsabila comisiei de femei de pe 
lîngă sfatul popular al orașului Tg. Mureș, 
au prezentat expuneri asupra activității fe
meilor. iar numeroase delegate de femei au 
vorbit despre realizările și metodele lor de 
muncă.

Con-ă uirea s-a desfășurat tntr-o atmosferă 
prietenească.

★
Marți dimineața a părăsit Capitala înapoin- 

du-se în Anglia. Frederich Artur Harkett, re
prezentant al Comitetului executiv al sindica
tului feroviarilor din Anglia, care a participat 
la sărbătorirea zilei de 1 Mai din țara noastră 
ca invitat al Consiliului Central al Sindica
telor. \

La aeroportul Băneasa, oaspetele a fost 
însoțit la plecare de tov. Marcel Chirtic, mem
bru al Consiliului Central al Sindicatelor; 
șeful secției internaționale a C.C.S., loan 
Udrea, președintele C.C. al Sindicatului Mun
citorilor din C.F.R. și P.T.T.R. și activiști ai 
Consiliului Central al Sindicatelor.

(Agerpres)

intitulat „linia orizontală". Vedem apoi fe
țele celor care rîd pe drept cuvînt în fața unui 
astfel de tablou, și prin contrast, chipurile 
atente ale tinerilor care ascultă expunerea pic
torului sovietic A. Mîlnicov despre luminosul 
său tablou „Pe ogoarele pașnice".

Astfel de procedee, sau treceri sugestive 
(cum este de exemplu trecerea de la floarea 
roșie plutind pe lac, la una dintre fetele chi
neze care dansează minunatul dans al lotu
sului), sînt numeroase în film și constituie 
exemple de întrebuințare creatoare a mijloa
celor specific cinematografice. Imaginile în
tregului film au fost realizate de către ope
ratori cu pricepere atît în ce privește colori
tul bogat în nuanțe și de o tonalitate foarte 
apropiată de cea naturală, cît și unghiurile 
interesante de filmare. Operatorii au creat ex 
presive portrete cinematografice ale tinerilor 
participanți la Festival, redînd frumusețea 
chipului omului, scoțînd în relief bogăția sa 
lăuntrică. Operatorii romîni s-au achitat cu 
cinste de sarcinile grele și de răspundere ri
dicate de filmul în culori. Ei au dat un aporl 
deosebit la reușita filmului și totodată au că
pătat cu acest prilej o bogată experiență.

Inspirîndu-se din bogăția vieții, a faptelor 
și aspectelor Festivalului, descoperind și se- 
lecționînd cu grijă ceea ce a fost esențial, 
creatorii filmului „Pentru pace și prietenie" 
au reușit să redea spectatorilor întregii lumi 
un adevărat poem în imagini, închinat măre
țului Festival al păcii și tinereții.

MIRCEA DRAGAN

Tinerii dansatori mongoli interprettnd „Dansul cu cești" (cadru din i.ii. ,

Brigada nr. 11
Utemistul Ștefan Hermle, maistrul secției, 

deschise un registru oare se afla pe masa de 
tablă. Privi atent ța comenzile oare erau tre
cute în el. In deoseb* se opri la una. Pe mar
ginea si se afla însemnarea „Să se execute 
urgent" Era vorba despre comanda încredin
țată brigăzii utemiste nr. 11 de frezori. „Să 
se execute urgent" repetă maistrul pentru 
sine. Apoi cuprinse cu privirea tinerii aplecați 
deasupra mașinilor. Piesele lucitoare, cenușii, 
încă fierbinți, se îngrămădeau pe rafturile de 
lemn.

,,Muncesc utemiștii, știu ei că-i urgent — 
se asigură maistrul".

★
Cînd tinerii din brigada utemistă nr. 11 

de l,a uzina de mașini unelte „losif Rangheț"- 
Arad, au primit sarcina să execute piese pen
tru agricultură, mulți au căzut pe gînduri.

— Oare vom reuși să facem față?, — își 
puneau ei întrebarea. Diacă lucram piese pen
tru strunguri era alta. Piese pentru tractoa
rele K. D. 35 și I.A.R. n-am executat însă 
niciodată.

Maistrul Ștefan Hermle, oare era și se
cretarul biroului organizației de secție U.T.M. 
a observat frămîntarea tinerilor. După ce s-a 
terminat primul schimb, el i-a adunat pe toți 
și le-a vorbit:

— Vă gîndiți la comanda pentru agricul
tură ce va trebui executată. E drept, noi 
n-am lucrat înainte asemenea piese. Totuși 
vom reuși.

Greutăți s-au ivit încă de la începutul lu
crului. Piesele executate la turnătorie erau 
prea dure. Mulți dintre membrii brigăzii a 
11-a au rămas sub normă, alții abia reușeau 
să și-o realizeze.

Utemistul Mateloa Petru executa capacul 
din față pentru tractor Norma pentru cele 8 
ore de muncă era de 6 capace. Mateloa este 
un tînăr destoinic. Niciodată n-a rămas sub 
normă și totuși cînd a început să execute 
noua comandă abi,a reușea să facă 4 capace. 
Așa s-a întîmplat și cu alți tineri. Maistrul 
Hermle a observat din prima zi cum stau lu
crurile. Văzînd că și în ziua următoare lu
crurile se petrec la fel, a început să urmă
rească pe fiecare tînăr în pare. Mateloa a 
lucrat din plin, dar mai mult de 4 capace nj 
a putut reaiiza. Atunci s-a văzut că materia
lul este cel ce poartă pricina. A fpst anun
țată turnătoria și piesele au fost tratate din 
nou. In ziua următoare utemistul Mateloa 
Petru a dat 10 piese, întreeîndu-și norma. 
Munca a fost pornită cu mai multă însuflețire. 
In fiecare zi brigada utemistă nr. 11 dădea 
sute de piese pentru tractoare.

★
Succesele brigăzii utemiste nr. 11 cresc cu 

fiecare zi. Șandor losif și Tipei Aurel mun
cesc la aceeași mașină cu Matelca • Petru. 
Depășirile obținute se transmit din schimb în 
schimb.

— Am confecționat 16 oapace fără nici un 
rebut, toate „la milimetru" — spune Matelca 
lui Șandor cînd acesta vine să preia mașina 
din mers. Iar Șandor La rîndul său își anunță 
și el schimbul:

— Am executat 14 piese.
Brigada își realizează zilnic norma ?n pro

porție de 150—160 la sută. Pe luna necuti 
ea și-a îndeplinit planul în nuima* 24 de zTe.

Membrii brigăzii nu pierd nici un minut din 
timpul lucrului. Fiecare tînăr intră în schimb 
cu cîteva minute mai înainte. In acest timp 
își organizează locul de muncă, își pregătește 
sculele și materialul necesar.

De asemenea, tinerii aplică înaintatele me
tode de lucru sovietice Jandarova și Voroșin. 
Iată „secretul" succeselor.

Cuvintele scrise cu cerneală albastră pe 
marginea unei comenzi au fost traduse în 
fapte. Piesele au fost executate urgent. Me- 
talurgiști: din brigiada utemistă nr II contri
buie cu însuilețire la asigurarea plinii poporu
lui nostru muncitor.

...Un camion încărcat cu lăzi pline iese pe 
poarta uzinei. Sînt piesele pe care le-au lu
crat tinerii din brigadă. In curînd ele ver 
ajunge în toată țara. Bine-nțeles, cu cîteva 
zile mal devreme.

ANA CARANFIL 
corespondenta „Scîwteii tineretului" 

pentru regiunea Arad

Cărți noi
M. GORKI: „Despre belșug și 

lipsuri" (Colecția „Lectura")
In această schiță, Maxim Gorki povestește 

două întîmplări. Uma — despre pălmașul 
Egorșa și viața sa obidită din vremea orîn- 
duirii de jaf și asuprire a țarismului. Cea
laltă — despre viața plină de îndestulare a 
colhoznicilor și dezvoltarea unui sat sovietic. 
Acțiunea se petrece în epooa de început a 
transformării socialiste a satului în Uniunea 
Sovietică, ni-i înfățișează pe eroi pătrunși 
de încredere în viitorul lor luminos, convinși 
că în curînd vor avea club, lumină electrică 
și radio. Schița arată transformarea lăun
trică a oamenilor care își făuresc singuri fe
ricirea.

M. STELMAH: „Marea familie" 
(voi. I)

In romanul „Marea familie" este descrisă 
viața țăranilor muncitori dintr-un set ucrai
nean, de La instaurarea Puterii Sovietice și 
pînă lia victoria armatelor sovietice asupra 
hoardelor fasciste. Volumul 1, de curînd apă
rut, cuprinde prima parte a romanului, 
în care Dmitro Gorițvit, eroul principal, în
vinge șovăiala și împreună cu ceilalți țănani 
săraci răspunde chemării Partidului Comu
nist, luptă împotriva chiaburimii și ie parte 
activă le formarea întovărășirilor și a col
hozurilor, la transformarea socialistă a sa
tului.

Aceste volume au apărut în Editura 
A.R.L.U.S. — „Cartea Rusă".



Declarația lui Fam Van Dongf
șeful delegației R. D. Vietnam la

GENEVA !! (Agerpres). -
TASS transmite declarația făcută la 10 mai 

de Fam Van Dong, șeful delegației Republi
cii Democrate Vietnam la conferința de la 
Geneva a miniștrilor afacerilor externe.

Domnilor miniștri ai afacerilor externe,

Poziția fundamentală
Poziția fundamentală a poporului și guver

nului Republicii Democrate Vietnam constă 
în următoarele :

PACE, INDEPENDENȚA, UNITATE, 
DEMOCRAȚIE.

Aceasta constituie năzuința principală, 
dreptul sfînt pentru înfăptuirea căruia popo

Crearea Republicii Democrate Vietnam
De cînd colonialiștii francezi au cotropit 

țara noastră, ei au dus o politică extrem de 
cruntă urmărind dezbinarea națiunii noastre, 
exploatarea și nimicirea poporului nostru. De 
atunci, poporul vietnamez a continuat să-și 
siringă puternic rindurile și să ducă o luptă 
eroică împotriva cotropitorilor, pentru inde
pendență națională, pentru unitatea patriei, 
pentru dreptul de a se bucura de libertăți 
democratice și pentru existență pașnică pe 
teritoriul său național.

A izbucnit cel de al doilea război mondial. 
Fasciștii germani, italieni, japonezi au în
cercat să cotropească și să înrobească în
treaga lume. Uniunea Sovietică, Statele Uni
te ale Americii, Marea Britanie și alte state, 
ridicîndu-se în apărarea păcii și democrației 
s-au unit în vederea luptei împotriva coali
ției fasciste și au zdrobit-o.

Pătruns de aceeași ură față de cotropito
rii fasciști, întregul popor din Vietnam s-a 
ridicat la luptă împotriva dușmanului ome
nirii.

Cîteva luni după trecerea lui Peta'n de 
partea fasciștilor germani, autoritățile fran
ceze din Indochina au trecut la rindui lor de 
partea fasciștilor japonezi și le-au predat In
dochina în septembrie 1940, obligîndu-se să 
colaboreze prin toaîe mijloacele cu fasciștii 
japonezi împotriva aliaților și popoarelor d a 
Indochina.

Cu toate că autoritățile franceze din In
dochina au dat dovadă de o lealitate exem
plară față de japonezi, această colaborare a 
fost de scurtă durată : suferind lnfringert din 
partea aliaȚilor pe toate teatrele de operați
uni militare, fasciștii japonezi au incercat 
să-și întărească pozițiile In Indochina clă
tind să atragă popoarele Indochinei de par
tea lor în scopul folosirii potențial ului .or 
pentru continuarea războiului. Pentru înfăp
tuirea acestei intenții, fasciștii japonez;, pe 
de o parte, au dizolvat le ? martie .945 a- 
paratul colonial francez iar, pe de altă perie, 
au înscenat comedia creări. g. -era „in
dependent" al Vietnamului pe care l-au înca
drat în „sfera înfloririi comune a Marii A- 
sii răsăritene*. D:ntr-o colonie franceză, In
dochina, s-a transformat într-o coicnie japo
neză.

Din prima zi a ocupației japoneze. poperM 
vietnamez, făcînd Zid puternic In jarul LtgB 
pentru independența XTemaumini (Vtettata) 
și în strinsă colaborare cu pop nan k taaăi 
care duceau o luptă gigant.;a imp: : a fas
cismului, s-a ridicat ta ruptă armată impor..- 
va cotropitorilor japo.iez. și a ,;r
francezi și apoi vietnamez:, care le-eu .uat 
pe rînd locul.

In august 1945, în zona eliberată Viet-Bak 
a avut loc un congres al reprezentanților po
porului vietnamez la care au participat sute 
de delegați d>n partea a diferite partide și 
organizații patriotice, precum și personalități 
cunoscute prin patriotismul lor. Delegații so
siți din toate regiunile țării au reprezentat 
toate păturile populației. Congresul a adopta; 
hotărîrea de a se porni o insurecție genera.ă 
și, pentru conducerea acestei insurecții, a a- 
les un Comitet al eliberării naționale sub pre
ședinția marelui conducător al poporului viet
namez, Ho Și Min. întregul popor, atit din 
nord cit și din sud, atît de la sate cit și de 
la orașe, a luat parte cu entuziasm la aceas
tă insurecție generală și curind după aceea 
a smuls puterea din miinile japonezilor și 
ale guvernului Bao Dai Insurecția generală 
a fost încununată prin victoria deplină obți
nută în întreaga țară la 19 august 1945. Bao 
Dai a abdicat, recunoscînd prin următoarele 
cuvinte inutilitatea domniei sale;

„Nu putem să nu încercăm un oarecare sen
timent de regret gindindu-ne la cei 20 de ani 
ai guvernării noastre, în decursul cărora nu 
am putut aduce nici un folos esențial țării 
noastre. De acum înainte, noi sîntem fericiți 
de a fi cetățean liber într-o țară independentă. 
Nu vom îngădui nimănui să abuzeze de nu
mele nostru și de numele familiei regale pen
tru a semăna disensiuni în rindurile compatrio- 
ților noștri. Trăiască independența Vietna
mului. Trăiască Republica noastră demo
crată!"

Regimul feudal al regilor și mandarinilor, 
putred pînă în măduva oaselor și care în tre
cut a fost o unealtă docilă în tnîinile oricărui 
agresor, a fost nimicit. Comitetul eliberării 
naționale a devenit guvernul provizoriu a! 
Vietnamului în frunte cu președintele Ho Și 
Min.

La 2 septembrie 1945, președintele Ho Și 
Min a anunțat în numele guvernului provizo
riu crearea Republicii Democrate Vietnam.

,,...Noi, guvernul provizoriu al Republicii 
Democrate Vietnam, proclamăm în mod so
lemn în fața întregii lumi : Vietnamul are 
dreptul de a fi liber și independent și a și 
devenit în fapt liber și independent. Întregul 
popor vietnamez este ferm hotărît să mobili

Colonialiștii poartă răspunderea 
pentru dezlănțuirea războiului în Indochina

După proclamarea Republicii Democrate 
Vietnam a devenit evident că era dominației 
coloniale franceze în Indochina a luat sfîrșit. 
Cu toate acestea, colonialiștii francezi, care 
intenționau să recucerească Indochina, nu au 
ținut seama de această situație nouă.

La 24 martie 1945, președintele guvernului 
provizoriu al Franței a menționat în declara
ția de la Brazzaville că este hotărît să res
tabilească după război dominația franceză în 
Indochina.

Pentru aceasta era necesar să se recurgă 
la forță, să se dezlănțuie războiul. In vede
rea cuceririi Indochinei, generalul Leclerc a 
fost numit comandant al corpului expedițto- 
nar francez.

Corpul expediționar a debarcat în 
Cochinchina și, datorită faptului că a atacat 
prin surprindere a ocupat orașul Saigon ia 
23 septembrie 1945, de unde a extins războiul 
asupra Indochinei de sud. In felul acesta a 
început războiul colonialiștilor francezi pentru 
cucerirea Indochinei.

Exprimînd hotărîrea fermă a ’ poporului 
vietnamez de a apăra pacea, independența, 
unitatea și democrația, Adunarea Națională a 
Republicii Democrate Vietnam a făcut în 
prima sa sesiune din 2 martie 1946 urmă
toarea declarație :

.... Suveranitatea Vietnamului aparține în în
tregime poporului vietnamez.

Domnilor delegați,
In numele poporului și guvernului Republi

cii Democrate Vietnam, delegația Republicii 
Democrate Vietnam consideră necesar sătși 
facă cunoscută poziția în problema restabi
lirii păcii în Indochina.

rul din Vietnam a hotărît să-și consacre toate 
eforturile și pentru realizarea căruia a ho
tărît să ducă lupta pînă la capăt. Lupta 
dreaptă a poporului din Vietnam se bucură 
de aprobarea fierbinte și de sprijinul sincer 
al popoarelor din întreaga lume și al orică
rui om iubitor de pace și libertate.

zeze toate forțele sale spirituale și materiale, 
să-și sacrifice viața și averea pentru apărarea 
independenței și libertății sale".

In baza hotărîrii guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, ia 6 ianuarie 1946 au avut 
loc In întreaga țară alegeri generale libere șj 
democratice pentru prima Adunare Națională 
a Republicii Democrate Vietnam. Poporul a 
participat cu entuziasm la aceste alegeri. Au 
participat la vot aproximativ 90% din alegă
tori. In Cochinchina, unde din cauza provo
cărilor agresorilor francezi au începu. încă 
la 23 septembrie 1945 operațiuni militare, 
populația și-a îndeplinit totuși cu curaj dato
ria de a participa la alegeri în ciuda metode
lor barbare la care au recurs trupele france
ze pentru a zădărnici alegerile generale: a- 
restări, execuții și bombardamente. Candida- 
ții ce figurau pe listele Frontului Vietminu- 
lui au fost aleși printr-o majoritate co- 
vîrțitoare. Acest fapt ilustrează !n mod grăi
tor forța frontului ntțional unit și presti
giul de care se bucură el în rindurile popu
lației.

In timpul primei ei sesiuni. Admiarea Na
țională a Vietnamului a exprimat rabenoșunța 
poporului vietnamez față de președintele Ho 
Și Min și față de guvernul pros aota. Ea 
și-a exprimat apoi încrederea în guvernai 
constituit de președintele Ho Șt Min. Apoi 
Adunarea a trecut la elaborarea Constituției 
Republicii Democrate Vietnam.

In felul acesta, după eO de am de luptă îm
potriva cotonialîșufar francez; și după patra 
ani de luptă Împotriva fasoțtilor japonezi, 
poporul vietnamez a doboeft regimul dom na
ției străine, a hrfunțat Republica Democrată 
Vietnam, a tafăptait nării nțee fundamen^le. 
dreptul sftat al intregnlta popor vietnamez: 
:r.deperrdența națională, unitatea teritorială, 
libertăți democratice și viața pașnică pe te
ritoriul național. Ia domenrui politia, a teme 
a doua zi după venirea ia patere guvernai 
Republică Democrate Vietnam a pronaulgat 
legi care garantează drep.uriie fandaaaentaie 
ale poporahri; drepturile ocoale.. libertățile 
democratice, dreptul de proprietate. El a tre
cut cu botărire Ia sarcina nobilă de a usooc- 
liza. organiza și conduce pspom'. In rupea 
hă împotriva foametea, ignoranței și zrvazăeâ 
stăme.

kt dooesta! reiațjttor ăr.er-sațiociaje. ga- 
veml Repetai ca Deaoocrate Vir-iam • pre
cizat ta mod luopede -pcrac p.'e pouăn taie 
externe ta declarația dăa 1 aaoaine 3G 
a niinisîeraluf afacerilor exteroe.

H Vâetnaoral duce o faptă grea PoLtita sa 
externă urmărește să dncă această lup’ă pînă 
la sflrșitul ei victorios prin folosirea mijloace
lor corespunzătoare și bazindu-se pe princi
piile cartei atlanticului.

a. In legătură cu .aceasta. Vietnamul do
rește fierbinte să întrețină legături de prie
tenie și colaborare sinceră cu Națiunile Unite 
pe bază de egalitate și ajutor reciproc, ta 
scopul stabilirii unei păci trainice In întreaga 
lume.

b. Față de Franța. Vietnamul duce următoa
rea politică : In ceea ce privește cetățenii 
francezi, dacă vor trăi pașnic, dacă vor 
menține ordinea și respecta independența și 
suveranitatea Vietnamului, viața și avutul 
lor vor fi ocrotite în conformitate cu dreptul 
internațional. Sîntem însă ferm hotărîți să 
ducem lupta împotriva colonialiștilor france
zi care se pregătesc să dezlănțuie un război 
în vederea cotropirii țării noastre.

Republica Democrată Vietnam năzuiește să 
stabilească cu Franța relații de prietenie pe 
bază de egalitate și interese reciproce.

c. Vietnamul este gata să stabilească rela
ții de prietenie cu popoarele asuprite, să co
laboreze cu ele pe bază de egalitate, pentru 
acordarea de ajutor reciproc și sprijin in ve
derea menținerii și întăririi independenței na
ționale.

d. îndeosebi, cu popoarele prietene din 
Khmer și Patet-Lao, Vietnamul întreține re
lații bazate pe dreptul popoarelor de a dispu
ne în mod liber de soarta lor. Intru-cît aceste 
trei popoare s-au aflat sub același jug al 
francezilor, ele trebuie să lupte împreună pen
tru a se elibera de această robie, să-șj acorde 
ajutor reciproc în vedera cuceririi și apărării 
independenței. In afară de aceasta, cele trei 
țări întrețin între ele strînse legături econo
mice, ele își vor acorda reciproc ajutor în 
vederea înfăptuirii reconstrucției și vor păși 
în comun pe calea spre progres".

Așa dar, politica externă și iniernă a Re
publicii Democrate Vietnam corespunde pe 
deplin năzuințelor și drepturilor fundamentale 
ale poporului vietnamez. Ea corespunde de 
asemenea pe deplin politicii de menținere a 
păcii generale. De aceea, această politică a 
fost primită cu entuziasm de poporul vietna
mez care-și consacră toate forțele înfăptuirii 
ei ; ea se bucură de asemenea de aprobarea 
și sprijinul fierbinte al popoarelor din Indo
china și din întreaga Iunie. 

...Dar la 23 septembrie 1945, colonialiștii 
francezi au recurs din nou la forță pentru a 
cotropi teritoriul vietnamez. Acest act de 
agresiune constituie o încălcare flagrantă a 
principiului egalității popoarelor, a dreptului 
popoarelor la autodeterminare, a principiilor 
proclamate la diferite conferințe ale țărilor 
aliate.

Adunarea Națională Vietnameză a hotărît 
să apere independența națională și teritoriul 
național precum și dreptul poporului vietna
mez la libertate".

23 septembrie 1945 a marcat începutul răz
boiului de cotropire dezlănțuit de colonialiștii 
francezi. Pornind la 23 septembrie 1945 agre
siunea, colonialiștii francezi și-au asumat în 
felul acesta răspunderea pentru dezlănțuirea 
războiului în Indochina.

După ce a invadat Indochina de sud, corpul 
expediționar francez a pregătit extinderea răz- 
boiului în nordul Ipdochinei. Dar colonialiștii 
francezi au început însă să-și dea seama că au 
în fața lor un întreg popor ferm hotărît să-și 
apere independența, un popor care, în vederea 
luptei, s-a unit strîns în jurul guvernului pe 
care l-a ales și care simboliza năzuințele po
porului spre o viață pașnică, liberă și fericită.

Intr-adevăr, guvernul Republicii Democrate 
Vietnam a trecut imediat după constituirea sa 
la refacerea țării ruinate în urma dominației 
coloniale de aproape un veac și pustiită de

războiul de patru ani, și în același timp a 
dus o politică de pace și prietenie față de 
toate țările, inclusiv față de Franța. Această 
politică justă a guvernului a unit strîns în 
jurul său într-o alianță trainică întregul 
popor vietnamez, de la frontiera Chinei pînă 
la capul Kamo, indiferent de rasă, aparte
nență de clasă, convingeri politice și credințe 
religioase. Această politică a insuflat milioane
lor de oameni o credință și un entuziasm în 
stare să biruie orice obstacol, să făurească 
minuni și să îndeplinească cele mai grele și 
grandioase sarcini.

Această realitate era atît de evidentă și 
indiscutabilă, îneît Franța a consimțit la sem
narea cu Republica Democrată Vietnam a 
acordului preliminar de la 6 martie 1946, în 
virtutea căruia „guvernul francez recunoaște 
Republica Democrată Vietnam ca stat liber" 
și și-a luat obligația să înceteze operațiunile 
militare începute la 23 septembrie 1945 împo
triva Vietnamului.

Dar pentru colonialiștii francezi acordul de 
la C martie 1946 a fost numai un mijloc pentru 
introducerea trupelor lor în nordul Indochinei, 
„pentru revenirea fără luptă la Hanoi", cum 
s-a exprimat generalul Leclerc în scrisoarea 
sa din 27 martie 1946 și pentru continuarea in 
felul acesta a politicii lor de cotropire.

Unicul punct din acordul preliminar de Ia 6 
martie 1946 care a avut însemnătate în ochii 
lor a fost următorul:

„Guvernul Vietnamului declară că este gata 
să primească cu prietenie armata franceză 
cînd va înlocui trupe'e chineze, în conformi
tate cu acordurile internaționale".

In ceea ce privește celelalte articole referi
toare la independența și unitatea Vietnamului, 
ca de pildă articolul 1 :

„Guvernul francez recunoaște Republica 
Vietnam ca stat liber care are guvernul, parla
mentul. armata și finanțele sale, făcînd parte 
din Federația indochineză și Uniunea franceză.

In ceea ce privește unificarea celor trei „Ki" 
(ta limba anaoiită „Ki" înseamnă țară — 
N.R.), guvernul francez se obligă sâ aprobe 
taxăririle luate de populație prin referendum, 
sau articolele privitoare la retragerea corpului 
expediționar francez era Indodnoa (paragra
ful Și —R" ten articolul i al acordului
suplimentar) in care se spune:

a_ Unitățile care aa avut —is.-mea să asi
gure paza priiomerilor de război japonezi... 
ior fi retrase de îndată ce va fi term iată 
sus: unea tar ta arma repatriem pru»cr.entor 
de război japonez; și ta or ce caz. cei sta; tlr- 
zi_. după zece bot

b. Unitățile care au arat msinaea să 
asigxre ta coiaborare ca armata Vxt. 
aamatai auenpnerea ocdbaei publice și secu- 
r.tățn pe teritorial Vietnamului. vor fi 
tatacsite anual eu armata v iet-a—eză ta 

Și. te fetal aces a. 
ta faps, terer.-atd 
*a- artscoieie pn-

TAoare la colaborarea d—tre faeșeăe acerate 
franceze șt armata Repusi c. Deancratr Vxt- 
tzam Ia vederea retrageri- tmpekar pomuada- 
msăe și aaai ales ta ceea ce privește artusoăeăe 
cu privire ia aplicarea a"■3-* fiataa ; J^ecare 
ten părțile coctra^ti-se na tata teece raăs^rJe 
necesare peer, txetatea irwdară a mri'i- 
tâar rate-e. menținerea y^rinr pe par; de 
tar respecrive șt crarea de rwafiț fmarabue 
■necesare peutra aucepcrea sued-ară de trato- 
tne aauca'e și narere". coima al ț~n taaacec 
za je-*a Lut detac ta eenandeuc* șa >-az to
că cat uebKeaa^ Acest taerx este cmoermoc te 
meaooriX tră^s giaerrszie» franțuz Iu X de
cembrie »OS de guvernai Rep^bCc. Demur *a~e 
Vietnam.

la ceea ce privește guvemol Pepr-Lri. 
Democrate Vietnam, el a cxrttesat porixa «a 
de pace. După eșecu! conteri-ter de la Da Lat. 
el a tăcut w. posctatal pesatru coe-ncarea can. 
feriafei de ta Fotaeisebiraa.

Tocmai ta uaoaoeataî dwchdrrx cnaâe—rroe 
de la rntairarbătaia șă to decoml ta--eț. acal- 
vități a acestei coaerrcrje. cotataLv i 
au trecut Iu graba Ia atut-ct ug-eseve -rtte 
grave prejndică indepeodesșeU amttățr: ș 
suveranității Republica Drasocrate V.-»—vol 
încâlcind textul și spiritul ucoedxhn prei'mlno- 
din 6 martie 1946 :

ocuparea platoului superior de la sud de 
Trunbo;

ocuparea provinciilor Son-La. Lai-Oaa: 
ocuparea Dong-Dang-uîsi la frontiera ebrio- 

vietnameză ;
ocuparea zonei de coastă de la Tonkin: 
ocuparea Bak-Nin-uhii;
crearea guvernului Cochinehineî autonome 
convocarea la 1 august 1946 la Datat a ite 

conferințe federale indochineze, sub pre sec 
ția amiralului D'Argenlier. ceea ce a provocat 
încetarea conferinței de la Fontainebleau.

proporție ce o iu mr 
această înlocuire Ta fi 
ia decors de cnci act:.

Amestecul american
Răspunderea americanilor pentru prelungirea și extinderea războiului

Politica de amestec a imperisiismu’ul a- 
merioan in războiul d:n Indochina constituie 
o parte integrantă a politicii de forță dusa 
de S.U.A. după cel de ai doilea război n»-. 
dial In scopul instaurări: dom.nației mondia.e

Slăbirea Franței ca urmare a războiului dir 
Indochina, faptul că ea are nevoie de ajutorul 
american pentru continua-ea acestui răzoou 
au creat pentru S.U.A. o ocazie propice și 
condiții pentru acest amestec.

Incepînd amestecul în răboiul indochir.ez. 
imperialismul american urmărește înlăturarea 
treptată a francezilor din Indochina, tians.:*- 
rnarea Indochinei într-o colonie americană, a- 
capararea economiei și bogățiilor naturale ale 
Indochinei, înăbușirea mișcării democratice și 
de eliberare națională a popoarelor din Indo
china, transformarea Indochinei într-o tram
bulină pentru acapararea țărilor Asiei de 
sud-est. transformarea Indochinei într-o bază 
militară americană. Amesiecindu-se din ce in 
ce mai activ în războiul din Indochina, pre- 
lungindu-1 și extinzîndu-1, imperialismul ame
rican încearcă totodată să salveze economii 
americană de primejdia serioasă a crizei, care 
după semnarea armistițiului din Coreea a de
venit pentru S.U.A. o primejdie deosebit de 
serioasă.

Istoricul acestui amestec american arată 
limpede scopurile urmărite de american: 
(șus-menționate), precum și diferitele etape 
ale amestecului și metodele folosite pentru 
atingerea acestui scop.

In august 1947, un diplomat american a ple
cat la Hongkong, a dus tratative cu Bao De:, 
apoi în septembrie 1947 a avut o întrevedere 
cu autoritățile franceze din Indochina, după 
care a plecat în Franța unde a dus tratative 
cu guvernul francez. In decembrie 1947, acest 
diplomat a cerut amestecul americanilor în 
războiul din Indochina, declarînd: „Bao Da: 
trebuie recunoscut și trebuie să se dea un 
ajutor lui Bao Dai ca să-și creeze o armată". 
El a cerut în mod categoric francezilor: „Dacă 
Franța nu va dori o astfel de soluție, Ame
rica trebuie să ia această chestiune în miinile 
sale".

Anul 1950 a fost marcat prin începutul unei 
noi etape a amestecului imperialismului ame
rican în războiul indochinez. Această etapă a 
început atunci cînd Armata populară chineză 
de eliberare a zdrobit forțele armate ale lui 
Cian Kai-și și a desăvîrșit eliberarea uriașului 
continent chinez.

La începutul anului 1950 misiunea Jesșup, 
trimisă în Indochina, a luat hotărîrea de a se

conferința de la Geneva
Cu toate acestea, pentru a evita eșecul com

plet al conferinței de la Fontainebleau și pen
tru a destinde atmosfera de război, creată 
aproape pretutindeni de colonialiștii francezi, 
precum și pentru a deschide calea în vederea 
unor tratative ulterioare, președintele Ho Și 
Min a încheiat cu guvernul francez la 14 sep
tembrie 1946 un acord provizoriu (un modus 
vivendi), ale cărui articole principale merită o 
deosebită atenție :

„Articolul 9. Preocupîndu-se de restabilirea 
cît mai grabnică în Cochinchina și în Annamul 
de sud a ordinei publice, necesară atît pentru 
dezvoltarea nestingheritâ a libertăților demo
cratice cît și pentru reluarea relațiilor comer
ciale, și fiind conștiente de consecințele favo
rabile ale încetării reciproce a acțiunilor de 
violență și ostilitate, guvernul francez și gu
vernul Republicii Democrate Vietnam au căzut 
de acord a«upra următoarelor măsuri:

a) cele două părți încetează acțiunile de 
violență și ostilitate, acordurile dintre statele 
majore francez și vietnamez vor reglementa 
condițiile de aplicare a măsurilor luate de 
corn : î acord, precum și controlarea lor..."

..Articolul 10. Guvernul Republici: Franceze 
ș: guvernul Republic:: Democrate Vietnam au 
căzut de acord asupra încheierii ta comun a 
unor acorduri speciale in legătură cu loa’.e 
problemele ce se pot iru ta scopul întăririi 
legăturilor de prieleme șî a pregătiri: căilor 
pentru un acord general detri’tîv. In acest 
scop, tratativele vor ti reluate di mai repede 
posibil și nu mai tlrzia de ianuarie IM7".

Dar colonialiștii francezi au au vrut pace. 
Ei s-au gfndit numai cum să extindă operațiu
nile militare pentru a co-op: întreaga 
IndochuiA

Ia ciuda condițiilor acordnluî printer la 
..modus vivendi" din 14 aeptetabrâe. cotanrv- 
hștu francezi au instituit servicii vamae 
proprii și. cu începere 3e ia 3) crnetabrte fsdh. 
au provocat ia Hanon ;nc der.te sângeroase . 
aruieria tor grea a saanr.t ta riasoa zac. te 
mu de cetățeni pașoxi dsa rtadmcte evaser*. 
In aceiașc tusp ev ac ocupa: Laug-Sot In 
capitate Hanoi, trupeșe franceze aa xncaura: 
un regta de teroare. La IT beam* r«ta. 
taatera; Fond, șeful devegzțtri franceze te co 
mus.a kcA czntraA de jegăcsră ș: cmtrta. ș> 
La dereoterte gexieratal .tten-1 rr. tmnin- 
tal trape tor franceze dm loăarteni «e nxd. 
as adresa! autec-.râtxor vtecxuaete ut-CJS» 
man cedat eerama'ez Mălpdr ca.e as- 
guraz securitatea șa a S'l.iori iiv ee auu;- 
apărare dri capdala Hem» Atest tecra a de- 
termuut ta regs popor ismei ai să se r Ace 
in apă'e-e» patrie «iîate te t e_ ja
taped ImpO-ri.a agtevorzăcu rare veca să 1 
st- -ță b ș să-4 Mup-irne

Ca jaoce i Tf* gznarKa StpzSo.or De 
anocraae Vere — a coexxwsat sa se adresecer 
gnaroaxuar rraeoer ace-o- de a pane capă 

ocț- re tec dssrabnoase ra B tecenaarM hMfi 
președestete Ha Șr Ms a ~rx.s peeped, ute 
hă Aăxnbri NațcnaJe Franceae ș. șorâhE 
gzverraja nesraz a tejețrasd ceriiad să se 
a rraun- pestrx feacztaraa yeicctr-Jar șf 
ib-să-Jnr te s^-ge a căror răspemtere Je- 
irw pnpoăer franceze. Ctaar ecya taae- 
perea eencîactxtau. yeset..'-șeae îte â- Mu a 
atreioe te rapenote rtnfar. gxiemczr tern 

aaeiixr te a uaa trăsur- pefz fcees-e: 
eperațurnter șaitaare șt -■nceyerai te traia- 
tne te acapa resaxlcrik pdc .

La to aprtue Ihpă ce Etetue Ba sert
a tate met taaă ratase, m aiaa- 
rJar reneeM a. vsecneauur a propus ov.cual 
gvterav . teqarrr să p-mă rapăț operațrj- 

șc să înceapă iraati.e pentru 
pașexă a eaniSctaM.
I9C. înaltul cocniMr Bolteeri 

a adn m; prrșeiîinte.u: Ho $i Min propune
re» te a inebea aracscX-a; czrind In spe
cs. îaremrea operaț nn.'for miliare; pre- 
rarea tatrrguhc aiaumcu: in termen de trei 
* ipțhafe. . liberates de deplasare pe teri- 
îerral Vieenaswuim pent-u trupele franceze.

Aosasa a fost o cerere de capitulare ne- 
corsz ooa:3. Guvernul Vietnamului a refuzat 
Erește să se predea.

La sfirșjtal «atitai 1947. colonialiștii fran
cez au început oaargă ofensivă împotriva 
Vtet-Bak-utai: ei sperau că terminarea vic- 
toriozsă a acestei o.cnsive va duce ia termi
narea războiului. Dar această ofensivă a dat 
greș. Poporul vietnamez a repurtat o mare 
ricwrie: și și-a arătat forța.

A început o nouă perioadă a războiului. 
Fâccoi-.-i devenea tot ma: inîens ș: tot mai 
cri-cec pe toate fronturile. Și treptat Se 
creau condiții mai favorabile pentru Vietnam.

Atunci a început amestecul imperialiștilor 
american: în războiul din Indochina.

trimite în Indochina o misiune militară ame- 
-ica~ă și o misiune economică americană și a 
âgădui: de asemenea ajutor militar în schim- 

promisiunii colonialiștilor francezi de a 
:rea in scurt timp așa-numitul guvern națio- 

al. care să dispună de armată și care să fie 
■■ ■ cu largi puteri în problemele relații- 

or externe. După misiunea lui Jessup, auto- 
-iiățiie americane au făcut declarații făgăduind 
?- mod oficial amestecul american în Indo
china

f -ringerea grea suferită La sfîrșitul anu
le: I960 a înrăutățit considerabil situația cor- 
: expediționar francez, silit acum să aibă
de-e face cu atacurile tot mai puternice ale 
•f.elor armate ale poporului vietnamez. In- 
•.ervenționiștii americani au profitat de aceas- 
i situație pentru a-și intensifica amestecul 

in războiul din Indochina.
In anul 1953, armistițiul din Coreea a silit 

pe imperialiștii americani să acorde o atenție 
:oor :ă Indochinei. Cercurile guvernante a- 
mericane au insistat asupra „importanței" 
Indochinei și asupra necesității de a acorda 
..- or colonialiștilor francezi. Anul 1953 a fost 
i.: an de noi victorii repurtate pe toate fron- 
ter le de popoarele din Vietnam, Khmer și 
Patet-Lao. In 1953, lupta poporului francez 
împotriva războiului din Indochina a repurtat 
:o. succese, cuprinzînd cele mal largi pături 

ale poporului și ale opiniei publice din Fran- 
Faptul că colonialiști: francezi, pomenin- 

cu-se într-o situație disperată au intrat . îtl 
impas, a constituit pentru imperialiștii ame- 
ricani o ocazie prielnică pentru intensificarea 
amestecului lor. Acest amestec și-a găsit ex
presia în acordarea de noi credite militare 

în participarea directă a imperialismului 
american la conducerea strategică a opera- 
Țunilor militare și îndeosebi la pregătirea și 
realizarea planului Navarre.

In ciuda amestecului american tot mai in
tens în acest război, trupele franceze suferă 
însă o înfrîngere după alta, iar popoarele din 
Vietnam, Khmer și Patet-Lao continuă să re
purteze noi victorii. La sfîrșitul anului 1953 
și la începutul anului 1954, forțele armate 
ale Vietnamului, Khmerului și Patet-Lao și-au 
intensificat activitatea pe toate fronturile și 
au repurtat noi victorii importante, Planul 
Navarre nu a ajutat la îmbunătățirea situa
ției militare a inamicului ci, dimpotrivă, a 
agravat-o. Imperialiștii americani au profitat 
din nou de aceasta pentru a întreprinde noi 
acțiuni de intensificare a amestecului prin a- 
corelarea de noi credite militare mai mari pe 

anul 1954 ; un nou ajutor considerabil în a- 
viație, prin trimiterea de personal pentru a 
participa direct la exterminarea populației 
din Vietnam. Khmer și Patet-Lao; în schimb, 
americanii cer participarea la pregătirea așa- 
numitei armate „naționale".

In ultimile luni, victoriile consideranile ale 
popoarelor din Indochina, succesele mișcării 
pentru pace din Franța și perspectivele res
tabilirii păcii pe care le deschide conferința 
de la Geneva, provoacă îngrijorarea inter- 
venționiști'or americani. Ei uneltesc noi pla
nuri (planul „de acțiuni comune", „de secu 
ritate colectivă"...), pentru a prelungi și ex
tinde războiul din Indochina cu ajutorul a- 
depțiior francezi ai ducerii războiulu. pînă la 
capăt. Această politică a forței și războiului 
< stîrnit proteste ale popoarelor și guverne
lor din diferite țări din Asia de sud-est.

Pentru a justifica această politică a forței și 
războiului, inte.-venționiștii americani invo
că apărarea Statelor Uniie, apărarea Asiei de 
sud-est. apărarea libertății.

Apărarea Statelor Unite? Asta înseamnă că 
noi. popoarele din Indochina, reprezentăm 
un p.ricoî pentru Statele Unite? Nici un om 
cu judecată sănătoasă nu poate admite măcar 
o clipă o asemenea supoziție absurdă.

Apăr area Asiei de sud-est? Intr-adevăr, pa
cea și securitatea țărilor din sud-estui Asiei 
și dn Asia se află in primejdie dar în nic. 
an caz dtn partea popoarelor din Indochina 
sau din altă țsră d.n Asta c* tooaa: din par. 
tea imperialist or americani.

Apărarea libertății ? Dar. tocmai noi. po 
poarele asuprite din Indochina, popoare e asu
prite din Aria, popoarele asuprite din >umc. 
sîntem ce- reni ferm: ți consecvenți apărător 
ai irpertăU noastre, a. EbertățS pentru toate 
popoarele 4e a-șr alege regimu politic $i de 
>-l a-‘*a -rpotriva tvtaror pr -.ejdi.îor ta-

Mtei: n--_a caracteruîc amestecului ame
rican -ăzprraî -its îcdccc.na dezvăluie ur- 
■Moarete Lapte:
->: american: transformă pe de o 

parte Franța Intr-o tr-ealtă a politicii ior. 
ac p» de aîtă parte pregătesc Înlăturarea 

. ei di* Indocaîna. Cercurile franceze. în- 
sA. par-._zune ale războia tu necruțător. în 
c-^a tor -eac;ionarâ doresc continuarea
răru-ritta. Pentru a conUnoa războiul ele 
as nevoie de aj storul american șî 
Kî'v asne a obere-_ i-tersenționișuior 
aoerc».. care își vor as:ma povara „în- 
octar; ‘ francezilor Intr-un moment propice 
pe-tri: că aceșt a vor fi slate sau intrans genți. 
Pe te a ă parte. obbgtrZ pe fra.xezi să con 
tasae -LiPtrtci tea Indochina imperialiștii 
amerrra* m ettoneazâ de asemenea să s!ă- 

Franța pentru ca să și-o poată mai 
bune sctordona ta Eoro-pa.

Vesca este primai aspect al amestecului 
naeriraa.

Un a ' aspect aî antestectthii american este

Succesele rezistenței și construcției
dtn Vietnam. Khmer ți Pa'tet-Lao 

tab-l ood eroic împotriva cotropitorilor im-

L-pteî de rezistență poporul și 
rxiu Rr~v-o4scr. Detnotraie Vietnam mențin 
ș; ă-e>. o-țeie rez^tecțe: in domeniul mili
tar. pol.iK. economic ș: cultural. In prezent, 

cnrt.xerea guvernului, regimul republicii 
t-emrara.e s-a consolidat pe un teritoriu a 
Cărui suprafață depășește 3/4 din întrea- 
C- suprafață a țării. Programul guvernu- 

se traduce în viață cu succes pe acest teri
toriu : o largă uniune națională fărâ deosebire 
de cia-ă. rasă, concepții politice și religioase ; 
libertăți democratice garantate și îndeosebi 
cberta:ea credinței și a cultului religios; o 
pol:: că economică și financiară corespunză
toare i sporirea producției, scăderea impozite
lor. curmarea inflației, stabilizarea prețurilor, 
crearea unei valute forte, dezvoltarea comer
țului exterior și interior) ; aplicarea treptată a 
une politici agrare juste ; lupta cu succes îm
potriva analfabetismului și dezvoltarea învă- 
țămintului.

Ca urinare a acestor realizări, prestigiul și 
ii'.iiicnța guvernului și a regimului republicii 
democrate se extind peste tot în regiunile 
vremelnic ocupate de către inamic. Acest a-.: 
devăr a fost de mult recunoscut de oamenii 
politici bine informați asupra situației din In
dochina, de către ziariștii care au vizitat In
dochina. Izvorul acestui prestigiu și acestei 
influențe rezidă în faptul că republica demo
crată exprimă voința întregului popor vietna
mez, care dorește pacea și independența na. 
țională, unitatea teritorială .și libertăți demo
cratice.

In ce privește politica externă, la 14 ianua
rie 1950, guvernul Republicii Democrate Viet
nam a declarat că „este gata să stabilească 
relații diplomatice cu țările care respectă 
dreptul Vietnamului la egalitatea în drepturi, 
integritatea teritorială și suveranitatea na
țională, pentru a garanta pacea in întreaga 
lume și a construi democrația în întreaga 
lume".

Numeroase țări, a căror populație se cifrea
ză la peste 800 milioane locuitori, au recunos
cut Republica Democrată Vietnam, și în ace
lași timp uriașa majoritate a popoarelor din 
alte țări, este din toată inima alături de ea.

Marile succese ale guvernului Republicii 
Democrate Vietnam în domeniul .luatei de re
zistență și al înfăptuirii construcției în țară, 
constituie rezultatul justeței politicii urmate 
de el : „A duce o luptă de rezistență înde
lungată și cu propriile noastre forțe". Poporul 
din Vietnam este pătruns de încrederea ne
zdruncinată în forțele sale nelimitate și de
pune toate eforturile pentru a mobiliza, dez
volta și organiza aceste forțe în vederea 
zdrobirii cotropitorilor imperialiști și a des
fășura opera de construcții în țara sa.

Poporul și forța populară formează acea bo
găție de neprețuit, de oare nu pot dispune 
agresorii imperialiști în ciuda manevrelor lor 
îndreptate spre înșelarea, coruperea și repri
marea poporului. Ei vorbesc despre libertate, 
independență, democrație, în timp ce tocmai 
ei sînt cei mai înveterați dușmani ai liber
tății, independenței și democrației. Ceea ce 
ei denumesc libertate, independență și demo
crație reprezintă- în realitate doar o înșelăto
rie menită să camufleze politica lor de co
tropiri și de înrobire a popoarelor. în re
giunile aflate sub controlul lor ei duc un 
război total și transformă satele în scrum, 
iar uriașele ogoare de orez — în pămînt pus
tiu.

Ei aplică în mod sistematic o politică de 
(Pauperizare și de corupere a maselor în sco
pul creării unor condiții favorabile realizării 
politicii de folosire a indochinezilor împotriva 
indochinezilor.

Calea spre restabilirea păcii
Faptele citate mai sus arată în mod lim

pede că :
1. — Cele mai profunde năzuințe și cele mai 

legitime drepturi ale popoarelor din Vietnam, 
Khmer și Patet-Lao sînt pacea, independența, 
unitatea și democrația. Aceasta constitue un 
drept sfînt al oricărui popor. Cînd aceste nă
zuințe și aceste drepturi sînt călcate în 
picioare de către agresori străini, toate cele

crearea așa numitului regim național căruia 
Franța, după cum i se propune, urmează să-: 
acorde întreaga „independență’'. Crearea așa 
numitului guvern național cit și crearea unei 
armate „naționale", care să existe separat d< 
corpul expediționar francez, — acestea sînt 
condițiile pe care le impuri imperialiștii ame
ricani colonialiștilor francezi în schitilbui aju 
torului lor militar. Aceste condiții le permll 
să acapareze nemijlocit așa-numitele guverm 
și armate naționale, să desăvirșească înlătura
rea francezilor, să-și realizeze în întregime 
politica ior de „folosire a indochinezilor îm
potriva indochinezilor", să intensifice opera 
{lunile militare și să extindă războiul.

Cercurile guvernante din Statele Unite exer. 
cită tot felul de presiuni asupra Franței în 
scopul extinderii războiului din Indochina, ce 
rînd trimi.erea în Indochina de noi conțin- 
gen.e mii.tare franceze, membri ai legiunii 
stră ie tot felul de mercenari, printre care și 
hitler.ști, precum și .rupe africane. Astfel, 
vercur le imperialiste din S.U.A. și Franța vor 
să continue războiul în propriile lor interese 
di prețul slngelui altora.

Ei scontează să atragă chiar și aite țări în 
război. Toa.e aces ea se fac pentru a pre
lungi și extinde războiul în scopul transfor
mării Indochinei și a țărilor învecinate ei în 
colonii americane. Acestea sini planurile ce 
lor mai eterați dușmani ai păcii în Indr- 
china. Rezistența eroică n-popoarelor din Îndo

it na a zâ-.âmicit însă aceste planuri. Această 
reziste ță devine pe zi ce trece tot mai pu 

-3 și ma- activă. Situația militară a ina 
.-. ral. e- e as.ăzi mai grea ca oricind, în 
leosebi In urma marii victorii repurtate dv 
anini.a de enocrare a Republicii Democrate 
\ - -3:n ia Dien Bien Fu în ajunul conferinței 
■--- tre. a cărei importanță es.e limpede pentru

Sigure de drepturile ior și pu.ernice 
prin unitatea lor, popoarele din Indochina sîn1 
temi hotărîte să lupte pentru a zădărnici toate 
p:an::.-;!e inter.ențiotiiștilor americani.

■ te ce intervenționiștii americani ți 
i'a.ncezi ai ducerii războiului pînă la 

c.’țr -zj in prezent principalul obstacol 
cotarea războiului și restabilirea păcii 

tn Indochina.
-t să prelungească și să extindă răz

boit ■ Indochina, intervenționiștii americani 
-e: st.-;: de țări să participe ia război 

■rs’-J a-tie' o nouă primejdie pentru pace în 
Asia ți In întreaga lume.

Această politică a agresiunii, aceste provo- 
a-: tt.Ke contravin intereselor popoarelor 

d - Vietnam. Khmer și Patet-Lao, contravin 
raselor popoarelor francez și ajnerican. 

Popoarele din Vietnam. Khmer și Patet-Lao 
doresc pace, independență, unitate, democrație. 
E.e doresc stabilirea unor relații priereneșt' 
cu popoarele din întreaga lume. Aspirațiile lor 
corespund intereselor popoarelor din întreagă 
lume. Cauza popoarelor din Vietiiam, Khmer, 
Pa:e:-Lao. care este cauza păcii, va triumfa în 
mod inevitabil.

i:: ce privește guvernul de pe teritoriu' 
vremelnic ocupat, lumea întreagă și chiar și 
adversarii noștri recunosc că e- nu reprezintă 
declt pe sine însuși și pe acei care-l numesc 
'iv '. înlocuiesc, că el nu este sprijinit de 
p. ;>u.a;;e, și că unicul sens al existenței sale 
co::.,;â în a duce sub masca independenței 
ș. democrație: politica războiului imperialist.

In Patet-Lao. după victoria revoluției din 
august în Vietnam, poporul din Patet-Lao s-a 
răsculat și a zntuis puterea din miinile fas
cist.ior japonez:. La 12.IU.1945 a fost crea; un 
•guvern prov.zoriu ai Patet-Lao care a procla
mat ndepondenja țării. Regele Sisavang Vong 
a semnai actul abdicăr.i de la tron.

De Cînd colonialiștii francezi au invadat din 
nou Patet-Lao, guvernul din Patet-Lao con
duce mișcarea de rezistență a poporului. La 
sfirș-itul anului 1950, o conferință lormată din 
reprezentanți de pe întreg teritoriul Patet- 
Lao a numit un nou guvern și a trasat pro
gramul politic aî statului Patet-Lao privind 
rezistența armată și opera de construcții na
ționale. Mișcarea de rezistență din Patet-Lao 
a obținui, în deosebi după anul 1950, nume
roase succese, nimicind o mare parte a for
țelor dușmane și eliberând mai mult de jumă
tate din țară. In regiunile eliberate, guver
nul de rezistență din Patet-Lao a înfăptuit 
reforme democr,atice și a luat toato măsurile 
necesare pentru ridicarea nivelului de trai a' 
poporului, pentru sporirea forțelor poporului 
în vederea luptei.

In statul Kniner, colonialiștii francezi încer- 
etnd să cotropească -din nou țara în octombrie 
1945, au întirnp.nat împotrivirea poporului din 
Khmer, ferm hotărît să lupte pentru a se scu
tura de j-ugul robiei colonialiștilor și a regi
mului monarhic.

Conferința națională a reprezentanților po
porului, întrunită în aprilie 1950, la care au 
asistat reprezentanți ai tuturor claselor popu
lației, a numit un Comitet al eliberării națio
nale și a proclamat independența statului 
Khmer. Primul act al Comitetului de eliberare 
națională a fost proclamarea libertăților de
mocratice. Ulterior, Comitetul de eliberare a 
fost transformat în guvern provizoriu. Sub 
conducerea guvernului provizoriu, popotpl din 
Khmer a repurtat numeroase victorii în 
lupta sa împotriva colonialiștilor francezi, a 
ințervenționiștilor americani și a regimu
lui monarhic. In regiunile etiberate, or
ganele puterii au creat un regitn democratic, 
au ridicat nivelul de trai al populației. Ca 
urmare a acestui fapt, autoritatea guvernului 
s-a* întărit ; guvernul se bucură de autoritate 
și în raioanele ocupate vremelnic de dușmani.

In lupta sa împotriva agresorilor imperia
liști, popoarele din Vietnam, Khmer și Patet- 
Lao se bucură de simpatia și sprijinul fier
binte al popoarelor iubitoare de libertate din 
întreaga lume, pentru că împotrivirea po
poarelor din Vietnam, Khmer și Patet-Lao 
constitue o luptă dreaptă precum și pentru 
că războiul agresiv din Indochina, pe care 
imperialiștiii l-au dezlănțuit și pe care-4 con
tinua și .se străduia să-l extindă, reprezintă o 
serioasă primejdie .pentru pacea în Asia și 
în întreaga lume.

Popoarele din întreaga lume, și anume : po
poarele din țările Asiei și Asiei de sud-est, 
■poporul mardi Republici Populare Chineze, 
marele popor al Indiei, popoarele Indoneziei, 
Birmaniei etc... și-au exprimat solidaritatea 
fierbinte ou popoarele din Indochina. Recent, 
opinia publică mondială, ca și opinia publică 
din țările Asiei și Asiei de sud-est, a fost in
dignată de manevrele imperial iști ior americani 
îndreptate spre tinfăptuirea așa-ziselor „ac
țiuni unite și securități colective", care re
prezintă în fapt o primejdie de extindere a 
războiului, o primejdie pentru pacea în Asia 
și în întreaga lume.

trei popoare sînt nevoite să pună mîna pe 
arme pentru a apăra existența patriei lor.

2- - De la înființarea sa. Republica Demo
crată Vietnam a dus în permanență o politică 
de.pape și prietenie cu Franța. Guvernul Re
publicii Democrate Vietnam s-a angajat de 
trei ori în tratative cu guvernul francez și a

(Continuare In pag. 4-a)



Declarația lui Fam Van Dong,
șeful delegației R, D. Vietnam la conferința de la Geneva

(Urmare din pag. 3-a)

semnat cu el acorduri preliminare la 6.3.1946 
ți un modus vivendi la 14.9.1946. Dar colo
nialiștii francezi au zădărnicit cu încăpățînate 
tratativele, au încălcat acordurile și vor să 
restabilească dominația lor colonială prin 
război. In prezent, intervenționiștii- americani 
și adepții războiului din Franța depun toate 
eforturile pentru a extinde războiul din In
dochina. Ei reprezintă cel mai mare obstacol 
în calea încetării războiului și a restabilirii 
păcii în Indochina.

3. — La rîndul lor, poporul și guvernul Re
publicii Democrate Vietnam năziliește în pre
zent, ca și în trecut, spre pace și sînt „ferm 
hotărîte să sprijine politica îndreptată spre 
reglementarea tuturor conflictelor internațio
nale pe calea tratativelor, spre slăbirea în
cordării internaționale, spre stabilirea și 
menținerea de relații de prietenie între po
poarele întregii lumi“ (Raportul guvernului 
Republicii Democrate Vietnam la cea de a 
3-a sesiune a Adunării Naționale, 1.12.1953). 
ba sfîrșitul lui noiembrie 1953, răspunzînd 
la o întrebare a unui corespondent el ziaru
lui „Expressen", președintele Ho Și Min a 
declarat că poporul și guvernul Republ’cii 
Democrate Vietnam sînt gata să înceapă tra
tativele necesare pentru restabilirea păc i în 
Indochina.

Poziția expusă mai sus este poziția co
mună a poporului și guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, a poporului și guvernu
lui de rezistență al statului Khmer, a 
poporului și guvernului de rezistență din 
Patet-Lao.

Miniștrii respectivi al afacerilor externe a! 
Republicii Democrate Vietnam și guvernelor 
de rezistență din statele Khmer și Patet-Lao 
eu aprobat hotărîrea conferinței de ia Ber
lin de a se convoca conferința de la Geneva 
pentru discutarea problemei restabilirii păcii 
în Indochina.

Pornind de la aceste fapte delegația guver
nului Republicii Democrate Vietnam, în nu

mele guvernului Republicii Democrat» Viet
nam, declară :

„Poporul șl guvernul Republicii Democrate 
Vietnam, la fel ca și popoarele ți guvernele 
de rezistență din Khmer și Patet-Lao, sînt 
gata să reglementeze pe calea tratativelor 
problema restabilirii păcii în Indochina pe 
baza recunoașterii drepturilor naționale ale 
popoarelor din Indochina: unitatea națională 
și independența și libertățile democratice 
creînd în felul acesta condițiile pentru resta
bilirea relațiilor de prietenie între popoarele 
lndochinei ți Franței, pe bază de egalitate 
și interese reciproce. ‘Aceasta este calea 
care asigură restabilirea in condițiile echită
ții și onoarei, a unei păci trainice și îndelun
gate în Indochina, unica cale care va asi
gura cu adevărat pacea și securitatea țâri
lor din Asia de sud-est și din Asia și care 
va contribui în mod efectiv la slăbirea în
cordării internaționale, la menținerea și în
tărirea păcii în întreaga lume“.

In prezent, intervenționiștii americani se 
tem de pace. Ei încearcă prin toate mijloa- 
cele să mobilizeze forțele cele mai reacțio
nare, cu cea mai războinică stare de spirit, 
pentru zădărnicirea eforturilor îndreptate 
spre restabilirea păcii în Indochina. Guver
nele și popoarele din Republica Democrată 
Vietnam, Khmer și Patet-Lao sînt gata să-și 
unească eforturile cu eforturile poporului 
francez, cu eforturile tuturor oamenilor de 
bună credință din întreaga lume pentru ca 
conferința de la Geneva să ducă la reglemen
tarea satisfăcătoare a problemei încetări* 
războiului și a restabilirii păcii în Indo
china.

Delegația guvernului Republicii Democrate 
Vietnam este gata să-și unească eforturile 
cu eforturile delegațiilor altor țări reprezentate 
la conferința de față, pentru a asigura succe
sul conferinței.

In conformitate cu cele expuse mal sus de
legația Republicii Democrate Vietnam supune 
conferinței următoarele propuneri pentru res
tabilirea păcii în Indochina :

Cu privire la restabilirea păcii în Indochina
„1. Recunoașterea de către Franța a 

suveranității și independenței Vietnamului 
pe întregul teritoriu al Vietnamului, precum 
și a suveranității ș1 independenței Khmerului 
și Patet-Lao.

2. Realizarea unui acord pentru retrage
rea tuturor trupelor străine de pe teritoriile 
Vietnamului, Khmerului și Patet-Lao, în ter
mene ce urmează a fi stabilite de comun a- 
cord între părțile beligerante. Pînă la re
tragerea trupelor este necesar să se ajungă 

• la o înțelegere în problema dislocării trupe
lor franceze în Vietnam, acordîndu-se o 
deosebită atenț'e faptului ca numărul punc
telor de dislocare să fie limitat la maximum. 
Să se prevadă că trupele franceze nu trebuie 
să se amestece în treburile administrației 
locale în zonele de dislocare.

3. Ținerea unor alegeri libere generale 
în Vietnam, Khmer și Patet-Lao. Convocarea 
unor conferințe consultative a reprezentan
ților guvernelor celor două părți 
în Vietnam, Khmer și Patet-Lao, 
pentru fiecare în parte, în condițiile asigurării 
libertății de acțiune a partidelor, grupurilor 
și organizațiilor obștești patriotice, pentru 
pregătirea și ținerea unor alegeri generale în 
scopul constituirii unui guvern unic în fiecare 
țară, neadmițîndu-se vreun amestec din afară. 
Pentru supravegherea pregătirii și ținerii ale
gerilor vor fi constituite comisii locale.

Pînă la constituirea unor guverne unice în 
fiecare din statele sus menționate, guvernele 
celor două părți vor administra respectiv re
giunile care se vor afla sub administrația lor 
după înfăptuirea reglementării, în conformita
te cu acordul privitor la încetarea operațiuni
lor militare.

4. Declarația delegației Republicii Democrate 
Vietnam cu privire la faptul că Guvernul 
Republicii Democrate Vietnam este gata să 
examineze problema intrării Republicii Demo
crate Vietnam în Uniunea franceză în confor
mitate cu principiul aderării de bună voie șl 
condițiile aceste! intrări. Declarații corespun
zătoare urmează să fie făcute de guvernele din 
Khmer și Patet-Lao.

5. Recunoașterea de către Republica Demo
crată Vietnam precum și de către Khmer și 
Patet-Lao a existenței intereselor economice și 
culturale ale Franței în aceste state.

După constituirea guvernelor unice în Viet
nam, Khmer și Patet-lao, relațiile economice 
și culturale ale acestor state cu Franța urmea. 
ză să fie reglementate în conformitate cu prin
cipiile egalității în drepturi și intereselor reci
proce. Pînă la constituirea guvernelor unice în 
cele trei state, relațiile economice și culturale 
dintre Indochina și Franța vor rămîne tempo
rar fără schimbări așa cum sînt ele în prezent. 
Dar, în regiunile în care au fost întrerupte co
municațiile și legăturile comerciale, ele pot fi 
restabilite pe baza unei înțelegeri între cele 
două părți.

Cetățenii fiecărei părți vor avea un statut 
privilegiat, care urmează să fie stabilit ulte
rior, în ceea ce privește domicilierea, deplasa

rea și libera inițiativă pe teritoriul celeilalte 
părți.

6. Părțile beligerante își iau obligația de a 
nu supune urmăririi persoanele care au cola
borat cu cealaltă parte în timpul războiului.

7. Efectuarea unui schimb reciproc de prizo
nieri de război.

8. înfăptuirea măsurilor indicate la punc
tele 1—7 .trebuie să fie precedate de în
cetarea operațiunilor militare în Indochina 
șl de încheierea în acest scop între 
Franța și fiecare dintre cele trei state 
a unor acorduri corespunzătoare, în care tre
buie să fie prevăzute următoarele :

a) încetarea totală și simultană a focului pe 
întregul teritoriu al lndochinei de cătte toate 
forțele armate ale părților beligerante — for
țe terestre, navale și militare aeriene. Pentru 
întărirea armistițiului, în fiecare din cele trei 
țări din Indochina, se efectuează de cele 
două părți reglementarea respectivă a teri, 
loriului regiunilor ocupate de ele și se pre
vede ca cele două părți să nu-și pună reci
proc piedici în .timpul trecerii trupelor celei
lalte părți prin teritoriul ocupat de cealaltă 
porte, în scopul înfăptuirii reglementării sus 
amintite :

b) încetarea completă a aducerii în Indo
china din afară a unor noi unități și personal 
al forțelor terestre, navale și aeriene milita
re și a oricărui armament și muniții;

c) stabilirea unui control asupra îndepli
nirii condițiilor acordului cu privire la înce
tarea operațiunilor militare și crearea în acest 
scop a unor comisii mixte alcătuite din re
prezentanți ai părților beligerante în fiecare 
din cele trei state".

★
Delegația Republicii Democrate Vietnam 

este convinsă că propunerile ei vor fi spriji
nite de guvernele de rezistență și de po
poarele din Khmer și Patet-Lao.

Este absolut limpede că pentru restabilirea 
păcii în Indochina este necesar să înceteze 
trimiterea de către Statele Unite ale Ameri- 
cii de armament și muniții în Indochina, să 
fie rechemate misiunile militare americane, 
consilierii și instructorii militari americani și 
să înceteze orice amestec sub orice formă din 
partea Statelor Unite în treburile lndochinei.

In propunerile delegației Republicii Demo
crate Vietnam este vorba de stabilirea de re
lații economice și culturale între Franța și 
Republica Democrată Vietnam. Aceasta în
seamnă că Republica Democrată Vietnam 
este gata să stabilească cu Franța relații e- 
conornice strînse, să dezvolte schimburi co
merciale cu Franța, să folosească în caz de 
nevoie flota comercială franceză șl să men
țină în anumite condiții, instituțiile culturale 
franceze din Vietnam.

Propunerea noastră mai sus expusă urmă
rește trei scopuri :

1) încetarea războiului și restabilirea păcii;
2) asigurarea restabilirii păcii pe baza drep

turilor naționale recunoscute pentru popoarele 
lndochinei;

3) stabilirea de relații prietenești între ță
rile Lndochinei și Franța.

Trebuie subliniat că una din principalele 
prevederi ale acestei propuneri este reglemen
tarea problemei restabilirii păcii pe baza drep
turilor naționale recunoscute pentru po
poarele din Vietnam, Khmer și Patet-Lao.

Rezolvarea acestei probleme principale la 
fel ca Și rezolvarea problemei relațiilor din
tre popoarele lndochinei și Franței va asi
gura. în conformitate cu principiile dreptății 
•și onoarei, restabilirea unei păoi trainice și 
îndelungate.

O altă prevedere care trebuie subliniată 
constă în aceea că propunerea noastră pre
vede restabilirea păcii în întreaga Indochină. 
Experiența istoriei arată că atît în timp de 
război cit și în timp de pace teritoriul Indo- 
chinei este indivizibil. De aici rezultă că în
cetarea operațiunilor militare și restabilirea 
păcii în Indochina trebuie să fie înfăptuite 
simultan în cele trei țări — Vietnam. Khmer 
și Patet-Lao — în conformitate cu principii, 
metode și procedură comună respectîndu-se 
principiul suveranității naționale și condițiilor 
speciale ale fiecărei țări. In acest fel regle
mentarea tuturor problemelor referitoare la 
restabilirea păcii în Indochina cere participa
rea, fără excepție, a tuturor părților intere
sate.

Sîntem convinși că propunerile noastre co
respund cererilor situației actuale: atît res
tabilirea păcii pe baza drepturilor naționale 
recunoscute popoarelor lndochinei, cit și sta
bilirea de relații prietenești intre țările Indo- 
chinei și Franța.

Sintem convinși că fiecare cetățean din 
Vietnam, din statele Khmer și Patet-Lao, care 
își iubește patria și dorește ca pe pămîntul 
său natal să fie înfăptuite independența na
țională, unitatea națională, libertățile demo
cratice și o viață pașnică, va sprijini din toa
tă inima propunerea noastră.

Sîntem convinși, <ă ceje mai largi pături ale 
poporului francez, cele mai diferite cercuri po
litice și sociale din Franța, care doresc înce
tarea războiului și stabilirea de relații priete
nești între Franța și țările lndochinei vor fi 
de acord cu noi.

Sîntem convinși că popoarele din Asia de 
sud-est și odată cu ele popoarele din întrea
ga Asie, deasupra cărora planează primejdia 
extinderii războiului din Indochina, popoarele 
lumii, care după încetarea războiului din Co
reea cer încetarea războiului în Indochina, vor 
fi de partea noastră.

Tocmai pornind de la aceasta, noi prezen
tăm conferinței propunerea noastră, fiind con
vinși că ea va servi ca bază utilă pentru re
glementarea problemei indochineze.

Am terminat expunerea mea.
Aș dori să spun acum cîteva cuvinte în le

gătură cu declarația delegației franceze.
1. — In măsura în care declarația delegației 

franceze se referă la faptele care au avut loc 
în Indochina într-un trecut apropiat sau înde
părtat, expunerea mea constituie un document 
pentru o apreciere mai obiectivă și mai justă 
a ceea ce s-a petrecut în Indochina. în special 
în problema relațiilor dintre statele Indochi- 
r.ei și Franța.

In legătură cu aceasta nici un om cinstit nu 
poate contesta că a trecut aproape un secol 
de cînd Franța a cucerit țările lndochinei și a 
instaurat acolo dominația colonială, că în pe
rioada celui de al doilea război mondial auto
ritățile franceze din Indochina sau predat 
Japoniei, că după capitularea Japoniei poporul 
Vietnamului s-a ridicat, a luat puterea în pro
priile sale mîini și a întemeiat Republica De
mocrată Vietnam, că Franța a semnat cu a 
ceasta Republică Demn< rată Vietnam tratate 
ce au fost încălcate de colonialiști care au 
dorit să ducă război pentru cotropirea țării 
noastre, că rezistența popoarelor din Vietnam, 
Khmer și Laos devine tot mai victorioasă, că 
acest război continuă deja de cîțiva ani dato
rită amestecului imperialiștilor americani și că 
în momentul de față partizanii acestui război, 
în înțelegere cu intervenționiștii americani, 
încearcă prin toate mijloacele să-l prelungea
scă și să-l extindă.

2). — In ceea ce privește propunerea dele
gației franceze, trebuie făcută următoarea ob
servație preliminară :

Intrucit accasia propunere nu ia în consi
derare fapiele, în special faptele cu caracter 
militar în statele indochineze, ea nu poate 
servi ca bază serioasă pentru rezolvarea sa
tisfăcătoare a problemei încetării operațiuni
lor militare și a restabilirii păcii In întreaga 
Indochină, deoarece o astfel de rezolvare tre- 

*buie să înglobeze problemele militare și po
litice.

Ea pornește de la o concepție imperialistă 
colonialistă învechită oare nu corespunde ac
tualei situații din Indocli:na și din întreaga 
lume.

Spre deosebire de propunerea franceză, pro
punerea Republicii Democrate Vietnam ia tn 
considerare situațio existentă în cele trei state 
indochineze și prezmtă o bază largă pentru 
rezolvarea pozitivă a problemei și a restabi
lirii păcii în Indochină, constituie o contribu
ție la rezolvarea satisfăcătoare a acestei pro
bleme, ad’că la restabilirea unei păci stabile 
și îndelunga'e în condițiile dreptății și onoa- 
reir-

-e»

Ședința din 11 mai a conferinței de la Geneva
GENEVA 11 (Agerpres). — La 11 mai au fost 

reluate la Geneva de către miniștrii afacerilor 
externe discuțiile asupra problemei coreene 
care constituie primul punct de pe ordinea de 
zi a conferinței. Ședința a fost prezidată de 
A. Eden, ministrul afacerilor externe al Marii 
Britanii.

Primul a luat cuvîntul V. M. Molotov, mi
nistrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice. 
V. M. Molotov a făcut un istoric al proble
mei coreene de după sfârșitul celui de al doi
lea război mondial scoțînd în evidență politica 
Statelor Unite care au folosit Organizația Na
țiunilor Unite pentru a-și camufla agresiunea 
împotriva R.P.D. Coreene. Șeful delegației so
vietice a arătat că transformarea de către 
S.U.A. a Organizației Națiu.niior Unite în 
parte beligerantă în Coreea a dus la scăderea 
prestigiului acestei Organizații internaționale 
și că hotărîrile ilegale luate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. în problema coreeană au fă
cut oa această organizație să-și piardă capa
citatea de a acționa în problema coreeană ca 
un organism imparțial. V. M. Molotov a sub
liniat că conferinței de la Geneva a reprezen
tanților celor cinci mari puteri ii revine sar-

etna de a rezolva atît problema coreeană cît 
și aceea a restabilirii păcii în Indochina.

V. M. Molotov a arătat în continuare că de
legația sovietică sprijină propunerile făcute 
de către ministrul de externe al R.P.D. Core
ene, Nam Ir în vederea unificării Coreei pe 
baze democratice.

Conducătorul delegației sovietice a atras a- 
tenția asupra primejdiei pe care o reprezintă 
planurile Statelor Unite privitoa-e la înjghe
barea unui bloc militar agresiv îndreptat îm
potriva popoarelor Asiei de sud-est. Ministrul 
de externe al Uniunii Sovietice a subliniat că 
delegația sovietică este de acord cu propune
rile făcute de Ciu En-lai î:i vederea asigurării 
securității colective în Asia și a amintit de 
asemenea eforturile depuse de U.R.S.S. în ve
derea realizării unui sistem de securitate co
lectivă în Europa.

Au luat apoi cuvîntul Spaak, ministrul de 
externe al Belgiei și Bion Ion Te ministrul de 
externe lisînmanist, care au reluat vechile 
teze ale politicii americane în Coreea.

La încheierea ședinței, Eden ă anunțat că la 
12 mai vor continua discuțiile în problema in- 
dochineză.

Noi succese ale Armatei Populare Vietnameze
HANOI 11 (Agerpres). — După căderea for- 

tăreței asediate Dien Bien Fu, forțele popu
lare vietnameze continuă să atace cu vi
goare centrele de rezistență ale inamicului si
tuate în delta Tonkinului.

„Scînteia tineretului4*
Pag. 4-a 12 mai 1954

Agenția France Presse anunță că în cursul 
nopții de 10 spre II mai, unități ale armatei 
populare au dezlănțuit puternice atacuri îm
potriva a cinci garnizoane franceze în apro
piere de Hanoi. Paralel cu aceasta, forțele 
populare au organizat atacuri împotriva căii 
ferate Hanoi-Haiphong îngreunînd transporta
rea de material de război către garnizoanele 
atacate.

In Adunarea Națională franceză
PARIS 11 (Agerpres).
La 11 mal. Adunarea Națională franceză 

șl-a re’.aat lucrările.
După cum se știe, pe ordinea de li erau 

înscrise interpelările a numeroși deputați, care 
cereau ca ținînd seama de ultimele eveni
mente și de înfringerea suferită la Dien Bien 
Fu. guvernul să fixeze o dată in vederea dis
cutării probleme* Indochineze, deși Adunarea 
Națională ii acordase săptămîna trecută vo
tul de încredere.

înainte de începerea lucrărilor, președinții 
grupurilor parlamentare s-au reunit într-o șe
dință pentru' a discuta o cerere a guvernu'ui, 
care «a pronunțat împotriva discutării aces
te; probleme. Cererea a fost aprobată cu li 
voturi contra 11.

Cu toate acestea, numeroși deputați și-au 
anunțat tnienț’a de a adresa guvernului o 
■ r.crpelare scrisă, semnată de 59 de depu
tați fapt care ar impune în mod automat re
deschiderea dezbaterilor în problema indochi- 
neză. Informat de această hotărîre. Laniel, 
președintele Consiliului de Miniștri, și-a ex
primat opoziția și a cerut suspendarea șe
dinței Adunării Naționale pentru a convoca 
-_iîi consiliu de miniștri extraordinar.

La reluarea dezbaterilor, numeroși deputați, 
printre care Fouchet (U.R.A.S.), Chambrun 
(progresist), Louis Valon (fără partid), au 
criticat o hotărîre a guvernului de a forma 
un comitet special pentru discutarea prob'e- 
mei mdochineze. Subliniind că tn felul aces
ta guvernul încearcă să obțină o nouă amî- 
nare. ei au cerut încetarea focului în Indo
china. Deputatul comunist, Waldeck Rochet s-a 
opus planurilor de internaționalizare a răz- 
boiului d*n Indochina și a demonstrat nece
sitatea acceptării propunerilor delegației R. D. 
Vietnam ca bază în vederea tratativelor.

După aceste discuții Adunarea Națională 
și-a întrerupt din nou lucrări’e.

La reluarea acestora, Laniel a cerut din nou 
punerea la vot a chestiunii de încredere. în 
legătură cu amânarea fără termen a dezbate
rilor privind Indochina. Votu1 va avea loc în 
cursul zilei de joi.

Comentînd reluarea dezbaterilor în Aduna- 
,rea Națională franceză majoritatea ziarelor se 
ocupă cu „atmosfera de criză" care domnește 
actualmente în parlament. „Noile dezbateri cu 
privire la Indochina, — subliniază ziarul 
„Liberation", — pot provoca săptămîna a- 
ceasta căderea guvernului".

--------------------------------------

Voința poporului francez
PARIS II (Agerpres). —
Potrivit relatărilor ziarului „L’Humanite". 

delegațiile unui mare număr de organizații 
democratice și a!e unei ser>* de întreprinderi 
pleacă ta Geneva pentru e declara lui Geor
ges Bidault că voința neclintită a poporului 
irencez este de a înceta războiul din Indo
china. La 8 mai. reprezentanții francezi la 
Geneva au refuzat să primească delegația 
docherilor și marinarilor din Marsilia, decla- 
rînd că „nu au posibilitatea să primească 
toate delegațiile, deoarece numărul lor este 
prea mare".

Pe adresa Ministerului francez al Afaceri
lor Externe sosesc de asemenea numeroase

scrisori și telegrame. Așa de pildă, în tele
grama Consiliului municipal al orașului Gen- 
nevilliers (departamentul Sena) din oare fac 
parte comuniști, socialiști, „independenți" și 
degaulliști se spune că populația acestui oraș 
cere începerea tratativelor în scopul înche
ierii unui acord cu privire la „încetarea fo
cului" în Indochina.

Foștii prizonieri de război din orașul Vitry 
sur Seine (departamentul Sena) au cerut de 
asemenea delegației fnanceze la Geneva să 
înceapă tratative în scopul „încetării Ime
diate a războiului din Indochina și interzi
cerii armelor atomice***

<■ .. .

Opoziție în S.U.A. față de politica lui Dulles
WASHINGTON 11 (Agerpres). —
După cum anunță agenția France Presse, 

în cadrul dezbaterilor din senatul american, 
senatorul democrat Kefauver a acuza* senatul 
că poartă răspunderea pentru eșecul suferit 
de Dulles la Geneva. El a declarat că secre
tarul de stat nu se bucură nici măcar de în
crederea și sprijinul propriului său partid. 
Keiauver a declarat apoi ă pierderea fortăre
țe! Dien Bicn Fu și răsunătorul eșec suferit

de Dulles la Geneva au determinat personali
tăți de răspundere din Statele Unite să ceară 
revizuirea politicii externe americane.

La rîndul său, senatorul independent Wayne 
Morse a acuzat pe secretarul de stat Dulles 
că face greșală după greșală și ca a speriat 

pe aliiții Statelor Unite atît prin politica sa 
„de pe poziții de forță", cît și prin faptul 
că Statele Unite au pierdut sprijinul Indiei.

- ---- - C-------------------------- -

Luptele din Patet-lao
VIENTIAN 11 (Agerpres). -
Armata de eliberare națională din Patet- 

Lao își continuă înaintarea în direcția ca
pitalei laoțiene — Luang Prabang. Potrivit

relatărilor agenției France Presse, în prezent 
au loc lupte între trupele colonialis'e și ar
mata populară in regiunea Muong Khoua, la 
depărtare de 140 km. de Luang Prabang.

0 mărturie despre războiul murdar din Indochina
BONN II (Agerpres). — Ziarul „Neue Volk«- 

zeitung" publică declarațiile tînărului Heinz 
H. din Dusseldorf, reîntors curind din Indo. 
china unde a luptat In cadrul legiunji străine

Cu cine: a ii In urmă, Heinz H., în vîrstă 
de?) ar,. șomer, s-a lăsat tentat de proini- 
siun ie celor care se ocupau cu recrutarea In 
legiunea străină.

,.Nu voi uita nicodata zilele îngrozitoare 
d n Indochina, a declarat Heinz H. Cînd 
pr -neam ordinul ..blanc", trebuia să radem 
pur ș simplu de pe fața pămintulut tot ce 
întîl.neani în oale: case, femei, copii. De 
multe ori copiii erau apucați de păr, trîntiți 
la pămînt și apoi li se trîngea șira spinării 
cu picioarele; aceasta în prezența părinților 
lor. Prizonierii erau folosiți pentru exerci
țiile de tragere ale soldaților francezi. De 
multe ori, i:i timpul interogatoriilor, prizo
nierii erau jupuiți de vii. Un caporal a adus 
odată 30 de urechi drept dovadă că a făcut 
prizonieri.

Toate aceste grozăvii pe care le-am văzut, 
mă obligă azi să demasc pretutindeni și față 
de oricine războiul murdar din Indochina".

In ultimul timp, recrutarea tinerilor vest-

germani în legiunea străină a provocat pro
teste puternice în rîiidurile populației vest- 
germane și în special a tineretului. La Nfiren- 
berg a avut loc recent uri mare miting în 
aadrul căruia președintele Uniunii organiza
țiilor de tineret din acest oraș, Arnold Dan- 
nemam, a protestat in numele a 70.000 de 
tineri d î acest oraș împotriva recrutării In 
legiunea străină.

De asemenea, președintele organizației de 
tineret a partidului liber democrat din An
sbach, Wischnik, a cerut în numele membri
lor acestei organizații ca guvernul Adenauer 
să ia măsuri împotriva recrutării de germani 
în legiunea străină.

Conducerea organizațiilor tineretului socia
list a adoptat o rezoluție în oare își exprimă 
indignarea față de faptul că autoritățile ș' 
guvernul vest-german tolerează și încurajea
ză recrutarea de țineri germani în legiunea 
străină.

La Hamburg, muncitorii comuniști și so- 
cial-democrați au răspîndit manifeste și a- 
fișe în care demască războml murdar din In
dochina ș* cer să nu se mai recruteze tineri 
germani pentru ducerea acestui război.

Un comunicat al Ministerului de Externe al R. D. Germane
BERLIN 11 (Agerpres). — A.D.N. transmite: 
Serviciul de presă de pe lîngă Ministerul A- 

facerilor Externe al Republicii Democrate Ger
mane a dat publicității următorul comunicat;

Ziarul ..Wait am Sonntag", apropiat de au
toritățile engleze, a publicat în numărul său 
din 9 mai o așa numită informație proprie, 
în care se spune că la începutul lunii mai au 
avut loc la Berlin tratative intre reprezentan
ții guvernului Republicii Democrate Ger
mane și o delegație sovietică, cu privire la 
un tratat de pace separat • și ta alte acor
duri. Această informație este de la început 
pînă la capăt o născoci e. Pînă și presa duș
mănoasă poate trage din politica guvernului 
Republicii Democrate Germane concluzia că

R. D. Germană duce o luptă perseverentă pen
tru un tratat de pace cu întreaga Germaniei 

Proclamarea suveranității Republicii Demo
crate Germane, care a fost urmarea schimbu
lui de note între guvernul U.R.S.S. și guvernul 
R. D. Germane, arată că Republica Democrată 
Germană dispune de toate împuternicirile pen
tru a participa la tratative cu privire la un 
tratat de pace. Guvernul R. D. Germane do
rește ca în Germania occidentală să fie anu
lat, în sfîrșit. statutul de ocupație, ca acolo 
să se renunțe la politica comunității defen
sive europene și ca Germania occidentală să 
obțină aceleași drepturi ca și Republica De
mocrată Germană.

In legătură cu situația 
prizonierilor de război 
răniți la Dien Bien Fu

SANHAI 11 (Agerpres). — După cum a- 
nunță Agenția Vietnameză de Informații, un 
purtător de cuvînf al înaltului Comandament 
al Armatei Populare Vietnameze a făcut în 
cadrul unei conferințe de presă următoarea de
clarație despre situația prizonierilor de război 
răniți la Djen Bien Fu,

Imediat după nimicirea grupului de posturi 
fortificate franceze de la Dien Bien Fu de către 
unitățile Armatei Populare Vietnameze, înal
tul Comandament al Armatei Populare Viet
nameze a dat instrucțiuni diferitelor unități ale 
Armatei Populare Vietnameze care ocupă 
sectorul central Muong-Tan să asigure secu
ritatea prizonierilor de război răniți și să le 
acorde ajutorul corespunzător.

întregului personal medical inamic de la 
infirmieră și pînă la colonelul-medic î s-a per
mis să se întoarcă în spitale și să acorde a- 
sis'.ență medicală răniților săi.

Totodată, serviciul medical militar al Arma
tei Populare Vietnameze face totul pentru îm
bunătățirea situației prizonierilor de război ră
niți care înainte de eliberarea Dien Bien Fu- 
ului au fost nevoiți să locuiască timp de 55 
zile în adăposturi insalubre supraaglomerate.

Tratamentul uman aplicat de Armata Popu
lară Vietnameză prizonierilor de război răniți 
este o dovadă tn plus a politicii mărinimoase 
- guvernului Republicii Democrate Vietnam 
Dimpotrivă agresorii imperialiști tratează inu. 
man pe prizonierii de război răniți ai Armatei 
Populare Vitnameze și ucid chiar populația 
civilă neînarmată.

"O .........

Interviul acordat de Johannes Dieckmann ziarului „Junge Welt“
BERLIN 11 (Agerpres). — A.D.N. transmite:
Președintele Camerei Populare a Republicii 

Democrate Germane, Johannes Dieckmann, 
a acordat corespondentului ziarului „Junge 
Welt" (organ al Consiliului Central al Uniunii 
Tineretului Liber German) un interviu tn 
legătură cu cea de a doua întîlnire a ti
neretului din întreaga Germanie, care ur
mează să aibă loc în curînd la Berlin.

Ocupîndu-se oe însemnătatea apropiatei în
tâlniri a tineretului. Johannes Dieckmann a 
declarat printre altele: „După conferința de la 
Berlin a miniștrilor afacerilor externe și 
după acordarea suveranității Republicii De
mocrate Germane, lupta poporului german

pentru unitate, libertate și pace a intrat într-o 
fază nouă care se caracterizează prin intensi
ficarea și lărgirea continuă a acestei lupte. 
In această perioadă a marii noastre lupte na
ționale, apropiata întîlnire a tineretului joacă 
un rol deosebit de important. Această întîl- 
nire trebuie să fie o manifestare vie a hotă
rârii tineretului din întreaga Germanie de a 
intensifica marea luptă a poporului nostru în 
vederea obținerii cît mai grabnice a unității 
Germaniei pe o bază democratică și pașnică.

Apropiata întîlnire, care se va desfășura sub 
lozinca „Pentru un viitor fericit al tineretului 
german* , este nu numai o cauză a tineretu
lui, ci cauza întregului popor german.

Scurte știri
• Biroul indian de informații relatează că 

la 9 mai și-a terminat lucrările la Delhi Con
gresul național de protest împotriva pactu
lui militar americano-pakistanez și pentru 
slăbirea încordării internaționale. După ter
minarea Congresului a avut loc un miting, 
în cadrul căruia reprezentanții partidului 
Congresului Național Indian, partidului popu
lar socialist și partidului comunist au demas
cat caracterul agresiv al pactului americano- 
pakistanez și au cerut interzicerea armelor a- 
tomice.

Congresul a adoptat rezoluții în care se 
condamnă colonialismul și discriminarea ra
sială. Congresul a sprijinit de asemenea pozi
ția adoptată de primul ministru indian Nehru 
îri problema indochineză și a cerut admiterea 
Republicii Populare Chineze în O.N.U.

• Un purtător de cuvînt al Ministerului A- 
părării al S.U.A. a declarat că guvernul ame
rican intenționează să continue livrările de

Spectacolul Teatrului Academic 
de Stat de Operă și Băiet 

„T. G. Sevcenko" din Kiev
MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS trans* 

mite:
La 10 mai colectivul Teatrului Academic de 

Stat de Operă și Balet „T. G. Sevcenko" din 
Kiev a prezentat pe scena Teatrului Mare al
U. R.S.S. opera „Bogdan Hmelnițki’* (muzi
ca de K. Dankevici, libretul de V. Vasilevsc- 
kaia și A. Korneiciuk, pusă în -scenă cu pri
lejul memorabilei date a celei de a 300 ani
versări a reunirii Ucrainei cu Rusia.

Acest spectacol viu, pătruns de eroism, pre
zintă o pagină emoționantă din istoria lup
tei popbrului ucrainean pentru independența 
sa, pentru reunirea cu poporul frate rus.

La acest spectacol, care s-a bucurat de un 
mare Succes au asistat G. M. Malenkov, N. S. 
Hrușciov, N. A. Bulganin, L. M. Kaganovici, 

‘A. I. Mikoian, M. G. Pervuhin, M. A. Suslov, 
P. N. Pospelov, N. N. Șatalin.

Impresii!;; din ft.P.H. 
aie fotbaliștilor belgieni

BRUXELLES 11 (Agerpres). —
Revista sportivă „Buffalo", care apare la 

Gând, publică 6 amplă relatare asupra tur
neului întreprins în R.P.R. de echipa de 
fotbal „La Gantoise" care a disputat recent 
la București două întâlniri prietenești cu echi
pele ,,Dinamo" și „Casa Centrală a Arma
tei".

Revista subliniază modul excepțional tn 
care membrii echipei „La Gantoise'* au fost 
tratați la București, impresia puternică pro
dusă asupra lor de vizitele făcute la diferite 
combinate sportive, aspectul grandios al sta
dionului 23- August unde 100:000 de specta
tori au aplaudat pe sportivii belgieni și 
măestria sportivă a jucătorilor romîni. Des
criind baza sportivă „Locomotiva", revista 
scrie că ea „ar umple de invidie" pe sportivii 
feioviari belgieni.

Membrii echipei „La Gantoise’* și conducă
torii, lor, se spune în încheierea relatării, ex
primă cele mai călduroase mulțumiri pentru 
ospitalitatea de care s-au bucitrat și declară 
că nu vor uita așa de curînd minuna.a 
excursie făcută în R.P.R.

----- c------

Știri sportive
MOSCOVA .11 (Agerpres). — La 11.mai s-a 

jucat cea d ea 23-a și penultimă, p-artidă a 
meciului pentru titlul de campion mondial de 
șah și care și-l disputa de peste două luni de 
zile marii maeștri sovietici M. Botvinik și
V. Smîslov,

După cum se știe înainte de această partidă 
scorul meciului era de ll'/2—10«/2 în favoarea 
campionului mondial Botvinik. O remiză ar ii 
pus capăt meciului deoarece cu 12 puncte 
Botvinik își .menținea titlul. Smîslov a jurat 
însă excelent această partidă hoiărîtoare ob- 
țiuînd victoria la mutarea 28. Scorul este a- 
cum din nou egal ll'/2—ID/2 și numai ultima 
partidă a 24-a va decide pe campionul lum i 
ia șah.

Această partidă se va juca la 13 mai
*

. KARLMARXSTADT 11 (Agerpres). -Marea 
competiție ciclistă „Cursa Păcii" Varșovia — 
Berlin — Praga a continuat ieri cu'desfășu
rarea etapei a 8-a, Leipzig — Karîmarxstadt 
(144 km.).

Etapa a fost câștigată de E. Klabinski din 
echipa polonezilor din Franța, care a învins 
li sprint pe francezul Picot și pe cehoslovacul 
Kubr. învingătorul etapei a parcurs 144 km. 
Î11 3h 53* 51". Primul ciclist român sosit la 
Karîmarxstadt a fost C. Dumitrescu în 3h 57'47" 
într-un pluton cu fruntașii clasamentului. La 
7 minute după el a sosit Vasilescu apoi la alte 
4 minute M. Niculescu, C. Șandru, I. Constan- 
tinescu și după 34 minute I, Hora. In clasa
mentul individual continuă să co îducă dane
zul Dialgard, iar pe echipe cicliștii din R. 
Cehoslovacă.

Astăzi se aleargă etapa 9-a Karîmarxstadt 
— Bad Schandau (114 km.).

★
Cu prilejul împlinirii a 6 ani de la înfiin

țarea Asociației pentru Cultură fizică și sport 
„Dinamo", la sfîrșitul acestei săptămîni vor 
avea loc în Capitală mai multe întâlniri 
sportive internaționale.

Pe stadionul „23 August" echipa de fotbal 
Dinamo-București va întîlni duminică echipa 
Dozsa-Budapesta, una dintre fruntașele 
fotbalului maghiar.

Sportivii bucureșteni vor primi da asemenea 
vizita echipei de baschet Spartak-Sofia. Intîl- 
nirile de baschet vor avea loc pe stadionul 
„Dinamo", oaspeții 'avînd ca adversari echi
pele Dinamo-București și Știința I.C.F.

★
După o întrerupere de cîteva săptămîni, 

populara competiție de fotbal, campionatul 
categoriei A, se reia duminică cu desfășura
rea întîlnirilor din cadrul celei de a Vil-a 
etape.

Etapa de duminică programează 6 partide, 
deoarece jocul dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Știința Timișoara a fost amînat, di- 
namoviștii susțînînd în aceeași zi o întîlnire 
internațională pe stadionul „23 August", cu 
echipa Dozsa din Budapesta.

Programul complet al celei de a Vll-a 
etape este următorul : București : C.C.A.—
Locomotiva Timișoara, stadionul Republicii, 
ora 11; Hunedoara: Metalul—Minerul Petro
șani ; Ploești : Flacăra—Locomotiva Grivița 
Roșje ; Arad : Flamura Roșie—Știința Cluj ; 
Oradea : Progresul—Metalul Cîinpia Turzii; 
Orașul Stalin : Dinamo—Locomotiva Tg. Mu
reș. (Agerpres).

material militar acordat trupelor colonialiste 
franceze. Purtătorul de cuvînt a subliniat că 
S.U.A. vor insista pentru formarea unui „pu
ternic dispozitiv militar în Extremul Orient", 
indiferent de rezultatele conferinței de la Ge
neva.

e Agenția France Presse anunță că genera
lul Navarre, comandantul suprem al corpului 
expediționar francez în Indochina, a primit ins
trucțiuni din Geneva în' ce privește evacuarea 
militarilor grav răniți luați prizonieri la Dien 
Bien Fu.

Au și fost luate măsuri în vederea intrării în 
contact cu comandamentul unităților armatei 
populare vietnameze.
• După cum anunță corespondentul special 

de la Geneva al Agenției Vietnameze de In
formații, la (> mai o delegație a Uniunii fe. 
meilor franceze a vizitat delegația RepubFcii 
Democrate Vietnam rugînd-o să transmită pre
ședintelui Ho Și Miu mulțumiri pentru efor
turile sale îndreptate spre realizarea păcii.

Spectacole
MIERCURI 12 MAI 1954

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R.: Travieta ; Teatrul de Operetă: Ana 
Lugojana ; Național ,.I L. Caragiale' (Stu
dio) : Viață nouă ; Național „I L. Caragiale” 
(Comedia): Fata fără zestre; Municipal; 
Dragoste în zor, de zi ; Tineretului : Neispră
vitul ; Muncitoresc C.F.R. (Giulești) : Piatra 
din casă și Chirița în provincie; Armatei 
(B-dul Magheru): Furtuni de primăvară ; Ar
matei (13 Septembrie): Vlaicu Vodă. Studioul 
actorului de îilm „C. Nottara : Iașii în car
naval ; Țăndărică (sala Baruch Berea): Humor 
pe sfori; Ansamblul de estradă al R.P.R.: 
...Și Ilie face sport.

CINEMATOGRAFE: Patria, IC. Frimu, în
frățirea între popoare, M. Gorki, Flacăra: Pen
tru pace și prietenie . Republica, T. Vladimi- 
rescu : Maeștrii baletului rus : București, Gră
dina Progres, Libertății : Epoleții put purii ; 
Elena Pavel : Suspine pe stradă ; Lumina: Eli
xirul dragostei : Victoria : Visul unei artiste ; 
Timpuri Noi : Alții sînt singuri pe lume. Jur
nal roniînesc. Jurnal sovietic, Milionarii dân 
Tengelic ; Gh, Doja : Schubert : Al Popov : 
Povestea micului cocoșat ; 8 Martie : Trenul 
merge spre răsărit; V, Roaită : Pumnul de 
fier; Unirea: Alarma; Cultural: Călătorie în
depărtată; C. David: Apărătorii patriei; Al. 
Sabia: Femeia are cuvîntul; Arfa, Neastîmpă- 
rații; Popular: Balada Siberiei; M. Eminescu: 
Lupta pentru viață ;
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