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Calea spre restabilirea păcii 
în Indochina Toate forțele noastre pentru terminarea

In centrul atenției opiniei publice mon
diale se află importanta declarație a lui 
Fam Van Dong, șeful delegației R. D. 
Vietnam la Geneva.

Această cuprinzătoare declarație pune 
în fața lumii întregi, in adevărata lumi
nă, întreaga istorie zbuciumată a celor 
trei state ce formează Indochina : R. D. 
Vietnam, Khmer (regiune denumită de 
colonialiști — Cambodge) și Patet-Lao 
(regiune denumită de colonialiști — 
Laos).

„Pace, independență, unitate, democra
ție* 1 — aceste cuvinte care definesc pozi
ția guvernului R. D. Vietnam străbat ca 
un fir conducător atît declarația cit și 
propunerile prezentate de delegația viet
nameză.

Cele opt propuneri făcute de guvernul 
R. D. Vietnam deschid calea reg.ementa- 
rii juste a conflictului din Indochina.

La baza propunerilor sta principiul re
cunoașterii stărilor de fapt din R. D. 
Vietnam, Khmer și Patet-Lao. Tocm îi 
de aceea prima propunere prezentata de 
Fam Van Dong prevede recunoașterea 
de către Franța a suveranității și inde
pendenței Vietnamului, pe întregul teri
toriu, precum și a suveranității și inde
pendenței statelor Khmer și Patet-Lao.

Aceasta este cererea hotărîtâ a popoa
relor Indochinei care nu mai sînt dispuse 
să suporte jugul colonial francez și care 
doresc să și făurească o patrie indepen 
dentă.

Colonialiștii francezi nu au vrut să în
țeleagă năzuința spre libertate și inde
pendență a popoarelor din Indochina și 
au pornit încă de la 23 septembrie 1945 
războiul pentru recucerirea Indochinei. 
Numai că pe teritoriul Indochinei se 
născuse un stat nou — Republica Demo
crată Vietnam, proclamata la 2 septem
brie 1945.

Rezistența eroică a întregului popor viet
namez i-a silit pe colonialiștii francezi 
să semneze la 6 martie 1946 — deci încă 
acum 8 ani — un acord cu R. D. Vietnam 
în care se spune clar că „guvernul fran
cez recunoaște Republica Democrată Viet
nam ca stat liber". Dar acest acord ca 
și cel semnat mai tîrziu între R. D. 
Vietnam și Franța nu au constituit decit 
petece de hirtie pentru colonialiști. Ei au 
căutat doar să cîștige timp. Dar dacă 
au ciștigat timp ei nu au reușit — și 
acesta este lucrul cel mai important — 
să cîștige de partea lor popoarele Indo
chinei, să înfringă rezistența lor.

Rezultatele sint cunoscute : R. D. Viet
nam deține astăzi trei sferturi din între
gul teritoriu a! Vietnamului. In Patet- 
Lao, după invazia colonialiștilor fran
cezi s-a născut o puternică mișcare de 
rezistență națională condusă de guvernul 
democrat în frunte cu Sufanuvong. Lovi
turile date trupelor colonialiste au dus la 
eliberarea a mai mult de jumătate din 
teritoriul Patet-Lao. De asemenea în 
Khmer este dusă o puternică luptă îm
potriva colonialiștilor francezi.

Acestea sint taptele și ele dovedesc că 
nu se poate ajunge la reglementarea pro
blemei indochineze fără a se ține seama 
de hotărîrea indochinezilor de a fi stă- 
pîni în Indochina chiar dacă aceasta îl 
enervează pe dl. Bidault și provoacă ac
cese de furie lui mister Dulles. Sortit să 
constituie „punctul tare" al planului Na
varre (comandantul armatelor franceze 
în Indochina), Dien Bien Fu a devenit 
locul unde „politica de forță" a lui Dulles 
s-a soldat pentru Franța cu 16.000 de 
prizonieri. Aceasta în ciuda intervenției 
imperialiștilor americani în luptele de la 
Dien Bien Fu, — intervenție care calcă 
convențiile internaționale.

Propunerile R. D. Vietnam mai prevăd 
retragerea tuturor trupelor străine din 
Vietnam, Khmer și Patet-Lao; ținerea 
unor alegeri libere generale în toate trei 
statele; obligația părților în război de a 
nu supune urmăririi persoanele care au 
colaborat cu cealaltă parte în timpul răz
boiului; efectuarea unui schimb reciproc 
de prizonieri de război.

Ținînd seama și de interesele celeilalte 
părți și dornic de a oferi o bază accep
tabilă de discuție, guvernul R. D. Viet
nam s-a declarat gata să examineze pro
blema intrării R. D. Vietnam în Uni
unea franceză in condiții ce urmea
ză a fi studiate. De asemenea o alta 
propunere a R. D. Vietnam prevede re
glementarea relațiilor economice și cul
turale dintre statele Indochinei și Franța.

înfăptuirea tuturor acestor puncte care 
deschid calea restabilirii păcii în Indo
china trebuie să fie precedată de înceta
rea operațiunilor militare în Indochina —

ceea ce se și prevede în propunerile de
legației R. D. Vietnam.

Conferinței de la Geneva I s-a prezen
tat însă și un alt plan : cel al d-lui Bi
dault, ministrul afacerilor externe al 
Franței. Trebuie remarcat în primul rind 
că Bidault a învățat din tehnica lui 
mister Dulles, deoarece propunerile ce 
le-a prezentat dovedesc că colonialiștii 
francezi ar dori să cîștige la masa confe
rinței ceea ce au pierdut pe cimpul de 
luptă.

Numai că anumiți miniștri occidentali 
uită probabil In ce secol trăiesc. Căci 
astăzi nici vietnamezii, nici indienii sau 
birmanezii nu mai sint dispuși ca proble
mele lor să fie rezolvate la Washington, 
Paris sau Londra. In Asia lupta împotri
va robiei coloniale a luat astăzi o dezvol
tare deosebită.

Miopia politică a d-lui Bidault sau 
Dulles este atît de mare incit ministrul 
de externe francez sprijinit de delegatul 
american a ajuns să afirme că popoarele 
Indochinei— sint invadatoare in Indochi
na. Aceasta in vreme ce trupele franceze 
„apăra" Franța la— 15.000 km. de aceasta.

Dealtfel puțini sint cei care cred in 
sinceritatea propunerilor prezentate de 
Bidault și susținute de Bedell-Smith — 
știind că chiar in aceste zile imperialiștii 
americani se fac luntre și punte pentru 
a înjgheba o alianță agresivă a puterilor 
coloniale în Asia de sud-est Și desigur 
nu poate înșela pe nimeni faptul că 
Dulles s-a grăbit să schimbe eticheta 
planului numindu-l acum pompos „ga
ranții pentru securitatea Indochinei".

In ultimile zile Duiles se străduiește 
să refacă frontul comun al puterilor oc
cidentale care s-au găsit divizate in pro
blema Indochinei.

Numai că acest lucru nu este ușor de
oarece nu e vorba de obținut aprobarea 
politicii americane de către un ministru 
sau altul din Europa occidentală ci de 
presiunea mereu crescîndă a maselor largi 
populare care cer o politică care să des
chidă calea tratativelor și nu să-i pună 
piedici, așa cum fac diplomații ameri
cani.

încurcătura în care sint puși diplo
mații occidentali, care pe de o parte nu 
vor să rupă cu politica agresivă ameri
cană, iar pe de altă parte nu pot ignora 
voința opiniei publice se oglindește și în 
cele întîmplate la Geneva după prezen
tarea propunerilor R. D. Vietnam. Dele
gația franceză a fost nevoită să țină în 
24 ore trei conferințe de presă pentru a 
încerca cit de cît să inducă în eroare o- 
pinia publică. «,

De altfel în această problemă a mai 
intervenit un element, tonul diferit pe 
care îl adoptă delegația britanică. Astfel 
după cum remarcă ziarul „France-Soir" 
„în culisele delegației britanice reacția 
oficială (față de propunerile R. D. Viet
nam N. R.) a fost cu totul alta. Aci, pro
punerile Vietnamului au fost apreciate ca 
interesante. ...Englezii au studiat detaliile 
proiectul vietnamez și s-au gindit la 
elemente de compromis care pot fi găsite 
în el...”

Toate aceste fapte dovedesc că pozi
ția delegațiilor țărilor democratice la con
ferința de la Geneva găsește sprijin în 
sinul celor mai largi cercuri din toate ță
rile lumii. Aceste propuneri fie că e vorba 
de cele prezentate în problema coreeană, 
fie că e vorba de cele în problema Indo
chinei, sînt dictate numai de dorința de 
a vedea satisfăcute interesele naționale 
ale popoarelor respective și ca o contri
buție la destinderea încordării interna
ționale. De sigur nu întîmplător tocmai 
în aceste zile guvernul francez care nu 
înțelege să rupă cu politica de subordo
nare față de Washington este nevoit să 
ceară pentru a doua oară vot de încre
dere parlamentului. Aceasta dovedește că 
poziția puterilor democratice la confe
rința de la Geneva găsește ecou și in 
sinul unor cercuri burgheze lucide din 
occident. Acest lucru îl recunoaște gaze
ta elvețiană „La Suisse” care scrie că 
„impresia generală în cercurile confe
rinței de la Geneva, este aceea că ținînd 
seama de situația militară locală și de 
situația politică, în special în Franța, ar 
fi fost foarte greu să respingi propunerile 
Vietnamului".

In țara noastră propunerile prezentate 
de delegația R. D. Vietnam la Geneva au 
fost primite cu bucurie de fiecare om 
iubitor de pace văzînd în ele calea spre 
stingerea unui focar de război. De aceea 
aceste propuneri se bucură de sprijinul 
poporului nostru vital interesat în des
tinderea încordării internaționale.

neîntîrziata a
*

Intr-o gospodărie colectivă 
fruntașă

CONSTANȚA. — (De !■ corespondentul nostru. Ion 
Ghiîuicâ)

Printre prinți eare au început, în «cest an. tnslmînți. 
rile de pr-.mă'. ari în raionul Constanța se numără < 
membrii gospodăriei agricole colective „Olga Bancic" 6 ~. 
comun» Paiazul Mare. Prin participarea tuturor colectivi
știlor ia munca în gospodărie și prin desfășurarea largă 
a întrecerii socialiste pe brigăzi ți echipe precum J 
prin folos rea din plin a tuturor forțelor de muncă exiv 
tente in gospodărte. ei au reuși: să execute la timp « 
in bune condifiuni toate Tucrăr. e agricole de primăvară

Astfel membrii gospodăriei agricole colective „Oiga 
Binele" au in'âmînțat pe<te plan o suprafață de 8 hec 
tare mazăre. 16 hectare borceag. 65 hectare porumb ți 
6 hectare fasole. O atenție destul de mare s-a dat apli. 
rării regulilor agrotehnice. Colectiviștii au însămînțat în 
cuiburi așezate In pătrat o suprafață de 60 hectare rj 
porumb.

Pen'ru obținerea de recol’e cu mult mai sporite te hec. 
tar. în acest an colectiviștii au îngrășat pămîntul, trans- 
portlnd pe ogoare 150 tone de gunoi de grajd. Pe supra
fața de 45 ha. de teren pentru grădină s.au băgat de ase
menea sub brazdă peste 400 tone gunoi de grajd.

Tot acum, pentru asigurarea bazei furajere, s.au însă 
mințat 36 ha. borceag de primăvară. 120 ha. ovâz-fîn, 39 
hectare porumb furajer. 60 ha. orz și 15 ba. sfeclă furajeră 
Pentru introducerea solei inerbate. care contribuie la re
facerea structurii solului, au însămînțat 2 ha. cu pir eres, 
tat.

Terminarea din timp a Insămînțărilor, aplicarea îngră
șămintelor naturale cît și timpul călduros care a urmat, 
a permis ca uneie plante să răsară și să se dezvolte 
rapid — ceea ce a permis începerea prășituiui la unele 
culturi. Astfel numai într.o singură zi s-a efectuat prașila 
pe o suprafață de 3 hectare de mazăre, 3 hectare sfeclă 
furajeră și 5 hectare floarea.soarelui.

In toate aceste munci, în mod deosebit s-au evidențiat 
utemistul Ilie Pătrașcu și tînăra Viorica Dima din brigada 
a III.a de ctmp, care și.au depășit norma zilnică cu 20—25 
la sută. De asemenea și tinerii Crețu Constantin și Bucă 
Constantin din brigada I-a au prășit cu 15 la sută mai 
multă mazăre față de normele ce le.au avut.

Odată cu celelalte munci, colectiviștii se preocupă intens 
și de muncile de întreținere a grădinei. Numai în cîteva 
zile s-a amenajat suprafața de 5 hectare teren pentru 
răsăditul ardeilor și vinetelor. Paralel cu aceste lucrări 
se transplantează din răsadniță răsadurile pentru 1,20 
hectare varză de vară și 2 hectare cu roșii ; totodată, s.au 
prășit 3 hectare ceapă și 1 hectar usturoi.

Succese deosebite în muncile efectuate la grădină au 
obținut utemiștii Chiva Nicu, Feuzie Achif, Tanța Fulețu 
și alții, care au realizat tn fiecare zi ctte 2 norme și chiar 
trei.

★
Prașila floarei-,soarelui, a sfeclei și a altor culturi pră

sitoare a început și tn alte raioane din regiunea Constan- 
ța. Pină la data de 8 mai s-au prășit în întreaga regi, 
une, 705 hectare cu plante prășitoare dintre care: 500 hec 
tare în raionul Fetești, 38 hectare în raionul Hîrșova și 
167 hectare în raionul Negru-Vodă.

Lucrările de întreținere a culturilor prășitoare se des. 
fășoară tot mai intens în întreaga regiune. Luptînd. să 
asigure o recoltă îmbelșugată, colectiviștii și țăranii mun. 
citori se străduiesc să aplice întocmai regulile agroteh. 
nice privitoare la buna întreținere a culturilor.

Uzina de tractoare din Orașul Stalin a primit Steagul Roșu 
de producție de întreprindere fruntașă pe țară

ORAȘUL STALIN. — Ga prețuire a muncii 
depusă anul trecut pentru construirea trac
toarelor și fabricarea pieselor de schimb nece
sare agriculturii, colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la. Uzina de tractoare 
din Orașul Stalin a primit miercuri într-un 
cadru festiv, Steagul Roșu de producție de în
treprindere fruntașă pe țară al Consiliului 
Central al Sindicatelor.

In numele conducerii uzinei, tov, Vlrgil

Acterian a arătat rezultatele obținute de Uzi
na de tractoare anul trecut

Tov. Stelian Moraru, președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor din R.P.R. a Inmînat 
apoi unei delegații a muncitorilor uzinei, Stea
gul Roșu de producție de întreprindere frun
tașă pe țară.

Au vorbit apoi numeroși muncitori, tehnici
eni și ingineri care s-au angajat să lucreze 
cu aceeași dîrzenie pentru a da un număr tot 
mai mare de tractoare.

însămînțărilor de primăvara
♦

înainte — pentru titlul 
de „cel mai bun tractorist"
• Pînă tn anul trecut. Gheorghe Ma minut ■ fost 

pontetor „alimentator la S M.T. Hârman din regiunea 
Stalin. Acura este Tractor st. I-a fost tare dragă me
seria aceasta, i-a plăcut să lucreze ca tractorist.

Pină acum. Gheorghe Maminut a reușit să-și înde- 
p'înească planul de producție pe întreaga campanie în 
proporție de 372 ia sută. Prin depășirea pianului el e 
soco'it cei mai bun tractorist din stațiune. Se pare că 
ți din toată regtunee. tot ei este cei mai bun.
• Vești sosite din regiunea Galați arată limpede : 

dintre "ori :rac:o-:șt: . cele ma: frumoase realizări le 
are G" zere Vută de la S.M.T. Fău-ei. El a reușit să.și 
depășească pla-zl de producție, pină acum, cu peste 
2li p-oceme. Cine-l va întrece pe harnicul tractorist 
pină la decada viitoare?
• In reg .-••a Constanța sînt mai mulți tractoriști 

candidați pentru titlul de „cel mai bun tractorist". Fie
care caută să obțină realizări mai frumoase, să în. 
treacă pe ceilalți.

O scrisoare sosită de la S.M.T. Chimogeni ne anunță 
că în fruntea acestei lupte este tractoristul Ilie Pricup, 
din brigada a 2!.a, care lucrind după graficul orar 
și-a depășit planul cu 302 procente. El a economisit 
450 kg. motorină și a strîns 110 kg. ulei ars pentru 
regenerare.

Cine va fi în fruntea întrecerii data viitoare ?
• Sînt harnici tineri tractoriști de ia S.M.T. Pogoa

nele din regiunea Ptoețti. Cel mai harnic dintre toți 
este insă tractoristul Gheorghe Neaga. Pînă acum el 
a reușit să Indep'nească planul de producție ce-i re
venea In campania agricolă de primăvară cu 314 la 
sută.

Cine îl va întrece ?

Unii muncesc, alții dorm
GALAȚI. — (de la corespondentul nostru lancu Trifan).
Membrii gospodăriei agricoie colective „Grivița Roșie" 

din comuna însurăței, raionul Câimățui, au terminat în 
ziua de 7 mai însămînțarea porumbului. Cele 240 hectara 
cu porumb, 55 hectare cu floarea-soarelui și 17 hectare cu 
cartofi au fost însămînțâte în cuiburi așezate tn pătrat. 
După Ce au terminat de însămînțat porumbul, colecti. 
viștii au însămînțat numai în 3 zile și cele 150 hectare cu 
bumbac. Atît la însămînțarea porumbului cît și la însă, 
mînțarea bumbacului, s-au evidențiat Nicolae Alexandru, 
Stoica Antohi, Dumitru Oprea și alții.

In raionul Câimățui mai sînt însă unele comune unde 
însămînțările se desfășoară slab și aceasta se datorește 
faptului că nu sînt folosite toate atelajele. La 7 mai în 
comuna Viziru din cele 240 atelaje nu erau pe cîmp, nici 
200. La moara din comună, zile întregi stau zeci de ate. 
laje cu care s-ar putea realiza și chiar depăși viteza zil
nică de lucru. La 7 mai, în comuna Viziru mai erau de 
însămînțat 300 hectare cu porumb, peste 200 h.ectare cu 
bumbac și 40 hectare cu in și plante medicinale. Sfatul 
popular al comunei nu acordă atenția cuvenită terminării 
îri timpul cel mai scurt a campaniei ele însămînțări. Tova
rășul Tănăsescu. Ignat, președintele sfatului popular al a- 
cesiei comune nu a cunoscut pînă la. 7 mai pe tovarășa 
Andreescu, tehnician agronom care răspunde de această 
comună de mai bine de 5 luni de zile.

•Comune unde nu este realizată viteza zilnică la în. 
sămînțări sînt multe în raionul Călmățui. Printre acestea 
se numără și Țibănești, Scărlătești și altele, care au încă 
suprafețe mari de însămînțat. Sfaturile populare comu
nale din raionul Călmățui trebuie să ia măsuri urgente 
pentru a folosi întreaga forță de muncă de care dispune 
raionul și atunci însămînțările vor fi terminate în scurt 
timp.

*

Comuna Costești 
poate termina insămînțările în scurt timp

Nu, nu fericesc pe nimeni care, curios, ar încerca să 
afle cîte ceva despre sprijinul pe oare utemiștii și tinerii 
din comuna Costești, regiunea Pitești, l.au dat și îl dau 
iu asigurarea unei bune desfășurări a muncilor agricole 
de primăvară, despre utemiștii fruntași la însămînțări etc. 
De ce? Pentru că tot nu va afla ceva. Chiar dacă ăr sta 
de vorbă cu tovarășul Măricel lordache, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. din comună, tot n-ar afla'cine 
știe ce. Adică ar afla un lucru sigur : că tovarășul lor. 
dache nu cunoaște mai nimic în această privință. Despre 
situație Insămînțărilor în comună? Păi — știe tovarășul lor. 
dache că — regiunea Pitești stă bine cu însămînțările,și deci 
nici raionul Costești nu stă rău. Iar dacă în raion lucru
rile merg bine, asta înseamnă că și în comună însămîn. 
țările sînt pe terminate; Ceva concret însă — cît la sută 
s-a însămînțat — asta nu poate să spună, nu știe.

Desigur sînt în comună utemiști fruntași la însămînțări 
și sînt și alții care mai au de însămînțat. Să nti-1 întrebi 
insă pe tovarășul Iordache de numele acestor utemiști că 
ai să afli același răspuns — nu știu.

De fapt „nu știu" al tovarășului Măricel Iordache ogîin. 
dește felul în care comitetul organizației de bază U.T.M, 
din comuna Costești a muncit — sau mai bine zis, n-a 
muncit — în campania agricolă din primăvara anului a. 
cesta. Din luna februarie, de cînd a fost ales comitetul 
organizației de bază U.T.M. n-a mai ținut, pînă acum, 
nici o adunare generală în care să discute cu utemiștii 
cum să participe la rezolvarea problemelor importante 
in co.nună, cum să sprijine bătălia însămînțărilor.

Muncind în felul acesta, comitetul organizației de bază 
U.T.M. din Costești și-a adus contribuția sa doar la ră- 
mîne'ea în urmă a comunei în ce privește însămînțările. 
Din întregul raion, codașă este comuna Costești. Pînă 
în seara zilei de 11 mai se însămînțase doar 63,7 la sută 
din planul de însămînțări.

In comuna Costești, trebuiau însămînțate în primăvara 
aceasta 3.076 hectare. Ținînd seama de. cele 250 atelaje 
socotite bune de muncă, erau necesare doar 14 zile ca 
timp prielnic de muncă pentru oa însămînțările să fie ter
minate. însămînțările au început în comună în primele 
zile ale lunii aprilie. Au îrecut de atunci mai mult de 
24 zile de muncă, dar însămînțările tiu s-au terminat 
încă. De ce? Pentru că nu au fost folosite de la început 
toate atelajele, toate forțele. însămînțările culturilor din 
primele două epoci, au fost terminate pe la 15 aprilie. 
Gam tot atunci s.a început și însămînțatul porumbului, 
lotuși pînă la 1 ni«ii, în comună au fost însămînțate doar 
257 hectare. Au fost multe zile bune de muncă atunci — 
vreo 8—10 zile — și dacă sfatul popular și organizația de 
bază U.T.M. ar fi muncit cu mai mult spirit de răspun
dere și ar fi luptat pentru realizarea vitezei medii zil
nice și depășirea ei, s.ar fi însămînțat desigur de patru 
sau de cinci ori mai mult.

Este drept că în ultima vreme ritmul însămînțărilor 
în comună a început să se intensifice. Totuși nici acum 
nu sînt folosite toate forțele, toate atelajele. Aceasta o 
dovedește diagrama realizărilor zilnice. In zilele de 7 
și 8 mai, de pildă, s-au însămînțat doar cu 10 și respectiv, 
21 hectare mai mult peste viteza medie zilnică. In ziua 
de 10 mai s-au însămînțat 190,50 hectare, adică cu peste 
65 hectare mai mult, pentru ca în ziua de 11 mai — cînd 
timpul era favorabil — să se însămînțeze doar 95 hectare 
cu 30 hectare sub viteza medie planificată.

In comuna Costești însămînțările pot.fi terminate cît 
mai de grabă. Posibilități există, trebuiesc numai folosite 
din plin. Sfatul popular comunal — sprijinit în mai mare 
măsură de organizata de bază U.T.M. — să ducă o ase
menea muncă îneît toate atelajele existente în comună 
să fie pe cîmp, să însămînțeze. Aceasta va face ca în 
cîteva zile și comuna Costești să poată raporta că și-a în. 
deplinit datoria — a terminat însămînțările.

M. N. CIRSTEA

Prin cîteva din capitalele țărilor de democrație populară
Varșovia — un imens șantier 

de construcție

In decurs de 9 ani, înfățișarea Varșoviei, 
capitala R. P. Polone s a schimbat radical. 
Au fost construite zeci de mii de camere dc 
locuit, noi școli, grădinițe de copii, cre.șe, spi 
tale teatre și cinematografe. Planurile de arhi
tectură și urbanistică prevăd dezvoltarea con 
tinuă a capitalei. Anul acesta la Varșovia vor 
fi construite clădiri cu un cubaj total de 4 
milioane m. c., în afară de clădirile Indus
triale. Populația Varșoviei va primi alte 25.000 
camere de locuit, față de 20.000 cîte au fost 
construite anul trecut. Instituțiile publice 
care vor fi construite anul acesta în capitala 
Poloniei vor avea un volum de 650.000 m.c.

In cartierul Muranow, cel mai mare cartier 
de locuințe din Varșovia, se construiesc străzi 
largi, bulevarde, parcuri, spații verzi. In car 
tierul de locuințe Marszalkowska vor fi cons
truite .locuințe cu un volum de 900.000 m.c 
Numărul camerelor de locuit construite anul 
acesta în cartierul Marszalkowska se ridică 
la 1.600. Totodată va începe construirea de 
noi blocuri de locuințe.

Alte cartiere de locuințe din Varșovia, ca : 
Mlynow. Mirov, Okencie și altele, vor lua de 
asemenea o mare dezvoltare.

In capitala R. P. Polone se desfășoară de 
asemenea o muncă susținută de reconstruire 
și restaurare a clădirilor istorice din Orașul 
Vechi, a vechilor ziduri ale orașului, a mul
tor clădiri istorice, cum ar fi clădirea Ope
rei și altele.

Va începe de asemenea amenajarea unei 
mari piețe în apropierea Palatului de cultură 
șt*  știință. Piața din fața Palatului de cultură 
și știință — „Piața Stalin" — va fi cea mai 
mare din întreaga Varșovie. Ea va avea 70:1 
m. în lungime și 250 m. în lățime. In jurul 
acestei piețe se vor înălța clădiri cu cîte 7-9 
etaje. Piața va fi împodobită cu fîntîni arte
ziene, sculpturi, ronduri de verdeață etc.

La sfîrșitul anului acesta, s-a fi terminată 
construirea clădirii Filarmonicei din Varșo
via. Institutul de știință și tehnologie. Uni 
versitatea. Școala centrală de statistică și 
planificare. Școala centrală agricolă ți nu
meroase alte Instituții de învățămînt superior 
din Varșovia vor lua o mare dezvoltare.

An de an, noi școli și blocuri muncitorești, stadioane și parcuri înfrumusețează Sofia, 
minunata capitală a Bulgariei democrat-popu lare.

in fotografie: Clădirea facultății de Medi cină Veterinară din Sofia.

In capiiala R. P. Mongole

Suhe-Bator este unul din 
colțurile cele mai pitorești a- 
<e orașului Ulan-Bator — ca
pitala Republicii Populare 
xtongole. Casele din piairă 
albă, minunata clădire a U- 
niversității de stat, a Tea
trului de muzică și de dra 
mă, a Casei Guvernului, ze
cile de mari întreprinderi, 
școlile, cinematografele, clu
burile, instituțiile de cerce
tări țtiințifice, străzile lsigi 
ți asfaltate — aceste» înfru

musețează orașul Ulan-Bator 
orașul „Viteazului roșu".

Nu este mult timp de cînd, 
pe locul unde astăzi pe o 
distanță de cîțiva kilometri 
se întind cvartalele de între
prinderi și locuințe ele ora
șului, se afla așezat Urga. 
un set pierdut în stepă. A'ci 
locuiau slujitorii mînăstiri- 
lor budiste, funcționari, ne
gustori mongoli și străini 
oare exploatau crunt poporul

mongol. La Urga exista uni
ca școală din țară. Mizeria, 
samavolnicia feudalilor și 
străinilor, analfabetismul to
tal — aebasta ena soarta ce 
fusese hărăzită poporului 
mongol. Numai după victo
ria Revoluției populare, ob
ținută în urma sprijinului 
poporului sovietic, poporul 
mongol a început să trăias
că o viață nouă, îmbelșuga
tă.

Praqa — „orașul de aur” 

al unui popor liber

Praga, — capitala R. Cehoslovace, este u- 
nul dintre cele mai vechi orașe ale Euro
pei. Vechea Pragă, se întinde pe malurile 
rîului Vliava. Pe malul drept este așezat 
Hradul (cetățuia Pragăi). Cehii iubesc clă
dirile din Praga veche și construiesc, în ar
monie cu acestea, Praga nouă, socialistă. 
Oamenii muncii refac străzile și clădirile din 
„Stare Mesto" (orașul vechi). A fost restau
rată aproape complet primăria din „'Stare 
Mesto", precum și vechile ctădiri din istorica 
piață a acestei părți a orașului. In viitor. ■ 
între „Stare Me^to" și Zizkov (un raion al 
Pragăi) în locul unor clădiri urîte și necon
fortabile construite în cea de a doua jumă
tate a secolului al XlX-lea, se va ridica un 
minunat complex de piețe și palate.

Noile bulevarde vor lega Praga trecutului 
cu Praga viitorului.

Peporul ceh eliberat de sub domnia capi
talului, înfrumusețează capitala lui, justifi- 
cîndu-i denumirea : „orașul de aur".

Phenianul, se înalfă din ruine

Pînă la sfîrșitul acestui an. Phenianul, ca» 
pitala R. P. D. Coreene, va fi din nou o fru
moasă capitală modernă. O ărmată întreagă 
de tineri arhitecți, sub conducerea directo
rului Institutului de cercetări în domeniul 
construcțiilor din Phenian, va reconstrui un 
oraș nou din ruinele rămase de pe urma 
războiului. Se construiește bulevardul Stalin, 
un bulevard lung de 2,5 km. și lat de 60 m.

In apropiere de gara orașului, la intrarea 
în Phenian, vor fi construite marea clădire 
a operei de stat, cu o capacitate de 2.000 de 
locuri și un imens parc. Primele clădiri care 
vor fi ridicate de-a lungul bulevardului Stalin 
vor fi un hotel cu cinci etaje pentru oaspe
ții străini, o școală pentru copiii eroilor co
reeni căzuți în război, un mare magazin u- 
niversal și Academia de Științe a R.P.D. 
Coreene.

Datorită muncii însuflețite a oamenilor 
muncii, a tineretului din R.P.D. Coreeană, 
Phenianul renaște din cenușă.



„Cupa întirziaților“ rămîne fără concurenți
O sarcină de seamă pe care partidul și gu

vernul, prin plenara din august 1953, o tra
sează oamenilor muncii, este aceea de a-și 
intensifica eforturile în vederea creșterii pro
ducției și productivității muncii și al reducerii 
sistematice a prețului de cost al produselor 
ceea ce asigură creșterea nivelu'ui de trai al 
oamenilor muncii de la orașe și sate.

Ințelegînd că îndeplinirea acestei sarcini nu 
este posibilă fără educarea tinerilor în spiri
tul atitudinii noi, socialiste, față de muncă, 
comitetul organizației de bază U.T.M. de la 
Filatura Romînă de Bumbac din Capitală și-a 
îndreptat în deosebi atenția în spre această 
problemă.

Una din trăsăturile moralei proletare o con
stituie disciplina socialistă a muncii, liber 
consimțită, pe care majoritatea tinerilor din 
întreprindere o consideră ca o îndatorire 
morală a lor ; și este firesc să se întîmple așa, 
deoarece disciplina clasei muncitoare este dis
ciplina oamenilor liberi care lucrează pentru 
ei, pentru o viață fericită.

Iată de ce în ultima perioadă, comitetul or. 
ganizației de bază U.T.M. și-a îndreptat aten
ția în spre întărirea disciplinei în muncă, 
obiectiv ce se află înscris în multe din pla
nurile sale de muncă.

Succesele pe care le obțin muncitorii fi
laturii, oglindesc devotamentul lor față de 
patria noastră, conștiința că muncind cu 
rîvnă își aduc aportul lor la întărirea și în
florirea ei.

Firește că succesele colectivului de tineret 
al fabricii ar putea fi și mai mari dacă în rîn- 
dul său n-ar exista și unii oare irosesc în 
zadar minutele prețioase, lenevind sau chiu
lind.

Problema reducerii absențelor nemotivate și 
a întîrzierilor a fost de multe ori discutată 
de către membrii comitetului organizației de 
bază U.T.M. Pentru cunoașterea tinerilor 
care manifestă o atitudine nejustă față de 
muncă, membrii comitetului au luat legătură 
cu maiștrii și șefii de secții, sfătuindu-se cu 
ei asupra mijloacelor care pot fi folosite pen
tru lichidarea lipsurilor.

Una din formele folosite pentru ajutorarea 
tinerilor o constituie discutarea în adunări de 
organizație a abaterilor săvîrșite. Nu de mult 
timp oîteva utemiste din secțiia ring 1. au 
lipsit de la lucru. Printre ele se aflau Cîm- 
peanu Artemiza, Rebedia Domnica, Adomniței 
Maria și Iacoban Trandafira. S-ar părea la 
prima vedere că nu contează prea mult dacă 
un muncitor lipsește o zi. Așa au socotit și 
eele patru utemiste. Dacă însă s-ar calcula

Din activitatea căminelor culturale

Lucruri mărunte dar pline de semnificație
— Prea multe despre activitatea noastră 

n-aș putea să vă spun — începu tov. Crîșmă- 
reanu Constantin, directorul căminului cul
tural din satul Vlădeni Vale, comuna Frumu
șica. Știți, eu sînt nou la cămin și 
abia am început să-i dau de rost mun
cii. In tot cazul pot spune că țăranii munci
tori vin în număr mare Ia cămin, sînt tare 
dornici să afle noutăți, să învețe, să se dis
treze.

Aproape în fiecare duminică sălile căminului 
sînt pline. Cu mijloacele pe care le avem, noi 
ne străduim să răspundem acestui interes pen
tru activitatea culturală. De exemplu dumi
nica organizăm audiții colective la radio. Pro
gramele transmise special pentru țărănimea 
muncitoare sînt ascultate cu mare atenție. De 
multe ori dăm și cîte un festival artistic la ca- 
re-și dau concursul corul și echipa de dan
suri a căminului. Apoi, la noi la cămin exis
tă un taraf, „pe cinste" cum se spune. Cred 
c-ați auzit de el pentru că i-a mers vestea nu 
numai în raionul nostru. Vioriștii Vasile Ur- 
sache și M'hai Ursache au fost la București, 
la Festival Au luat și premii.

Aș mai putea să spun cîte ceva despre con
ferințele oare se țin în cadrul căminului. In 
general noi ne străduim să tratăm în prelu-

„Să educi în om credința în bucuria vie de 
mîine, o bucurie deplină, nu pe lumea cea
laltă, ci aici pe pămînt".

Acest minunat îndemn al lui Gorki, adre
sat tineretului sovietic, a intrat astăzi și în 
viața studenților noștri ca și a întregului 
nostru tineret

Obiceiul tineretului sovietic, de a petrece 
timpul liber în mijlocul tovarășilor de mun
că, prinde rădăcini tot mai adînci în viața 
tineretului romîn. In educația comunistă a 
tineretului studios formele de petrecere a 
timpului liber au o importanță deosebită. 
Reuniunile studențești, revistele vorbite, în- 
tîlnirile cu fruntașii vieții politice și cultura
le, senatele culturale etc., toate aceste ma
nifestări cultural-artistice dezvoltă patriotis
mul socialist și internaționalismul proletar, 
contribuie la întărirea colectivului, la lega
rea unor noi prietenii ; oamenii se cunosc 
mai bine, se rupe bariera timidității și a 
izolării, se dezvoltă inițiativa și dragostea 
pentru colective.

Să găsim forme noi și interesante
In facultățile Universității „C. I. Parhon" 

revistele vorbite studențești au fost introduse 
încă în cursul anului 1952. A intrat în tra
diția fiecărei facultăți organizarea unor ase
menea manifestări cultural-educative măcar de 
două sau de trei ori pe semestru

Revistele vorbite sînt o formă de reuniune 
tovărășească. Ele însă sînt o formă mai înain
tată, tocmai pentru că alături de dans (care 
era mai înainte totul la o reuniune) acum se 
prezintă și un program cultural-artistic. Re
vistele vorbite dau astfel un conținut nou 
reuniunilor, un conținut educativ.

O revistă vorbită cu o temă deosebit de 
interesantă s-a ținut la Facilitatea de geolo
gie și geografie, unde s-a vorbit despre dra
gostea pentru profesiunea aleasă. Geologi de 
frunte au vorbit studenților despre o serie 
de aspecte din munca de cercetare și desco
perire a bogățiilor subsolului patriei noas
tre.

La Facultatea de biologie, tovarășul acad. 
Macovschi a vorbit viitorilor biologi despre 
frumusețea și perspectivele muncii lor.

Temele oare se pot discuta în cadrul revis
telor vorbite sînt variate.

La Facultatea de pedagogie studenții au 
organizat o revistă vorbită cu tema „Să ne 
iubim și să ne cunoaștem patria". Aici au 
vorbit mai mulți studenți, fieoare despre o

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 13 mai 1954 

pierderile pe care ele le-au adus fabricii lip
sind o zi, rezultatele le-ar face să roșească 
de rușine și pe ele. Dacă Iacoban Trandafira 
a lipsit o zi, ea a pierdut timpul în care ar 
fi trebuit să producă lucrînd la trei părți de 
ring, 60 de kilograme de fire, din oare se 
puteau țese 588 metri de stambă.

Utemiștii din secție, în frunte cu tovarășa 
Tudose Maria, secretara biroului organizației 
de secție U.T.M., au criticat aspru pe cele 
patru utemiste, arătîndu-le că indisciplina 
este incompatibilă cu calitatea de utemist.

Critica aspră dar tovărășească, a constituit 
un prețios ajutor. Primele roade n-au întîrziat 
să se arate. In luna aprilie utemista Iacoban 
Trandafira și-a depășit sarcinile de plan cu 
2,05 la sută iar 99,9 la sută din firele pro
duse de ea au fost de calitatea I-a.

In afara discutării atitudinii utemiștilor în 
adunări, membrii comitetului organizației de 
bază U.T.M. au discutat și personal cu mulți 
tineri care întîrziau sau lipseau nemotivat. 
In ultima perioadă, membrii comitetului au 
criticat pe tinerele Gebescu Emilia, Lebu Au
rica, Necșoiu Victoria din secția preparație 
ca Ș> Pe Boșneiag Florica și Vasile Constantin 
de la atelierul mecanic, care obișnuiau să lip
sească de la lucru. Comitelui nu s-a mărginit 
numai să discute cu ei, ci i-a urmărit și la 
locul de producție. Acum despre acești tineri 
se spun numai cuvinte de laudă, și pe bună 
dreptate. Ei vin mai înainte la lucru și își or
ganizează locul de muncă în așa fel încît să 
folosească din plin capacitatea mașinilor.

In lupta sa pentru reducerea numărului de 
absențe și întîrzieri, comitetul organizației de 
bază U.T.M. s-ia preocupat de instruirea bi
rourilor organizațiilor de secție U.T.M., a 
postului utemist de control și a colectivului 
gazetei de perete „Tînăra filatoare", antre- 
nîndu-le în acțiunea de întărire a disciplinei 
în muncă.

Astfel, într-un articol publicat la gazeta de 
perete sub titlul „Să îmbunătățim calitatea 
firelor" au fost criticate tinerele Călinescu 
Aurelia și Zbîrcea Valeria de la secția ring 
3, care, lucrînd neatent, lăsau țevi goale ca și 
utemistele Dobre Ioana și Stela Bărbulescu 
din secția preparație, oare din același motiv 
lăsau mosoare defecte. Acest lucru azi nu se 
mai întîmplă. La gazeta de perete au fost 
de asemenea popularizate tinerele care-și înde
plinesc cu conștiinciozitate sarcinile, cum ar 
fi de pildă Luxa Stela de la ring 1, Juga 
Valeria și Munteanu Maria de la ring 3.

In deosebi postul utemist de control s-a 
ocupat de problema disciplinei. El a inițiat.

crări și conferințe problemele care interesea
ză cel mai mult țărănimea muncitoare. La 
începutul lui martie de exemplu s-a dezbătut 
la noi Hotărîrea partidului și guvernului cu 
privire Ia însămînțările din primăvara anu
lui acesta. In săptămîna următoare s-a citit 
conferința ..Asigurările de stat, sprijin al ță
rănimii muncitoare" iar In 21 martie chiar eu 
le-am vorbit țăranilor despre broșura „Să ne 
îndeplinim obligațiile față de stat". Mai 
demult tovarășa directoare a școlii a țkiut 
o prelucrare despre metoda însămințării po
rumbului în cuiburi așezate în pătrat. Expu
nerea acestei metode agrotehnice înaintate, a 
atras atenția celor prezenți mai ales cînd a 
luat cuvîntul și țăranul mijlocaș Dumitru Ghi- 
țescu. „Eu am însămînțat doi ani porumbul 
cu metoda asta — a spus el — și am văzut 
că așa rod bogat n-am mai scos niciodată. 
De aceea anul ăsta o să msămtnțez toată su
prafața de 1.20 ha pe oare o am rezervată pen
tru porumb, în cuiburi așezate în pătrat".

Din păcate, la noi nu funcționează încă un 
cerc agro-zootehnic Aici s-ar putea arăta și 
alte metode înaintate din agricultură și țăra
nii muncitori ar avea posibilitatea să învețe 
mai bine cum să dobîndească recolte sporite 
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Timpul liber - în mijlocul tovarășilor tăi

„Cupa întîrziaților", la care zilnic erau tre- 
cuți muncitorii care întîrziau de Ia lucru. 
Mulți dintre „concurenții" de odinioară au 
devenit tineri buni în muncă. Așa este Staicu 
Maria, care în luna aprilie și-a depășit sar
cinile de plan cu 7 la sută, dînd produse de 
calitate superioară.

Important în munca comitetului organi
zației de bază U.T.M. este faptul că el nu's-a 
limitat numai la criticarea tinerilor care în
tîrziau sau chiuleau. El s-a interesat și de 
tinerii* * care se poartă necuviincios cu munci
torii vîrstnici. Tovarășul Ghibea Nicolae. 
membru în comitetul organizației de bază 
U.T.M., care este și responsabilul postului 
utemist de control pe fabrică, a stat de vorbă 
cu utemistul Ghiță Gheorghe din secția elec
trică, care nu-i respecta pe tovarășii săi de 
muncă, muncitori vîrsi'nici cu mai multă 
experiență.

regiune a țării noastre, despre viața culturală, 
port, obiceiuri, limbă, natură etc.

Tot la Facultatea de pedagogie s-a mai or
ganizat o revistă vorbită cu o temă, tot atît 
de importantă, — „Să cunoaștem Uniunea 
Sovietică".

Aici tovarășii oare au studiat în Uniunea 
Sovietică au vorbit despre viața studenților 
sovietici — viața de cămin, activitatea extra- 
universitară — despre Moscova, Leningrad și 
alte orașe ale U.R.S.S.

Cunoașterea vieții studenților sovietici în
seamnă pentru studenții de la noi nu numai 
perspectiva unui viitor luminos, dar și un 
îndreptar practic în organizarea vieții de fie
care zi.

Alături de cunoașterea Uniunii Sovietice, 
alături de cultivarea dragostei pentru țara 
socialismului victorios, cunoașterea luptei cla
sei muncitoare din țările capitaliste constituie 
de asemenea un factor important pentru dez
voltarea internaționalismului proletar în rîn- 
durile tineretului

Reviste vorbite pe această temă s-au orga
nizat la facultățile de matematici și filosofie, 
tnatîndu-se teme oa : „Lupta tineretului dm 
Iran pentru independență națională", „Viața 
grea a tineretului din India" etc.

Revistele vorbite oare s-eu organizat în 
Universitatea „C I Parhon" sînt un pas im
portant făcut în munca culturel-ertistică de 
către organizația de bază U.T.M. din Univer
sitate.

★

Cu toată bogăția de probleme care se pot 
trata în cadrul revistelor vorbite, ele sînt 
doar o formă de reuniune și nu pot cuprinde 
necesitățile culturale ale studențimii.

Recenziile, seratele litenare. festivalurile ar
tistice sau sportive, audițiile muzicale, revis
tele satirice, discuțiile asupra unor romane 
sau unor probleme, întîlnirile cu tineretul din 
fabrici s<au din gospodării colective constituie 
tot atîtea forme de îmbogățire a activității 
cultural-educative studențești.

Un exemplu pozitiv în această direcție îl 
dă colțul roșu de la Facultatea de filosofie, 
oare a organizat o audiție muzicală din Du- 
naevski, oare a plăcut foarte mult. Inițiativa 
colțului roșu de ia Facultatea de filosofie nu 
ar fi trebuit să treacă „nevăzută" de comite
tul U.T.M. din Universitate.

Studenții Facultății de filologie au organi
zat la rîndul lor discutarea romanului „Stu
denții" de Iuri Trifonov. Discuțiile oare s-au

Datorită și sprijinului pe care comitetul or
ganizației de bază U.T.M. l-a dat conducerii 
fabricii, întărind disciplina în rîndul tinerilor, 
planul pe întreaga fabrică a fost îndeplinit în 
luna aprilie în.proporție de 101 la sută, iar 
absențele au fost reduse față de luna martie 
cu 0,85 la sută.

Deși s-au obținut succese de seamă, în 
munca comitetului U.T.M. s-au manifestat și 
o seamă de slăbiciuni care trebuiesc analizate 
și lichidate de urgență Așa de pildă, există 
încă o slabă preocupare față de problema 
agitației vizuale. In secții nu există lozinci 
legate de întărirea disciplinei în muncă, iar 
gazeta de perete nu se ocupă în suficientă 
măsură de această problemă. Cît de intere
sante ar fi articolele care criticînd pe chiu
langii sau pe întîrziați ar arăta concret — ca 
în cazul amintit mai sus — pagubele pe care 
ei le-au adus întreprinderii 1 In acest fel. ti
nerii ar lua cu hotărîre atitudine împotriva ce
lor indisciplinați.

Apoi, comitetul organizației de bază U.T.M. 
ar putea folosi noi forme de educare a tine
retului. El ar putea organiza adunări generale 
cu teme : „Ce înseamnă să lipsești o zi", 
„Respectă pe tovarășul mai vârstnic" etc. 
Asemenea teme educative au o mare înriurire 
asupra tinerilor.

Comitetul organizației de bază U.T..M. și 
în special tovarășa Rusu Maria, noua secre
tară a comitetului, trebuie să ceară mai mult 
sprijin organizației de partid, pentru ca în 
rîndul tinerilor să existe cît mai mulți fruntași 
tn producție, iar indisciplina din rtndurile ti
nerilor să fie complet lichidată.

LIDIA IVANCO

la hectar. Ne vom strădui să organizăm dt 
de curînd un astfel de cerc.

Și pentru că probabil vă interesează, țin 
să vă spun că tinerii din sat sînt sufletj' 
căminului nostru, ei participă cu multă dra
goste <a mai toate activitățile. Toți cei 24 
membri ai corului ca și ce: 5 densawri siot I 
tineri. Dar nu toți tinerii din sat înțeleg să 
pună umărul ia această muncă a noastră, fru
moasă și folositoare. Și rău e că toane: acei 
tineri care ar putea să ne ajute cel mai mult, 
n-o fac din toată inima. Unele tinere învăță
toare, de exemplu, deși ar trebui să fie în 
fruntea celor care sprijină munca culturală, 
deoarece au pricepere tn această muncă, nu 
răspund totdeauna la chemările noast-e. Nu-i 
așa că greșesc ?

...Cum v-am mai spus eu sînt nou la că
min, așa că nu prea mai am despre ce să vă 
vorbesc. Încheie modest tov. Crîșmăreanu.

Toate aceste lucruri, mărunte în aparență, 
pe oare le poți afla de la el. vădesc totuși un 
lucru foarte însemnat : ele arată că în satele 
patriei noastre pătrunde tot mai mu’t co*»u-  
ra. că țărănimea muncitoare își făurește cu 
ajutorul partidului o viață nouă, mereu mai 
luminoasă.

S. V.

purtat în legătură cu problemele care le p.une 
acest roman au fost foarte vii și bogate, 
ceea ce dovedește, în afară de valoarea roma
nului, că studenții privesc cu interes orga
nizarea discuțiilor asupra unor cărți sau 
probleme legate de viața studențească.

Puținele exemple care pot fi date însă în 
legătură cu aceste forme de activitate educa
tivă arată slaba preocupare a comitetului 
U.T.M. din Universitate, pentru dezvoltarea 
și generalizarea lor. Comitetul U.T.M. din U- 
niversitete trebuie să cunoască cît mai te
meinic toate inițiativele care vin din masa 
studențească, să Ie generalizeze pe acelea 
care pot fi de folos.

Datoria comitetului U.T.M. din Universitate 
și a birourilor din facultăți este de a duce mai 
departe realizările obținute, de a îmbogăți acti
vitatea cultural-educativă și de a o ridica Ia un 
nivel mai înalt.

Grupa studențească — centrul 
activității educative

Viața unei grupe studențești, activitatea ei, 
nu poate să se rezume numai la procesul de 
învățâmînt . Problema principală este nu 
faptul că mîine, pe șantierele patriei noasi're, 
în fabrici, pe ogoare, sau în școli vor lucra 
un număr oarecare de ingineri, tehnicieni, a- 
gronomi sau profesori. Interesează mai ales ce 
fel de ingineri, tehnicieni, agronomi seu profe
sori vor contribui mîine la construirea socialis
mului în patria noastră.

Atragerea și îndrumarea colectivului grupei ■ 
de studenți spre activitatea cultural-educati
vă, folosirea reuniunilor studențești pe grupe, 
oa mijloc de activitate cultural-educativă, ca
nalizarea posibilităților grupei studențești 
spre educația comunistă a membrilor săi s-a 
făcut prea puțin în Universitatea „C. I. Par
hon".

Dacă au fost unele încercări — dealtfel 
reușite — acestea n-au fost generalizate de 
comitetul organizației de bază U.T.M. pe Uni
versitate. Grupa de psihologie din anul II 
al Facultății de filosofie — de pildă — a or
ganizat o seară culturală — urmată de dans 
— cu tema „Din creațiile folclorului nostru".

In oaMrul unor asemenea manifestări cul
tural-educative în afară de faptul că tema 
care se discută contribuie le educația mem
brilor grupei, studenții se pot cunoaște mai 
bine, colectivul grupei se cimentează.

Elevii școlilor pro
fesionale care fac prac
tică în marile între
prinderi și uzine pri
mesc un prețios ajutor 
din partea tinerilor și 
vîrstnicilor cu expe
riență.

In fotografie: ute- 
mistul Popeanu Paul 
de la I.M.S. Roman 
explică elevelor Lungu 
Theodora și Herțu Ele
na, aflate în practică la 
uzină cum se face con
trolul cuzineților.

Crește bunăstarea colectiviștilor
încă din copilărie băieții țăranului muncitor 

Jumară, din Ștorobăneasa, au simțit pe u- 
merii lor jugul crunt al exploatării. Degea. 
ba erau muncitori pricepuți căci viața Jor era 
tot mai grea, plină de chinuri și suferinți. Ei 
slujeau la bogătașii satului, și abia aveau cu 
ce-și duce zilele de azi pe tnîine.

Dar băieții creșteau și vroiau și ei să ducă 
o viață mai omenească. Căutau să.și schimbe 
mereu stăpînii, crezînd că vor da peste unul 
ma ..bun la inimă". — Zadarnic însă, căci 
toți erau la fel de hapsîni și neomenoși. Ura 
lor creștea din ce în ce mai mult pentru a- 
ceste lipitori ale satului.

După 23 August viața lor a început să se 
îmbunătățească. In anul 1950 o veste bună 
cuprinse întreg satul Ștorobăneasa. Se va face 
gospodărie colectivă. Și de data aceasta duș
manii fraților Jumară și ai celorlalți țăra
ni săraci și mijlocași, au început să lanseze 
diferite zvonuri mincinoase la adresa gospo
dăriei colective. — împreună cu părinții lor 
fără să mai stea mult pe gînduri cei trei frați. 
Marin. Constantin și Alexandru Jumară au fă
cut cerere de a intra în gospodăria colectivă, 
alături de încă 38 de familii.

Mare sărbătoare a fost pentru ei ziua de 
29 iulie 1950. cînd a avut loc inaugurarea 
gospodăriei colective, căreia i-au dat nume, 
le de ..Steaua Roșie". Cu totul alta era viața 
lor acum, muncind în colectiv. Un lucru însă 
nu era în regulă. Se strecurase în rîndul 
*or. chiar în conducerea gospodăriei, un anu
me Nicolae Buzică — brigadier de cîmp, care 
încerca să împiedice bunul mers al gospodă. 
riei. — Aceste întrebuința metode vechi de 
vătaf de moșie țipînd la oameni. — Avea, e 
drept și unii care-i erau prieteni și cărora le 
dădea zile-muncă în plus, ca răsplată pentru 
unele servicii personale ce i le făceau.

De asemenea Nicolae Buzică căuta să dis
trugă și vitele gospodăriei, punîndu-le la 
munci grele peste puterile lor. Pe orice cale 
răcind jocul dușmanului, el căuta să destra
me gospodăria colectivă. Dar țăranii munci
lor: au știut să-i descopere și să-l îndepărteze. 
In anal t$6l consiliul de conducere al gospo
dina a ies*  schimbat ier Nicolae Buzică Și 
alțu de teapa iui au lost dați afară.

Astfel s.a pus capăt nedreptăților, iar tova
rășul Anghel Stanciu a fost ales președinte 
al gospodăriei colective din Ștorobăneasa. Lu
crurile au început să se îndrepte în gospodă
rie. — Cu toții au prins a muncii cu rna: multă 
tragere de inimă, iar veniturile lor creșteau 
din zi în zi. d:n an în an. Pentru prima oară 
în viața lor frații Jumară au început să vîndă 
din prisosul muncii lor iar din banii luați și-eu 
cumpărat cele necesare. Mai tîrziu și-au con. 
struit și o casă.

De asemenea și alți membri ai gospodăriei 
colective d'n Ștorobăneasa din prisosul mun
cii lor și-au cumpărat mobilă, aparate de ra
dio etc. Aceștia siot : Anghel Țugui, Ilie Bă-

Atragerea întregului colectiv al grupei la 
activitatea educativă, dezvoltă spiritul de' 
răspundere, înlătură pasivitatea și dezintere
sul. Și acest lucru se lace simțit și în munoa 
de învățătură.

Mai multă preocupare 
pentru conținut

Sensul nou, educativ, al reuniunilor stu
dențești, cerințele cultural-educative ale ti
neretului nostru în plină creștere, necesita
tea tot mai evidentă de a folosi reuniunile 
studențești în scopuri educative, nu ca sim
ple ocazii pentru o distracție sterilă, pun în
tr-o lumină nouă problema conținutului reu
niunilor studențești. Ceea ce se cere în pri
mul rînd de la o reuniune studențească este 
asigurarea unui bogat și înalt conținut de 
idei.

Pentru că reușita reuniunii și calitatea ei 
depinde tocmai de calitatea programului este 
necesar ca în pregătirea acestuia să se țină 
cont de specificul fiecărei facultăți. Bineîn
țeles. acest lucru nu obligă pe biologi să as
culte conferințe și comunicări numai din do
meniul științelor naturii. Ei pot și trebuie să 
se preocupe și de alte probleme, să desfă
șoare o bogată activitate artistică.

Problema specificului se referă la necesita
tea de a cunoaște cerințele cultural-artistice 
ale studenților din facultatea respectivă și a 
îmbina aceasta cu problemele activității pro
fesionale. Chiar atunci cînd în programul a- 
cestor reuniuni figurează probleme profesio
nale, reuniunile studențești nu trebuiesc trans
formate în cercuri științifice, așa cum s-a 
întîmplat la Facultatea de biologie. Pentru a 
atrage masia studenților la aceste forme de 
petrecere cu folos a timpului liber, reuniunile 
studențești trebuie să aibă un program cît 
mai variat și' interesant. In .acest fel studen
ții vor participa nu numai oa spectatori, ci 
și ca ogranizatori, ceea ce cu siguranță va 
ridica în mod simțitor calitatea reuniunilor.

Legată de conținutul eduoativ al reuniunilor 
studențești este și problema dansului. Dansul 
este un mijloc importam de recreare. Nu este 
lipsit de importanță însă felul cum se dansea
ză. La reuniunile organizate de Facultatea de 
științe juridice se mai pot vedea încă studenți 
care transformă dansul dintr-un mijloc de 
recreare, din veselie și voie bună, într-o mas

dici. Dumitru Vișan și Anghel Stanciu ier 
Ștefan Giboi și alții și-au cumpărat și bici
clete. Dumitru Jumară și.a luat vacă de lapte 
pentru gospodăria Iui individuală. Cu toții j 
astăzi se pot tnîndri și de faptul că 
în gospodăria lor a început să se dezvolte 
un sector zootehnic alcătuit din 29 bovine ma
ri, peste 300 oi, peste 300 păsări de rasă Rhode. 
Island și 14 scroafe. Acum suprafața arabilă 
a gospodăriei lor colective este cu 58 hectare 
mai mare față de cea care a fost la inaugura
re.

Colectiviștii din Ștorobăneasa se pot mînd*ri  
cu gospodăria lor colectivă pentru că numai 
în gospodărie au avut posibilitatea să mun
cească după regulile științei agrotehnice, re. 
nunțînd la vechile obiceiuri ale lucrării pă- 
mîntului, obținînd sporuri însemnate de recol
te despre care vorbesc pe bună dreptate ță
ranii muncitori cu gospodării individuale din 
sat.

Chiar în anul trecut cu toate că seceta a fost 
puternică și s.a menținut mai multă vreme 
ei au ridicat de pe hectar 2.500 kgr. porumb, 
2.100 kgr. grîu și mari cantități de floarea 
soarelui, orz, ovăz, bumbac, leguminoase etc. 
Alexandru Cioconescu a dus acasă 6.460 kgr. 
cereale și 4275 lei, Alexandru Coară, 5.902 kgr. 
cereale și 3.900 lei, brigadierul legumicol Ște
fan Giboi 5391 kgr. cereale și 3563 lei și 
toți ceilalți membri ai gospodăriei au ridi- 
oat însemnate cantități de cereale și sume 
de bani, plus alte bunuri.

Membrii gospodăriei agricole colective, din 
comuna Ștorobăneasa, năzuiesc spre o viață 
tot mai bună, doresc să aibă o gospodărie 
tot mai puternică și să ajungă maiștri ai re
coltelor bogate așa cum sînt colhoznicii so
vietici.

Sarcini mărețe și-au propus să înfăptuiască 
în acest an Ei vor face ponstrucții noi pen
tru animale, vor introduce metodele agroteh
nice în munca cîmpului și la grădinărit — tot 
porumbul îl vor semăna în cuiburi așezate în 
pătrat. Pentru grădină au amenajat 100 me
tri pă'.rați răsadnițe calde și au confecționat 
cu presa proprie a gospodăriei 3.000 bucăți ghi
vece nutritive. Gheorghe Doagă secretarul 
comitetului organizației de bază U.T.M. din 
gospodărie și utemistele Paulina Giboi și Tu- 
dorina Curcă au repicat răsaduri pe cea mai 
mare întindere din terenul, destinat în acest 
scop. Succese mari obțin și cei de la grădină, 

cei din brigada de cîmp a gospodăriei. Im 
două zile au semănat 8 hectare cu ovăz și 
mazăre.

Cu toții, vîrsi'nici și tineri dau bătălia pen
tru recolta anului acesta, contribuind astfel 
la îmbunătățirea continuă a nivelului de trai 
el celor ce muncesc de la orașe și sate.

BURCUȘION 
corespondent al „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea București

caradă, dacă nu mai rău. Asemenea atitudini 
— oare nu sînt altceva de cît o formă a cos
mopolitismului — trebuiesc stîrpite cu desă- 
vîrșire.

Să îmbunătățim activitatea 
cultural-artistică

Activitatea cercurilor .artistice de amatori 
are o mare importanță în asigurarea unui 
conținut vioi și atractiv al reuniunilor stu
dențești. Slaba preocupare a comitetului or
ganizației de bază U.T.M. din Universitate 
pentru dezvoltarea cercurilor artistice de ama
tori se reflectă destul de bine în calitatea re
uniunilor.

Corul Universității ,C, 1. Parhon" este bine 
cunoscut tineretului. El a dat o serie de con
certe publice, tar o serie de cîntece executate 
de cor au fost imprimate pe plăci. La Festi
val, corul a cîntat în fața reprezentanților 
tineretului întregii lumi, luînd parte ta con
curs și fiind și premiat.

Totuși corul a dat puține spectacole în fa
brici, n-a vizitat nici o gospodărie agricolă 
colectivă, tar în ultimul timp n-a mai dat 
spectacole nici în fața studenților din univer
sitate. Colectivul de dansuri a încetat și el re
petițiile. Nu se prezintă mai bine nici cercurile 
artistice de amatori din facultăți. Ele au fost 
neglijate de către organizațiile U.T.M. res
pective.

★
In toate aceste lipsuri se reflectă slaba 

muncă cultura 1-eduoativă dusă pînă acum de 
comitetul U.T.M din Universitatea „C. I. 
Parhon". Este suficient un singur exemplu 
pentru a ilustra „grija" comitetului U.T.M. 
pentru munca culturală. De la începutul aces
tui an universitar pînă acum comitetul U.T.M. 
n-a analizat niciodată munca culturală din 
Universitate. Lipsa de preocupare a comitetu
lui a reeșit și din conferința pentru alegerea 
organelor de conducere U.T.M. Pe linia ho- 
tărîrilor care s-au luat la conferință, noul 
comitet U.T.M. trebuie să treacă neapărat 
și cît mai repede la ridicarea muncii cultu
ral-educative la nivelul cerințelor unui focar 
de cultură ca Universitatea ,,C. I. Parhon".

Ridicînd calitatea muncii cultural-educative, 
preocupîndu-se mai temeinic de conținutul 
și organizarea reuniunilor studențești, co
mitetul organizației de bază U.T.M. din Uni
versitatea ,,C. I. Parhon" va face să se îmbu
nătățească simțitor educația comunistă a stu
denților.

A. USCAR

Noutăți 
din agricultura U. R. S. S.

★ ★

Mașina de cules porumb

Pînă în prezent una dintre muncile agri
cole care necesită mare volum de muncă — 
culegerea știuleților de porumb, se face ma
nual. Inginerii mecanizatori sovietici Kriciun, 
Irodov și Osman au propus o mașină speciaia 
care înlocuiește complet munca manuală. Tul- 
pinele de porumb trec prin cilindrii rotativi ai 
mașinii. Aci știuleții sînt smulși, iar tulpi- 
nele de porumb trec în tocătoare pentru pre
pararea de nutrețuri. Noua mașină poate fi 
pusă în mișcare de orice motor.

Uzina de reparații din Dnepropetrovsc a 
Ministerului Agriculturii și Colectărilor a fa
bricat primele zece asemenea mașini, care au 
fost trimise în S.M.T.-urile din regiuie. 
Uzina -a început fabricarea a încă o sută de 
asemenea mașini.

îngrășăminte bacteria le

Solul este populat de miliarde de ființe vii 
extrem de mici, microorganismele. Ele sînt 
atît de mici încît nu pot fi văzute cu ochiul 
liber și se înmulțesc foarte repede și în număr 
mare. Savanții au calculat că pe 1 hectar de 
pămînt puțin roditor trăiesc bacterii oare cîn- 
tăresc laolaltă aproape o jumătate de tonă, 
iar pe 1 hectar de pămînt roditor, bacterii care 
cîiriăresc aproape 10 tone 1

Microorganismele joacă un rol mare în viața 
plantelor. Ele le ajută să-și însușească hrana, 
ele transformă în humus substanțele organice 
și anume resturile rădăcinilor plantelor care 
au murit. Totuși, nu toate bacteriile aju'ă 
plantelor să obțină hrana. Dimpotrivă, există 
bacterii care împiedică aceasta. Pentru a mă
ri numărul de bacterii folositoare, omul poate 
creia condiții favorabile pentru dezvoltarea 
lor. de exemplu prin asigurarea accesului mai 
mare de aer în sol. In multe cazuri se poate 
mări și direct, de cîteva ori, numărul de bac
terii folositoare. Pentru aceasta ele sînt cres
cute în fabrici și introduse în sol Microorga
nismele înmulțite pe oale artificială se numesc 
îngrășămînt bacterial.

Acțiunea și metodele de utilizare a acestui 
tip de îngrășămînt diferă cu totul de acțiunea 
și metodele de utilizare a îngrășămintelor obiș
nuite. Bacteriile înșiși nu constituie îngrășă- 
mîntul. Ele nu fac decît să transforme restu
rile moarte ale plantelor și animalelor în 
hrană pentru pliante, oferă acestora mai multe 
substanțe nutritive.

Nitraginul este cel mai răspîndit tip de în
grășămînt bacterial. El constă din bacterii în
mulțite artificial, care trăiesc de obicei în 
tuberculele rădăcinilor unor plante ca tri
foiul, lucerna, lupinul. Fiecare plantă are mi
croorganismele sale. De aceea nu se poate 
utiliza de exemplu nitraginul de lupin pe un 
cîmp de trifoi și invers, nitraginul de trifoi pe
un cîmp de lupin.

Bacteriile înmulțite se toarnă în sticle de o 
jumătate de litru și se trimit spre vînzare 
colhozurilor și sovhozurilor.

Nitraginul se introduce în pămînt împreună 
cu semințele. La început, conț.nutul sticlei se 
toarnă într-un vas curat și se diluează cu apă 
pînă la dizolvarea completă.

Această soluție se amestecă periodic și cu 
ea se stropește în mod uniform semințele. Se
mințele stropite se seamănă tn aceiași zi. In 
cazul cînd, după stropire, semințele sînt ținute 
mai mult timp, acțiunea bacteriilor scade. 
Este mai bine să se semene în sol umed.

Nitraginul poate fi fabricat chiar în col
hoz sau sovhoz Pentru aceasta pe cimpurile 
de lucernă, trifoi sau lupin se alege o par
celă de 2—3 metri patrați cu plante bine dez
voltate. Ele se dezgroapă înainte de im'o- 
rire. Se spală și se usucă apoi radăciiine cu 
tubercule mari de. culoare roză. După aceea 
se aleg tuberculele și se mărunțesc pînă se 
transformă în praf care se dizolvă apoi în apă. 
Soluția obținută se stropește pe semințe.

Azotobacterina este un alt tip de îngrâsâ- 
miiit bacterial. El se obține pe sol de hutn-s, 
turbă sau agar. Agarul este un mediu nu
tritiv cu aspect verzui, în oare bacteriile 
trăiesc bine și se înmulțesc rapid. El se pre
pară la fabrici din alge marine.

Azotobacterina se utilizează la culturi ce
realiere, finețuri și culturi tehnice in canti
tate de 3 kg. pe hectar, iar la cartofi cîte șase 
kgr. Ea se introduce în sol împreună cu se
mințele. Prelucrarea semințelor se face în 
ziua semănatului într-o încăpere ferită de 
razele soarelui. Semințele înmuiate se ames
tecă cu azotobacterina numai după uscarea 
lor și după alterarea formalinei.

Azotobacterina este foarte sensibilă ta aci
ditatea solului. De aceea ea se utilizează la 
soluri neutre sau slab acide.

In ultimii ani a început să se utilizeze un 
nou preparat de îngrășăminte bacteriale — 
fosforobacterina. Acest preparat îmbunătă
țește considerabil aprovizionarea cu fosfor a 
plantelor.

Utilizarea largă a îngrășămintelor bacte- 
riale este o nouă sursă de sporire a recolte
lor culturilor agricole.



Cu privire
Declarația făcută de V. M.

la problema
Molotov în ședința din 11 mai a

coreea na
conferinței de la Geneva

GENEVA 12 (Agerpres). — TASS transmite 
declarația cu privire la problema coreeană 
făcută de V. M. Molotov în ședința din 11 mai 
a conferinței de la Geneva a miniștrilor aface
rilor externe.

Domnule președinte, domnilor delegați I
Discutarea problemei coreene la actuala 

conferință dovedește că există importante 
divergențe în punctele de vedere asupra re
zolvării acestei probleme.

Aici au fost expuse, propunerile Repu
blicii Populare Democrate Coreene în pro
blema restabilirii unității Coreei ca stat inde
pendent și democratic. Aceste propuneri au 
fost sprijinite de Republica Populară Chineză 
și de Uniunea Sovietică. La baza acestor pro
puneri stă concepția potrivit căreia restabilirea 
unității Coreei este în primul rînd cauza 
coreenilor înșiși, cauza poporului coreean. In 
conformitate cu aceasta, sînt respinse orice 
încercări de a impune poporului coreean 
hotărîri inaccepiabile pentru el în ce privește 
organizarea politică și socială a statului 
coreean. Orice s-ar spune în această privință, 
guvernul sovietic poate declara cu deplin 
temei că poziția Republicii Populare Demo
crate Coreene corespunde principiilor de
mocratismului și totodată corespunde intere
selor vitale și drepturilor naționale ale po
porului coreean.

La această conferință a mai fost expusă și

I.

Problema coreeană și Organizația Națiunilor Unite
Toate acestea ne obligă să insistăm în mod 

deosebit asupra rolului Organizației Națiunilor 
Unite în evenimentele din Coreea. Acest lucru 
este cu atît mai necesar cu cît și la actuala 
conferință sînt adesea oglindite în mod rai- 
fapte îndeobște cunoscute, referitoare la eve
nimentele din Coreea.

In realitate însă. Organizația Națiunilor 
Unite nu a fost niciodată poate pusă Intr-o 
situație atît de înjositoare ca în timpul e.en 
menteior din Coreea. Faptele dovedesc că in 
cazul de față Statele Unite ale Americii. _*rr.â-  
rindu-și propriile lor țeluri în toreea. au folo
sit steagul Organizației Națiunilor Urile în 
scopuri care nu au nimic comun cu interesele, 
drepturile și țelurile acestei organizații 
internaționale. Discutind problema coreeană 
tn cadrul conferinței de la Geneva, noi tre
buie să ne amintim teiul tn care s-au desfășu
rat evenimentele în Coreea după terminarea 
celui de a! doiiea război mondial. In vara 
anului 1945. in conformitate-cu acordul existent 
între aiiați în războiul împotriva Jaro-.e 
militariste, trupeie sovietice au intrat pe teri
toriul Coreei situat la nord de parale» 36. 
iar trupeie S.U-A. — pe teritoriul situat 5a 
sud de această paralelă.

Sarcina lor era de a prim: capitularea tru
pelor japoneze, zdrobite anterior de Armata 
Sovietică pe teritoriul Mar.c.ur.e. j. de a 
astfel poporului coreean să scape de ocupația 
japoneză, care durase înainte de aceasta a- 
proape 40 de ani. Firește că datorită aceste 
situații probiema privind conâiț. -e •_*  :i*
Coreei de nord și de sud tt-_- sta: demo
crat unit a căpătat o deo'ec.ta mpo- i*;4

Problema unificăr i Coree. a apăr_t - a : 
conferința din decembrie 1M5 de ia .Mosrora 
a miniștrilor afacerilor externe a. S - A. 
Angliei și U.R.S.S. Pianul pr.-. tor ia Coreea 
prezentat pe atunci de guvernul S LA a ară 
tat de ta bun inceput că pentru guverne. 
S.U.A. nu se punea problema restab: unui
stat coreean independent. S.U.A. au propus 
instituirea pe un termen de 5—10 ani a unei 
tutele asupra Coreei exercitată de patru sta ie 
(S.U.A.. Anglia, China și U.R.S.S.). cărora 
s-a propus să creeze un organ speria! per.tru 
administrarea Întreg:: Coree Acest ;.ir a -os 
respins de Uniunea Sovietică.

La insistențele U.R.S.S.. ia 27 decembrie 19*5.  
conferința de la Moscova e adopta- urmă
toarea hotărîre fundamentală -

„In scopul refacerii Coree: ca stat indepen 
dent, al creării condițiilor pentru dezvoltarea 
țării pe baze democratice ți a! lichidări: cît 
mai grabnice a consecințelor nefaste ale înde 
lungatei dominații japoneze in Coreea, se 
creează un Guvern Democrat Coreean Provi
zoriu care să ia toate măsurile necesare dez
voltării industriei, transporturilor și agricul
turii Coreei, precum și a culturii naționale e 
poporului coreean".

Pentru a pune în practică hotărîrile adoptate 
de conferința de ia Moscova, la care a adera: 
și guvernul Chinei, a fost creată o Comisie 
mixtă sovieto-americană, din care au făc_- 
parte reprezentanți ai comandamentului trupe 
lor sovietice și americane din Coreea.

Semnînd acordul privitor le crearea unu: 
Guvern Democratic Coreean Provizoriu, guver. 
nul S.U.A. nu a urmat totuși cialea care ar f: 
asigurat înfăptuirea acestei hotărîri. In 
decursul anilor 1946 și 1947, Comisia mixtă 
sovieto-americană s-a întrunit de cîteva ori la 
Seul pentru a examina această problemă. Nu 
s-a ajuns însă la nici o înțelegere Reprezen
tanții Americii au încercat de fapt să reducă 
la zero rolul organizațiilor democratice din 
Coreea de nord și de sud în consultarea cu 
Comisia mixtă. Pe teritoriul Coreei de sud ei 
se bizuiau pe mici grupuri reacționare, rupte 
de popor și interesate in înăbușirea năzuințe
lor lui democratice. Aceste grupuri au fost 
folosite pentru a împiedica adoptarea vreu
nei hotărîri privind formarea unui Guvern 
Democratic Coreean Provizoriu. Datorită ati
tudinii adoptate de reprezentanții americani. 
Comisia mixtă sovieto-americana nu a putut 
'.ua nici un fel de hotărîri privitoare la pro 
blema constituirii unui Guvern Democratic 
Coreean Provizoriu.

De atunci au început încercările guvernului 
S.U.A. de a folosi steagul O.N.U. pentru a 
face ca situația din Coreea să evolueze în 
sensul dorit de acest guvern. In același timp 
S.U.A. au încetat să țină seama de hotărîrea 
conferinței de la Moscova, oare purta semnă, 
tura ministrului afacerilor externe al S.U.A. 
Statele Unite au încetat să țină seama și de 
fiaptul că problema coreeană oa problemă 
legată în mod direct de urmările războiului, 
nu intră în competența Organizației Națiunilor 
Unite, așa cum rezultă direct din articolul 107 
al Cartei O.N.U.

Intre anii 1947—1949 delegații americani la 
O.N.U. s-au străduit pe toate căiie să folo
sească această organizație internațională în 
scopurile lor. In ciuda protestelor Uniunii 
Sovietice și ale unei serii de alte state care au 
arătat că discutarea problemei coreene în 
Organizația Națiunilor Unite este ilegală, ei 
au impus Adunării Generale examinarea pro
blemei cu privire la Coreea. Astfel a început 
prima etapă a folosirii steagului O.N.U. pen
tru amestecul ilegal al S.U.A. în afacerile 
Coreei.

Procedîndu-se în acest fel au fost în
treprinse două feluri de acțiuni în mod evi
dent inadmisibile.

Comisia pentru Coreea constituită conform 
hotărîrii Adunării Generale a fost de fapt 
nevoită să constate că în Coreea de sud există 
un regim antidemocratic, corupt și terorist al 
clicii iui Li Sîn Man. Dar totodată, această 
comisie și-a asumat rolul de protector al a- 
cestui regim antipopular. Lucrurile au mers 
atît de departe incit Comisia O.N.U. pentru 

o altă poziție față de problema coreeană. Ea 
se reduce la încercarea de a impune poporului 
coreean hotărîrea ilegală adoptată de Adu
narea Generală O.N.U. la 7 octombrie 1950, 
in toiul războiului din Coreea. In această 
hotărîre a Adunării Generale adoptată în ciuda 
protestelor Uniunii Sovietice și a unei serii de 
alte state, care fac parte din Organizația 
Națiunilor Unite, s-a făcut încercarea de a se 
sprijini planurile agresive menite să pună nu 
numai Coreea de sud, ci și Coreea de nord 
sub controlul efectiv al forțelor armate ale 
S.U.A. Conform acestei hotărîri a Adunării 
Generale, a fost constituită o „Comisie a 
O.N.U. pentru unificarea și refacerea Coreei". 
Totodată, s-a pus problema asigurării unei 
așa-numite „situații stabile", nu numai a Co
reei de nord.

Faptul că în prezent aici se insistă din nou 
pentru traducerea în viață a acestei hotărîri 
ilegale nu reprezintă decît o încercare de a 
camufla sub steagul O.N.U. planurile puteri
lor agresive de cotropire a Coreei. Insistînd 
asupra punerii în aplicare a acestei hotărîri 
ilegale a Adunării Generale, se tinde ce în 
cursul actualelor tratative să se obțină ceea 
ce nu s-a putut obține prin forță în cursul 
celor trei ani de război în Coreea.

Coreea și-a asumat chnr rolul de observator 
în „alegerile parlamentare*  înscenate în Co
reea de Sud. deși aceste alegeri au tost o 
adevărată batjocură polițienească la adre-a 
poporului coreean, i drepterilor sale ți a nor
melor democratice elementare. Pe de altă 
parte, această comisie a încercai să-și ex
tindă activitatea și asupra Coreei de nord. 
Acestea constituiau încercări de a extinde re- 
gimul sud-coreean antipopular asupra toire- 
gi: Coree. Toate tentativele de acest ie. ea 
primit insă o ripostă botărită ăta pa-e» 
populației Coreei de nord ț: dia perrea gu- 
-. eroului Republici: Populare Deaaocraie Co
reene.

Concomitent ca aceste încercă*:  ale ONU. 
de amestec in aiacenle interne a)e Coreei de 
nord. L: Sîn Mar. * i-prețxs să atnennțe fățiș 
că va drz'ănțx răzbciui hnpocrrw Coreei 
de nord. Astfel. In luna septembrie i?*9,  Li 
Sîn Mar. afirma în smsoarea adresată pro
fesorala: american OL.er. că .racam a sosi 
momentul cei mai priehnc drn pena 4e șe
dere psihologic pentru a întreprinde arțium 
agresne și pentru a ne rt ai acea pane a 
armate: coxmmisee dri nord care ne este o- 
>ală. în vederea Hch-dârr cese alte pă*7  • 
ei*.  Le 30 decembrie !9*9.  Li Ssn Mec a de
clarat in mod fățiș că i=- aoad ac. tac :*  
in altui i960) ei i$< pane drept scop roc-op re» 
Coreei de nord El a declarat atuac. că _to 
novi an. ca armare t schffiudrâ sxuape: aa- 
lernat-onale. not wetane să rxa prîa .-orțeir 
noastre Coreea de sad ca cea de rorc' IsrieL 
„sirtTițtu: acțăonănd sab peot-eepa Sa-tsx 
Unse ale Aaerxa an pregă răzhoml da 
Coreea.

Răztxre! dă> Coreea i»;i , i 4b afară a 
^zmstxia wre B6*.  Acest răzao s-a u»a- 
torraat într-o usservenție asu.-arâ da pa*tea  
Statelor Unite ale Aasencu. .nrer»-. ;» rare a 
durat tret ant S-au depus toate ejortur-.je pen
tru a camufla acest război sub steagul Orga
nizației Națiunilor Unite.

De atunci a inceput a doua etapă a folosirii 
steagului O.N.U. pentru amestecai LegaL dar 
tățiș agresiv ai SUA. in afatertle Coreei 
sou mai bine zis tn rărixru! din Coreea

Adesă'aia stare de iacrm*  se poare tcoen 
din următ-sare.e tapte.

La 57 isEe I960 președmteăe Tramaa a a- 
ntrtțat că a dat ordin iorțeao*  armate ame
ricane să intre In război tapo*..a  Coree. de 
nord. In fără de aceasta Hota martroșă atis 
>ară americană staționată in Extrecro' Orent 
a primit ordin „de a prem::sipesa atac 
împotriva Forrooze: (Tarwanj*.  ceea ce a fc>- 
semnat de fap: ocuparea insula chuaeze Tai
wan. Aceasta însemna că guverna! S.L'JL a 
trecut de la politica de pregătire a agresiunii 
ia acte directe de agresiune ș: a pățit pe calea 
amestecului fățiț în afacerile Coreei ț; ale 
Chinei.

Abia după acest ordin a. președrotei-a Tru
man, care a declanșat agres uneo americană 
în Coreea, s-a întrunit ia 27 aeae Consiirai 
de Securitate ți a formulat recomandăne sale 
privind participarea statelor membre ale Or 
ganizației Națiunilor Unite la acest razbo. 
:apt care a fost prezentat drept un ajutor a 
cordat regimului sud-coreean. Atît hotărîrea 
Consiliului de Securitate din 27 luare ți botă 
rîrea precedentă din 25 iunie, cît ț: botăririie 
Consiliului de Securitate adoptate în cursul 
lunii iulie 1950 au constituit o încălcare gro 
solană a Cartei Organizația Națiun lor Unite 
fiind de aceea ilegale. Ele nu puteau avea pu
tere iegală deoarece la adoptarea acestor ix>- 
tărîri lipseau reprezentanții a doi membri 
permanenți ai Consiliului de Socuritaăei 
Uniunea Sovietică și Republica Populară Chi
neză. Or. conform Cartei O.N.U„ hotărîrile 
Consiliului de Securitate po avea ?jtere le
gală în problemele războiului ș. aie pac::, 
numai în cazul cînd pentru ele se pronunță 
majoritatea membrilor Consiliului de Securitate 
și cînd din această majoritate fac parte toți 
cei cinci membri permanenți ai Consiliului de 
Securitate. In cazul de iață o însemnătate deo
sebită o are iaptul absenței din Consiliul de 
Securitate a reprezentantului Chinei ale cărei 
interese sînt aiectate atît de nemijlocit de 
războiul din Coreea. Participarea la hotări- 
rile menționate a reprezentantului gominda- 
nist nu face decît să sublinieze caracterul lor 
ilegal.

S-au făcut aici referiri la aceste botăriri alt 
Consiliului de Securitate și pentru a justifica 
participarea unei serii de state ia războiul din 
Coreea. Dar aceste hotărîri ilegale ale Consi
liului de Securitate nu por fi considerate drept 
hotărîri ale Organizației Națiunilor Unite. 
De aceea participarea unei serii de state la 
războiul din Coreea este doar camuflată sub 
steagul Organizației Națiunilor Unite. Acesi 
lucru a fost .făcut de Consiliul de Securi
tate încălcîndu-se Carta O.N.U., deoarece 
cercurile agresive americane au avui nevoie 
de un asemenea camuflaj.

Ulterior, persoane oficiale din S.U.A. au 
făcut destule declarații în care erau dezvăluite 
adevăratele motive ale participării S.U.A. la 
războiul din Coreea. Astfel, cunoscutul gene 
ral american Van Fleet a declarat in mod fățiș 
m ianuarie 1952: „O Coree oarecare, trebuia 
să se producă, fie aci fie în oricare altă parte 
a lumii". El a căutat să justifice participarea 
S.U.A. la acest război prin faptul că războiu. 
din Coreea a creat o situație în care „uzinele 
noastre produc din nou în prezent armamen. 
într o cantitate mereu crescîndă". Este absolut 
evident că războiul din Coreea a ajutat la 
ducerea politicii de goană a înarmărilor, ier 
acest lucru convenea pe deplin cercurilor 
agresive ale S.U.A.

In decursul anilor 1950—1953, pînă la sem
narea armistițiului din Coreea, Organizația 

Națiunilor Unite a adoptat o serie întreagă 
de hotărîri în problema coreeană. Incepînd 
din august 1950, de cînd Uniunea Sovietică a 
început din nou să participe la ședințele Con
siliului de Securitate, a devenit cu neputință 
camuflarea agresiunii americane din Coreea 
sub steagul Consiliului de Securitate.

De atunci a fost folosită ca paravan Adu
narea Generală a O.N.U., ceea ce a zdruncinat 
într-o măsură însemnată prestigiul ei interna
țional.

Trebuie să se reamintească aici și faptul că 
toate aceste hotărîri ale Consiliului de Secu
ritate și ale Adunării Generale au fost luate 
fără să se țină seama de interesele poporului 
coreean și fără participarea la discutarea a 
cestor hotărîri a reprezentanților poporului 
coreean. Este suficient să spunem tă repre
zentanții Republicii Populare Democrate Core, 
enc nu au fost nici o singură dată ascultați 
la O.N.U. cînd s-a examinat problema co
reeană. i

Printre participanții la războiul împotriva 
Coreei de Nord se numără, în afară de Coreea 
de Sud. 16 state, printre care : Statele Unite 
ale Americii. Anglia. Franța. Belgia. Olanda. 
Canada. Australia. Noua Zeelandă. Uniunea 
Sud-Afr:cană. Turcii. Columbia. Grecia. Luxem
burg. Tailanda. Fiîlpine. Etiopia Enumerarea 
țârilor arată că majoritatea pariicipanților la 
război sus-amint.'ți sînt state care au colonii 
sau sînt interesate în menținerea regimului 
colonial. Nu este intimplător că la aces: 
război aproape că nu au lua: parte țările din 
Asta. Nu a vru: de pildă să participe nici unul 
din statele asiatice care iac parte din Comu 
aitatea britanică. In ceea ce privește uncie 
țâr; dir. Asia, care au participa: totuși la aces. 
război, este lesne de văzut că aceasta se 
reieră ia acele țări care in fap: .tu se bucură 
încă de un minim de independență și de 
neatimare în ac; unile lor sau se află intr-n 
depersdență înrobitoare de principalele state 
agresive. Faptele arală că traptie care au 
invadat teritoriu! Coree; de Nord iveau doa: 
rtrrna Organizației NațiunDor Unite. In reali 
lare î-tsâ. trupele sirătne care au participat la 
-ăzBoral împotriva Coree: de Nord an tos-, 
aîcătmte in proporție de cei poțin 9 19 din 
trupe aie S VA Toate refealre i> stere au 
pus la dispor-ție n mai maR de 1/19 din 
torțele armate st-âroe care as participa- la 
războrii dro Coreea Par:«sporea >or a servi: 
doar ca un aenrofw- al agres-an americane 
In Coreea. De areasta se vede Se asemenea

IL

Sarcinile conferinței de la Geneva
Ducă cam se șrie. armtsZMmi dm Coreea 

a fost realiza: din in țiayva garremejor *7e-  
pobiidi Populare De-azcrare Coreene p l>e 
publics Pop tiare Orneze. Aceas*  â rorițiatreă 
a fost sprijinită la nod activ de Uazunea 
Sovietic*.

Dar chiar după încheierea armscjțrorec 
Orga*_za?ă  X ați anilor UaSe. dxz cauza pre 
sâona exercitate «samca ei de către S-U-A 
și de ahe cfteva atade. *-a  âwed7: « E ne 
p—roc.cwsă dad a âoat «orbe de îadep.rii-.re» 
preseceruor anonupadm ia riad» acori. 
taa cz pro-re la ro-r -ucareo zar. OMfler ge 
poctee penera rege—ararei pruăăeme co 
•veac. rea.za» b mnf r~~"T ajmfu*  Cu '~ti_ A 
dzureo Ge-wreă O.M ue a pxcar **-<-  
ra cncnocerea «cesrei cacâerrsx. teoarecr 
botărhăe ei b «aoască prriSaa*  re> az core» 
purrs coKțrrr.ul*  KOriL. «e a-ms; rz 
Se știe de asemenea că și proaierea repi re. 
rii libere a prizonierilor de război oorvm ș 
Ainezi nu a fost rezohată nici pină î<» pre 
cent, așa orna pre-.ede acordai de arwsz ț:: 
t3oțki~i s-ocj-z- 'xm prezentate la *ce*r  
-ă probionâ de RepaKka Popc-a**  Obaeza 
ar corespmade prevederilor acordar.Tar rarer 
naponale respective.

Narea.1 coaăeraata oncaștrilar ria âw es 
tente m F*a«ae-  Aag<>.. S.UJL fi UJLS.S 
care a da: pabiirrlț» la tă iea*-_*--  eorez 
nicatul său de ia Berăm. a făcut ca putrrti 
coavocarea «croate coafercsțe de ia Geneva 
pen'n: reglementarea peobteam coreene. Dr 
legația sosieticâ împărtășește ta întregime 
declarația primului ministru a! Repabtxu 
Populare Chineze, Chi En-lai. că zonferița 
de !a Geneva pentru probiemeie coreeană «- 
indoebineză nu are legătură cu Orgamzaț > 
Națiunilor Unite. Această conferință se des
fășoară în afara cadrului Organizației Na 
țiunilor Unite și nu este legată de vreo bo 
tărtre a Adunării Generaie.

Conferința de la Geneva a fost convocz’ă 
pentru docă probleme reglementarea pașnică 
a probl-ema coreene și restabilirea păcii In 
Indochina. Particularitatea conferinței de la 
Geneva o constituie faptul indiscutabil că n. 
aai cinci state — Franța. Anglia, S.U.A . 
- P. Chroeză ți U.R.S.S. participă la discu
tarea celor două probleme. Acest lucru su
bliniază răspunderea deosebită a acestor 
state pentru rezolvarea importantelor proble
me menționate. Celelalte state care asistă la 
conferința de la Geneva ieu parte la discuta
rea numai a uneia din aceste probleme — 
fie problema coreeană, fie problema indochi 
neză. ceea ce nu diminuiază însemnătatea 
participării lor la discutarea problemei res
pective. Nu pot de aceea să fie justificate în- 
-ercările delegației S.U.A. de a nu ține sea 
ma de situația creată. în care delegațiile 
Franței, Angliei, S.U.A., Republicii Populare 
Chineze și U.R.S.S. poartă o răspundere 
deosebită pentru conferința de la Geneva 
Asemenea încercări sînt cu atît mai neînte 
reiate cu cît tocmai Carta Organizației Na 
;iun:ior Unite prevede răspunderea deosebită 
a celor cinci mari puteri, în calitate de mem 
orii permanenți ei Consiliului de Securitate, 
in rezolvarea problemelor internaționale care 
au o mare însemnătate pentru întărirea păcii 
și securității popoarelor.

O serie de delegații la această conferință 
manifestă tendința de a reduce lucrurile la 
aceia că conferința de la Geneva ar trebui să 
:a ca punct de plecare necesitatea îndeplini 
rii hotărîrilor Adunării Generale în problema 
coreeană, adoptate la 7 octombrie 1950, tn 
toiul agresiunii americane în Coreea. Tot
odată, se trece sub tăcere semnificația • aces 
tei hotărîri a Adunării Generale, al cărei 
■aracter ilegal l-am mai arătat.

In baza hotărîrii Adunării Generale din 7 
octombrie 1950, a fost creată o nouă Comisie 
O.N.U. alcătuită din reprezentanți ai unor 
state care sînt în majoritatea lor pârtiei 
pante la agresiunea americană în Coreea. A 
cest lucru se vede din faptul că Comisia, al- 
■atuită din șapte membri, include următoa 
-eie cinci state : Australia, Olanda, Turcia, 
iailanda și Filipine, ale căror trupe au inva 
.lat împreună cu i’rupele americane teritoriul 
Coreei de Nord. Tocmai această Comisie a 
.ost însărcinată „să întreprindă acțiunile co 
respunzătoare pentru asigurarea unei situați7 
■ laBilî in întreaga Coree", inclusiv „ținere: 
alegerilor". In această rezoluție a Adunări 
Generale se arăta direct că această Comisie 
se va bizui „pe forțele armate ale Națiuniloi 
Unite" atît în Coreea de Sud cît și în Coreea 
de Nord. Semnificația acestei hotărîri a Adu 
nării Generale — asupra îndeplinirii căreia au 
stăruit aici majoritatea delegaților care au 
luat cuvîntul — este de a impune întregii 

cui îi revine principala răspundere pentru 
caracterul excepțional de crunt, barbar și 
inuman de ducere a războiului ; în legătură 
cu aceasta au fost citate la timpul lor fapte 
atît de numeroase. Acest lucru nu micșorează 
însă răspunderea celorlalte state care au par
ticipat la aventura din Coreea.

Nu putem trece cu vederea nici faptele care 
se referă deja la perioada de după încheierea 
armistițiului în Coreea. După cum se știe, 
imediat după încheierea armistițiului au 
început tratative între S.U.A. și Coreea de Sud 
cu privire la încheierea unui tratat militar. 
Acest tratat a fost semnat la 1 octombrie 1953 
sub denumirea de „Tratat cu privire la apăra
rea mutuală între S.U.A. și Republica 
Coreeană". Dar este limpede pentru oricine că 
semnificația acestui acord militar constă nu în 
asigurarea „apărării mutuale" a Coreei de 
Sud și a Statelor Unite ale Americii, ci în ceva 
cu totul diferit. Prin acest acord, cercurile 
agresive americane vor să-și asigure încă un 
cap de pod militar pentru a amenința și pe 
viitor atît Coreea de Nord cit și Republica 
Populară Chineză. Acest tratat este în prezem 
unul din principalele obstacole în calea unifi
cării Coree7 de Sud și Coreei de Nord.

încheind cu Coreea de Sud un tratat „cu pri
vire la apărarea mutuală". S.U.A. nu au mai 
încercat să se camufleze sub steagul Organi 
zației Națiunilor Un’te. Ele au acționat de 
astă dată în așa fel incit să aibă mîr>ă cit mi- 
liberă în caz că se va considera indicată ince 
perca unei noi agresium In Pentns-ula 
coreeană.

Care sîn: concluziile ce pot fi trase în pri
vința Organizației Noțiunilor Unite cin faptele 
refe-iioare !a războiul din Coreea ?

Aceste concluzii sînt clare.
Ce urmare a une; «erii de ăciruni legale 

drâ partea Consiliului de Secisitate și a Xdz 
nări: Generale. Organizația NațimăLor L - :e 
a alunecat pe poz-ția anei părți heLgr-z-re 
in Coreea. In fapt, s'eagal OM' a fosr fo
losi- aici <foa*  pentru cav iuna agreșrro: 
americane In ortri popoaretor dm întreaga 
lume. tran«Jorm<rea Organxa-rei NațaaOor 
UnSe Intr-o pane Krtsgei jruă a ttcăc sa 
scadă maît prestigiu: aceste: arman reale roîer- 
națrrmie. In srtjațm creată. O*wunj^3»  Ne- 
țnoîtor Unrie s-u prmt de rossb5mtea de a 
acționa ca an nrgaz -ster-w-. onai nepă-'.mAor 
și nu me: pnese Indep3m fmac^aau obuact.-re 
te reec.-re.ree probăesaei xreecu.

rocee. pe —1— x^i.r wz rere. regre. B-

Acvs: taow. *«•*  rore re șere. re »-a pa 
tot rearzz re rare» SaețB «creare, re calea 
vrea -ăzsoc agresiv âe W aac. Oare dsp*  
csare acessea. * re îroerege z*  rea» ce re

pna farț*.  re poa*  fi afe—■*  pere saMtare la 
Grerera ? Ia anse raz. Nsăți fceorarea pr» 
Weree nreere la coacnrefa 4e la Geana w 
li «ă coevagă ăe ocesz itacrz re acea
care re e re- ac că w-i >ro«*eg

rer hsă a> se aC păre *e  retrata*-i.  a hh 
tăj« Career * âe iftraran peșmcă a ta- 

preae-MM ăe M^oMca ^patarf, Dereecra -ă 
Carrewxa.

Care este seasoi proptroerilof Republicii 
RapoCare Derescrare Coreene ?

Deleg iți» «nfeexă CDcisideră necesar să a 
tragă atența conrerințe-. de ia Geneva asopra 
prrwzpateior tspecte ale prorectoloi prezenta 
de Repubrira Pâpslară Democrată Coreeană, 
precar, care preieăe taiăpreirea a trei pro 
prsnerr pnnpaie

la primai riad, acest proiect prevede necesr 
lata» Tkaero mor alege*  ge-re-a'.e în Coreea in 
loatrițiiJe exp-ij- iroere a vof.nțe: popjjețîe. 
tere» Coree la project se pre.ede claceasîâ 
a%u mâboie reăotvaiâ de coree-::: înșiși prin- 
ri--cn acord Intre Coreea de Nord și cea <fe 
■cad. rare scop irebute creată o comisie 
orvspnntIroare pe Întreaga Coree. alcătuită 

ăia reprezentanții celor două părți ale Coreei.
In a. do re rînd. proiectul R.P.D. Coreene 

prevede retragerea tuturor trapelor străine din 
Coreea intr-an anumit termen. Proiectul pro- 
t.ne retragerea tuturor trupeior străine din Co
reea tn termen de șase luni. Dar ministrul a- 
eceri cr externe ai R.P D. Coreene. Nani Ir, a 
~ : ; c a; deja că probiema termenului retrage 

ropeior străine din Coreea urmează să fie 
ureczaiă și rezolvată printr-un acord în acest 
sens. Este de prisos să se mai dovedească 
estet ea propunerii privitoare la retragerea 

trupelor străine din Coreea înainte de ține 
■ea alegerilor libere în întreaga Coree. In 
condițiile prezențe, trupelor străine, care în 
plus au participat nu de mult la război, nu 
se poate, firește, să se asigure deplina liber
ate de exprimare a voinței poporului coreean 
a alegerile pentru un parlament al întregi: 

Coree. care va avea sarcina să formeze gu
vernul democrat al Coreei unite. De aci re 
iese că retragerea trupelor străine trebuie să 
precedeze alegerilor pe întreaga Coree. Pen- 
tru a nu amina alegerile pe întreaga Co 
ree, este necesar să se stabilească un termen 

mai scurt posibil pentru aplicarea acestei 
măsuri.

In al treilea rînd, proiectul R.P.D. Coreene 
prevede deasemenea oa statele oare sînt în mod 
deosebit interesate în asigurarea păcii în Extre
mul Orient să-și asume obligația de ia asigura și 
pe viitor dezvoltarea pașnică a Coreei. Un ase
menea acord între state are o deosebită im
portanță pentru poporul coreean. El trebuie 
să preintîmpine orice încercări de dezlănțuire 
a unui nou război în Coreea. lntrucît toți 
participanții la conferință declară aici că nă
zuiesc spre asigurarea dezvoltării pașnice în 
viitor a Coreei, nu trebuie să existe obstacole 
de nebiruit pentru realizarea acestui acord. La 
rîndul său, guvernul sovietic este gata, îm
preună cu celelalte state, să participe la în- 
făptuirea acestei sarcini și să-și asume obli
gațiile corespunzătoare pentru a se asigura 
dezvoltarea pașnică a Coreei.

Așa dar, proiectul Republicii Populare De
mocrate Coreene deschide posibilități clare și 
largi pentru reglementarea definitivă a pro
blemei coreene. El asigură restabilirea uni
tății statului coreean independent pe baze de 
mocratice, înlăturarea oricăror presiuni din 
partea statelor străine asupra treburilor in
terne ale Coreei și totodată creează condițiile 
de securitate externă pentru unificarea Co
reei într-un stat unii, independent, democrat, 
in condițiile unei păci trainice și sigure.

Cele mai mari obiecțiuni le-a provocat 
propunerea R. P. D. Coreene de a se crea 
o comisie pe întreaga Coree în vederea , pre 
gătirii și ținerii alegerilor în întreaga Coree 
pentru Adunarea Națională a Coreei și în ve 
derea înfăptuirii măsurilor urgente îndrep 
:ate spre apropierea economică și culturală 
intre Coreea de Nord și de sud. Totodată, se 
ridică obiecțiuni împotriva faptului că o ase
mene® comisie pe întreaga Coree, alcătuită 
din reprezentanții Coreei de Nord și Sud să re
zolve problemele ce i se vor încredința prin pu
nerea de acord ia punctelor de vedereale celor 
două părți. Dar e nega necesitatea unui aseme
nea acord, înseamnă a nega însăși posibilitatea 

unificării Coreei de Nord și de Sud pe baze 
democratice și a păși pe oalea încercărilor 
zadarnice de a impune uneia dintre părți 
voința celeilalte.

Populația Republicii Populare Democrate 
Coreene a dus o luptă eroică și a făcut uria
șe sacrificii apărîndu-și cuceririle democra 
tice. Cine poate crede că Republica Populara 
Democrată Coreeană poate fi silită să renun 
țe la drepturile și libertățile sale democratice, 
lucru oare ar fi inevitabil dacă Coreea de 
Nord ar fi subordonată actualului regim 
sud-coreean.

Prin ce se explică faptul că Republica Popu
lară Democrată Coreeană a fost în stare să 
ducă o asemenea luptă plină de abnegație îm 
potriva agresiunii străine și a regimului sud- 
coreean ?

Pentru aceasta există temeiuri importante.
După cum se știe, țăranii reprezintă princi

pala masă a populației Coreei. Imediat după 
eliberarea Coreei de sub jugul colonialiștilor 
japonezi, in fața țăranilor coreeni din nordul 
țării s-au deschis posibilități de îmbunătățire 
a modulu de viață, de îmbunătățire a condi 
ții-or lor materiale și culturale de trai, posi 
bilităț: pe care nu le aveau in trecut. In mîi- 
nile țăranilor din Coreea de Nord au trecut 
pămînturile foștilor moșieri japonezi și ale 
lacheilor ior coreen7 de atunci. Peste 700.00? 
de gospodării țărănești fără pămîn: sau cu 
pu’ n ptmtnt an primit fără plată peste un 
milion de hectare de pămîn'. care aparținuse 
*a trecu: colonialiș.ilor japonezi și ;ache> 
lor ior care au asuprit și ruinat pe țăran: 
Cons n ația Republics Pope are Democrate Co 
reene a ror -'- -țn această mpor.antâ cucer: 
re cemccra: că a țăranilor din Coreea de 
Nord.

Ca total alta a fost situația țăranilor din 
Coreea de Sud Chiar din datele Comisie: 
O.X l pentru Coreea reiese că in timpul o- 
sropațm japoneze. 09^ din păra intui Coree 
de Sud apa.*a-nuse  cot rop: oriior japonezi. 
Poc- vk altor date, e au dețsiai suprafețe de 
pânrii*  wait m: mari— aproape doua treimi 
dto lerenarite Coreei. Dar ți după izgocirea 
«riaarițsdar jalonezi, aceste pamîntari din 
Coreea de Sad aa trecu: in :nî:n:ie ace Io: 
ramr. grvennaK care ta trecut roseseră in 
cea aaa sare parte aservite japonezilor. Daci 
ae referjb la principala misă a țăranilor din 
Coreea de Snd. țârans ca gospodări: mia ț: 
Kțtocu oa aa arat o tâlaaiie ma: ben*  de 
c*  ta mor: raci după izgonirea ocupaiițiio: 
japonez: Xa este g*r-  să se înțeleagă că ța 
sare, dac Coreea de Nord na au vrut ca ase 
■nea rtndmed să he ea rose din Coreea de 
SiKțc*  Coree. de Nord.

lasaaxure» oeiodmru âea»»crat populare in 
Coreea de Nord a dus la trecerea marilor In- 
trepri ndg-, aiuralt oare au apar; aut in :re- 
ac ta aa*;iw.:» -.ea cazurilor occpanțilar japo 
aeta. âa aăade aoohE sla.. ia introducerea 
rec âe sxtrocâ de opt ore. ta creare» unor 
oarad-;» ir»v-:L ta care asaritorii ți mun 
chaoreue si as se teamă de șomaj ți foamete 
țs să « sugari că tor a. ea asigurată munco 
js solara, ia triop ce In Coreea de Nord au 
ios: create cndtța ioc mai favorabile pentru 
imamaălățire» traâsha țăranilor, muncitorilor 
■ areJecmaiâor. situația oamenilor munc: 
dea Coreea de Sad a rămas aceeași ca și în 
:rec-- In co*ir;:de  men'.roer:: regimului H- 
sLuaa^st sad-cureeaa. pu?aia„a Coreei de

IU.

Problema coreeană
Atenția popoarelor este ațintită asupra dez 

baterilor in problema coree-ină care are loc 
la conferința de la Geneva. Acest lucru tre 
^-ie spus în primul rînd despre popoarele 
.Asiei.

Este adevărat că pînă nu de mult Coreea 
s-a aflat sub asuprirea colonială a ocupanț: 
or japonezi ți că această asuprire a dura, 
aproape 4t' de ani.

Dar tot atit de adevărat este și faptul că 
tn prezent Coreea nu poate fi privită ca un 
obiect al politicii unor state străine deprinse 

guverneze colonii și să instaureze regimuri 
coloniale. Poporul coreean, ca și multe alte 
popoare din Asia, a pășit pe calea largă a 
dezvoltării democratice. Numai oamenii care 
nu sînt în stare să înțeleagă schimbările isto
rice produse în Asia cred că orînduirea de- 
mocrat-populară din Coreea de Nord ar fi fost 
impusă de cineva din afară și nu văd că a- 
ceastă nouă orînduire sociai-politică se ba
zează pe sprijinul activ al poporului coreean. 
Aceasta reiese și din faptul că acei care ajută 
pe coreenii democrați la crearea noii orîr.duiri 
sociale in Coreea de Nord se bucură de o mare 
dragoste și de o nestrămutată încredere din 
partea cercurilor largi ale poporului coreean. 
Cu totul alta este situația în Coreea de Sud. 
unde regimul lisinmanist, putred piuă in mă
duva oaselor, antipopular și venal vede prin
cipalul său reazim în baionetele străine. Se 
înțelege că el vrea oa în Coreea de Sud să 
fie menținute cît mai mult timp trupele străine. 
Se înțelege că el este împotriva unor propu
neri care au ca scop grăbirea retragerii trupe
lor străine din Coreea.

Toată lumea vede că în prezent rezolvarea 
problemei coreene în spiritul stabilirii păcii 
și democrației depinde in primul rînd de pozi
ția Statelor Unite ale Americii. Dacă poli
tica Statelor Unite ale Americii în probiema 
coreeană se va bizui și în viitor pe planu
rile militare ale unor generali cărora le este 
străină înțelegerea reformelor democratice de
venite actuale în țările Asiei — o asemenea 
politică nu poate contribui la reglementarea 
problemei coreene și nu poate în cele din 
urmă să nu se termine printr-un eșec. O a- 
semenea politică nu poate găsi teren în noile 
condiții ale dezvoltării sociale a țărilor Asiei.

Politica dusă pină în prezent de S.U.A. in 
problema coreeană este doar una din mani
festările acelei linii polit’ce funda-mentale 
pe care cercurile guvernante din S.U.A. o au 
față de țările Asiei. Aceasta se reflectă îndeo
sebi asupra problemei atitudinii acestor 
cercuri ale S.U.A. față de Republica Populară 
Chineză.

In ciuda faptului că în China au învins — și 
au învins definitiv — adevăratele forțe popu
lare, care au creat în toamna anului 1949 Re
publica Populară Chineză, S.U.A. duc o poli
tică dușmănoasă față de China și față de po
porul chinez. Ce rezultate poate avea o ase
menea politică agresivă față de un stat cu 
o populație de peste 500:000.000 locuitori și a- 
ceasla în condiții cînd nivelul conștiinței, al 
activității maselor populare din China și ho
tărîrea ei plină de abnegație de a-și 
apăra cu abnegație drepturile cresc pe 
zi ce trece ? Profitînd de războiul din 
Coreea^ Statele Unite ale Americii au acapa
rat insula Taiwan — teritoriu Chinez — și cu 
ajutorul bandei ciancașiștilor, care s-a cuibă
rit în Taiwan pregătesc fățiș un atac împotri
va Chinei. Interesant este faptul că la con
ferința de ia Geneva au fost spuse destule 
vorbe de tot felul despre drepturile popoare
lor, dar, nimeni, în afară de adevărații prie
teni ai Republicii Populare Chineze, nu a gă-

Sud nu a avut nici un fel de speranțe de îm
bunătățire a stării de lucruri.

In condițiile orînduirii democrat-populare, tn 
Coreea de Nord au fost aplicate vaste măsuri 
în domeniul construcției culturale ; ș-au des. 
ehis numeroase școli elementare și medii ; au. 
fost înființate 15 instituții de învățămînt su
perior, lucru care nu a existat de loc în timpul 
ocupației japoneze. In același timp, în Coreea 
de Sud regimul lisîhmanist nu a luat nici un 
fel de măsuri importante în folosul poporu
lui, nici pe plan economic, nici cultural.

Toate acestea arată motivele pentru care 
Republica Populară Democrată Coreeană și-a 
apărat cu ati’.a hotărîre și entuziasm cuceri
rile sale îfnpotriva agresiunii externe. Tot
odată, faptele susamintite dovedesc că popu
lația Coreei de Nord nu poate fi silită să re
nunțe la cuceririle orînduirii democrat-pbpu- 
iare și că încercările de extindere a regimu
lui sud-coreean asupra Coreei de Nord nu au 
putut să nu întîmpirre o ripostă hotărîtă.

Unde trebuie să caute atunci poporul co
reean o oale de ieșire din această situație ?

Soluția poate fi găsită în unificarea Coreei 
pe baze democrate, iar pentru aceasta este 
necesară crearea unei comisii pe întreaga Co
ree alcătuită din reprezentanți ai Coreei de 
Nord și de Sud, aleși respectiv de Adunarea 
Populară Supremă a R. P. D. Coreene și de 
Adunarea Naț o.na'ă a Republicii Coreene, ur- 
iritnd oa din această comisie să facă parte și 
reprezcn.anți ai celor mai mari organizații 
democrairce obștești din Coreea de Nord și 
de Sud. Daca conferința de la Geneva vă 
contribui la realizarea unei ințeiegeri cu pri
vire >a eonâițiiie unui acord între Coreea de 
Nord și de Sud. Condiții care să ofere posibi
litatea menținerii libertăților democratice, in. 

a ceior mai importante cuceriri demo- 
e ale R.P.D. Coreene și dacă totodată 

se va considera necesară luarea în considera
ție a par;icaiari<ațiior situației din Coreea de 
Sud. realizarea unu: asemenea acord va co
respunde atit intereselor poporului coreean 
cit și năzuințelor celorlalte popoare spre pace 
și re orme democratice.

Par . : ar. t ia conferința de la Geneva nu 
de piida. asemenea fapte cum este 

discursul lui Kim Son Su, vicepreședintele 
Coreei de Sud, care a acuzat pe președintele 
•Li Sin Mar ți guvernul său de "oaparare ă 
paterii, de represiuni polițienești împotriva 
Adunări: Naționale ți care dindu-și demisia la 
30 •t. z. a declara; : „Este rușinos să-ți 

numele figurind pe lista guvernului bi
rocratic. dictatorial și venal al lui Li Sîn 
Man".

S-ar putea cita multe fapte din rapoartele 
diferitelor Comisii O.X U pentru Coreea și 
din numeroaseie relatări ale presei necoinu- 
nisie din diferite țări care confirmă declara
ta de mc. sus a lui Kim Son Su, declarația 

unui alt fost vicepreședinte sud-coreean — 
Li Si En, precum ți declarațiile multor altor 
persoane oare au arătat că regimul sud-co
reean lisinmanist este un regim antipopular, 
terorist și venal. Și acest regim semi-fascist 
vor să- impună populației Coreei de nord, 
rare știe ce înseamnă reforme democratice, 

>.tarea culturii naționale, binefacerile li- 
>er:e. . -op -rului ! Este absolut evident că 
.semenea planuri sînt irealizabile și trebuie 
condamnate cu hotărîre de toți adevărații 
partizani ai păcii și democrației.

și popoarele Asiei
sit cu cale să spună nici un cuvînt împotriva 
cotropirii Taiwanului. In schimb, ani asistat 
aic’ la un torent de discursuri pline de elogii 
deșănțate și neeon vin gât oare la adresa S.U.A. 
Numai prir.tr-o presiune grosolană asupra 
najorității membrilor Organizației Națiunilor 
Unite, cercurile agresive americane izbutesc 
de aproape cinci ani să împiedice restabilirea 
participării legitime a Republicii Populare 
Chineze în Organizația Naț-unilor Unite.

Aceasta se face în ciuda faptului că nu 
poate fi găsită o personalitate cinstita, inde
pendentă democrată care să considere legale 
sau într-o oarecare măsură întemeiate aceste 
acțiuni ale S.U.A. Este totuși interesant de su
bliniat faptul că sentimentul datoriei cetățe
nești și un firesc'spirit 'de dreptate nu au su
gerai nici unuia din acei membri ai Organi
zației Națiunilor Unite, care au luat aici cu- 
vîntul, să facă un lucru atît de simplu ca 
acela de a arăta că a sosit timpul de a se 
pune capăt unei asemenea situații anormale 
și revoltătore.

Dată fiind această atitudine față de Repu
blica Populară Chineză, ce pot crede despre 
politica S.U.A. și despre statele care sprijină 
această politică celelalte popoare ale Asiei, 
care tind să-și apere drepturile și interesele 
lor ?

Există țări în oare sînt destui nemulțumiți 
de faptul că popoarele Asiei au purces însfîr. 
șit la apărarea ho-tărîtă a drepturilor și in
tereselor lor. Dar ar fi timpul să se înțeleagă 
că nici o politică „de pe poziții de forță" nu 
mai poate să întoarcă roata Istoriei. Popoa
rele Asiei, a cărei populație se ridică la peste 
jumătate din populația întregului glob pămîn- 
tesc, au pornit pe -un drum nou și nu există 
nici o forță, nici o putere care să poată îm
piedica noua dezvoltare cu adevărat demo
cratică a popoarelor din Asia și nu numai a 
celor din Asia. Noi știm, desigur, că acum se 
elaborează planuri pentru crearea unui nou 
bloc militar îndreptat împotriva popoarelor 
din Asia de sud-est. Cu aceasta se ocupă în 
prezent cercurile guvernante ale anumitor pu
teri în frunte cu Statele Unite. încă nu a fost 
înjghebat definitiv acest nou bloc agresiv în
dreptat împotriva popoarelor din Asia. Dar le 
Singapore și în alte locuri sînt de pe acum în 
curs consfătuiri între generali, la care participă 
personalități militare din S.U.A., Anglia, Erau, 
ța și Australia. Poate că în acest bloc se va 
reuși să se atragă și unele state asiatice de
pendente. Totuși în cercurile largi internațio
nale, aceste planuri au și primit o apreciere 
negativă. Astfel de planul" militare sînt în 
dreptate în primu-l rînd spre menținerea și eter
nizarea prin orice mijloace a regimului colo
nial, spre înfrinarea popoarelor care tind spre 
libertate și independență națională. Aceste 
planuri exprimă tendințele agresive ale cercu
rilor guvernante din anumite state, dar ele con
travin intereselor păcii și ale eliberării națio, 
nale a popoarelor subjugate.

(Continuare tn pag. 4-a)
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Cu privire Ia problema coreeană
Declarația făcută de V. M. Molotov în ședința din 11 mai

a conferinței de la Geneva
(Urmare din pag. 3-a)

Atît tn problema coreeană, cît și în toate 
celelalte probleme de importanță internațio
nală, Uniunea Sovietică apără interesele pă
cii și ale liberei dezvoltări a popoarelor. In 
timp ce cercurile guvernante din S.U.A. și din 
alte cîteva state se străduiesc să creeze blo
curi militate atît în Europa cît și în Asia, 
Uniunea Sovietică apără Interesele securității 
colective a popoarelor care, odată instaurată, 
ar face să dispară necesitatea creării de gru
pări militare de state opuse una alteia. Aceas
tă politică a Uniunii Sovietice este dictată de 
interesele menținerii și consolidării păcii în 
întreaga lume.

Se știe că în prezent' se întreprind acțiuni 
de tot felul pentru a se crea o nouă grupare 
militară de state vest-europene bazată pe re- 
militarizarea Germaniei occidentale. Planuri 
de acest fel nu reprezintă altceva decît pre
gătiri pentru un nou război în Europa în fo
losul cercurilor imperialist-agresive.

Uniunea Sovietică avertizează neîncetat îm. 
potriva primejdiei unor asemenea planuri a- 
gresive.

Uniunea Sovietică a fost șl este de părere 
ca tn locul grupărilor militare opuse una al
teia în Europa să se realizeze unirea efor
turilor tuturor statelor europene, indiferent 
de ortnduirea lor socială și ca aceste eforturi 
unite să fie îndreptate spre asigurarea secu
rității colective a tuturor statelor Europei. Toc. 
mai în acest scop Uniunea Sovietică a propus

încheierea ,,Tratatului general european cu 
privire la securitatea colectivă în Europa".

In momentul de față vedem că ți împo
triva țărilor Asiei se urzesc planuri de creare 
a unor noi grupări militare a'.e acelor state, 
care caută să mențină regimul colonial și să 
împiedice mișcarea de eliberare națională a 
popoarelor din Asia. Astfel de planuri nu pot 
să corespundă intereselor păcii și ou pot să 
se bizuie pe sprijinul popoarelor. Asemenea 
planuri sînt pătrunse de străduința de a apăra 
în Asia privilegiile perimate aie unor state 
neasiatice, lucru cu care în prezent nu vor 
să se împace popoarele Asiei.

Dar în fața popoarelor Asiei s-au și deschis 
alte drumuri noi. Acest lucru este dovedit și 
de propunerea prezentată la această conferință 
de primul ministru al Republicii Populare 
Chineze, Ciu En-lai, îndreptată spre unirea 
eforturilor popoarelor Asiei — pentru asigu
rarea păcii între popoare.

Uniunea Sovietică împărtășește în întregime 
aceste năzuințe spre asigurarea securității co
lective pentru toate popoarele Asiei, tot așa 
după cum ea se străduiește să asigure rea
lizarea unui acord cu privire la securitatea 
colectivă pentru toate popoarele Europei.

Milioane de oameni așteaptă ca conferința 
de la Geneva să aducă importanta sa con
tribuție la consolidarea păcii generale.

Conferii , de la Geneva trebuie să-șl con
centreze toate eforturile pentru a Justifica 
aceste așteptări.

Deschiderea celui de al lll-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Popular Dimitrovist

SOFIA 12 (Agerpres).
La 12 mai s-a deschis la Sofia Congresul al 

Ill-lea al Uniunii Tineretului Popular Dimi
trovist din R.P. Bulgaria. La deschiderea Con
gresului au fost de față conducători a! Parti
dului Comunist din Bulgaria și al Guvernu
lui R. P. Bulgaria.

La Congres asistă o delegație a U.T.C.L. a 
U.R.S.S., delegații de tineret din țările de de
mocrație populară, precum și d:ntr-o serie de 
țări capitaliste. Oaspeți ai Congresului sînt

----------------- e-

Bruno Bernini, președintele F.M.D.7. șl Jorge 
Adelano. vicepreședinte al U.I.S.

După aprobarea ordinei de zl a Congresu- 
Iu! Dimităr Ganev. secretar al C.C. al P.C. 
din Bulgaria, a dat citire mesajului de salut 
al C.C. al P.C. din Bulgaria.

A luat apoi cuvîntul Lucezar Avrakov. se
cretar al C.C. a! Uniuni! Tineretului Popula' 
Dimitrovist din R. P. Bulgaria, care a prezen
tat raportul de activitate al C.C. al U.T.P.D.

Declarația înaltului comandament 
al Armatei Populare Vietnameze

Cinci ani de la constituirea Comitetului permanent 
pentru apărarea păcii din R.P.R.

GENEVA 12 (Agerpres). — La 12 mal con
ferința de la Geneve a miniștrilor afacerilor 
externe a ținut cea de a 3-a ședință consa
crată discutării restabiliri’ păcii în Indochina.

Ședința a fost prezidată de A. Eden minis
trul afacerilor externe al Marii Brii'anii.

In cadrul acestei ședințe au luat cuvîntul : 
reprezentanții regimurilor marionetă din Viet
nam și Cambodgia, ministrul afacerilor externe 
al R.P. Chineze Ciu En-lai, ministrul aface
rilor externe al Marii Britanii A. Eden, șeful 
delegației americane Bedell Smith, șeful dele
gației Laos-ului, minisi'rul afacerilor externe 
al Franței G. Bidault, ministrul afacerilor ex
terne ad-interim al R. D. Vietnam Fam Van 
Dong, nj^iistirul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice V. M. Molotov, ministrul afacerilor 
externe al Franței G. Bidault (pentru a doua 
oară), ministrul afacerilor externe al Marii 
Britanii A. Eden (în editate de președinte) 
ți ministrul afacerilor externe ad-interim al 
R. D. Vietnam Fam Van Dong. (pentru a 
doua oară).

In cuvîntarea sa reprezentantul baodaist a 
respins propunerile delegației Republicii De
mocrate Vietnam.

Ministrul afacerilor externe al Repnulicii 
Populare Chineze, Ciu En-la' a rostit o amplă 
cuvîntare El a exprimat vo'nța p porului chi
nez ca războiul dm Indochina să ia sfîrșit 
fără întîrziere. Ciu En-lai a criticat poziția 
lui Bidault care a încercat să nege răspunde
rea Franței în războiul din Indochina. Șeful 
delegației chineze s-a ocupat în continuare de 
rolul Statelor Unite ale Americii în intensifi
carea războiului din Indochina și menținerea 
unui focar permanent de conflicte în Asia de 
sud-est.

Ciu En-lai a demascat apoi calomniile des
pre pretinsa intervenție chineză în războiul 
din Indochina oalificîndu-le drept un panavan 
destinat să ascundă Intervenția americană în 
Indochina și o încercare a Statelor Unite de 
a crea neînțelegeri între popoarele Asiei.

Ciu En-lai s-a referit apoi la relațiile priete

Ședința din 12 mai
nești oare s-au dezvoltat în ultimii ani între 
Republica Populară Chineză și Republica De
mocrată Vietnam.

Ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze 
a sprijinit declarația și propunerile delegației 
R.D. Vietnam, oare corespund pe deplin inte
reselor rezolvării pașnice a problemei indochi- 
neze. Ciu En-lai a susținut oa propunerile Re
publicii Democrate Vietnam să constituie baza 
discuțiilor în problema restabilirii păcii în In
dochina.

A luat apoi cuvîntul ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, A. Eden, oare într-o 
scurtă declarație și-a propus să rezume cîteva 
chestiuni principale oare se pun în fața con
ferinței în problema mdochineză.

In continuare au luat cuvîntul : reprezen
tanții Laos-ului, Franței, Cambodgiei; minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., V. M. Mo
lotov și ministrul afacerilor externe al Marii 
Britanii A. Eden.

Luînd cuvîntul. șeful delegației americane, 
Bedell Smith, a sprijinit punctul de vedere 
exprimat de delegatul baodaist.

Delegatul Laos-ului s-a raliat și el punctului 
de vedere baodaist.

Ministrul afacerilor externe al Franței, Bi
dault, oare a luat apoi cuvîntul, nu a adus 
niciun argument nou In sprijinul propunerilor 
sale anterioare.

Reprezentantul cambodgian Ssa crezut Indi
cat să ia apărarea pol’ticii Statelor Unite.

Luînd cuvîntul ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., V. M. Molotov a arătat între al
tele că delegația sovietică își va expune ulte
rior punctul de vedere asupra propunerilor 
privitoare la restabilirea păci! în Indochina 
supuse conferinței miniștrilor afacerilor ex
terne.

In încheierea ședinței, A. Eden, în oalitate 
de președinte, a comunicat că la 13 mai vor 
continua discuțiile cu privire la problema co
reeană, iar la 14 mai vor continua discuțiile 
cu privire la restabilirea păcii în Indochina.

După aceasta ședința a luat sfîrșit.

ȘANHAl 12 (Agerpres).
Agenția Vietnameză de Informații a trans

mis declarația înaltului comandament al Ar
matei Populare Vietnameze, adresată Ina'tu- 
lui comandament francez cu privire la evacua
rea din D en Bien Fu a prizonierilor de răztxx 
grav răniți.

înaltul comandament al Armatei Popu'are 
Vietnameze, se spune tn declarație, comunică 
înaltului comandament al forțelor armate fran. 
ceze din Indochina următoarele:

In conformitate cu politica umanitară a 
președintelui Ho Și Min șl a guvernului Re
publicii Democrate Vietnam șl tn conformitate 
cu declarația făcută de delegația Republici: 
Democrate Vietnam Ia conferința de la Gene
va tn problema rănlților de la Dien Bien Fu.

înaltul comandament al Armate! Populare 
Vietnameze autoriză înaltul comandament ai 
forțelor armate franceze din Indochina să eva
cueze din Dien B en Fu pe so'.dit'i săi grav 
răniți. înaltul comandament al forțelor armate 
poate să trim tă imedrat u.n de:egat al său 
pentru a avea o întrec edere cu reprezentan
tul Armatei Populare V:etnameze care ti va 
face cunoscut condițiile potrivit cărora tre
buie efectuată evacuarea rlniților. Locul în
trevederii va fi partea de nord a ae’xiromu- 
lui de la Dien Bien Fu. Delegatul francez 
trebuie să sosească pe un helicopter, avînd 
semnele distinctive a'e Crucii Roșii. Data 
întrevederii trebuie să fie fixată de înaltul 
comandament francez cu o zi înaintea între
vederii.

Panică la Hanoi

Cu cinci ani în urmă, la întoarcerea dele
gației RPR care a participat la Congresul 
Mondial al Partizanilor Păcii de la Paris și 
Praga. au luat naștere și în țara noastră. 
Comitetul permanent pentru apărarea păcii 
și comitete de luptă pentru pace. De atunci 
glasul celor ce muncesc în patria noastră, 
alături de glasurile milioanelor de oameni 
cinstiți din lumea întreagă, ce luptă pentru 
apărarea păcii, s-a tăcut auzit cu tărie. Vo
ința nestrămutată a poporului romîn de 
a-?: apăra independența și roadele muncii 
sale pașnice, s-a concretizat în numeroase 
acțiuni întreprinse tn acest scop. Milioanele 
de semnături așternute pe Apelul de la Stoc
kholm, pentru interzicere armei atomice 
(1950—1951) și pe Apelul cu privire ia înche
ierea unui Pact al Păcii între cele cinci mari 
puteri (1951). exprimă hotărîrea oamenilor 
muncii din patria noastră, de a-și continua 
și pe mai departe munca lor pașnică, de a ve
ghea la pacea lumii. Existența celor peste 
-’4.000 de comitete de luptă pentru pace, care 
constituie forma organizată a mișcării pen
tru pace din țara noastră, este o mărturie 
vie a năzuințelor poporului nostru. Poporul 
nos.ru se mîndrește că politica externă a 
guvernului său. este o politică de pace și 
colaborare internațională, ce exprimi) năzuin
țele constructorilor vieții noi din R.P.R.

Declarația guvernului Republicii Populare 
Romîne. în sprijinul propunerilor sovietice 
cu privire la asigurarea securității colective 
In Europa, dovedește interesul și atenția pe 
care guvernul nostru le acordă cauzei men
ținerii păcii în lumea întreagă.

Poporul nostru care a suferit urgia unuia 
dintre cele mai crunte războaie din cîte a 
cunoscut omenirea, cere cu tărie ca în locul 
așa-ztsei comunități defensive europene, să se 
organizeze un sistem de securitate colectivă 
a tuturor statelor Europei. Poporul nostru se 
ridică împotriva renașterii militarismului 
german, care într-o perioadă scurtă de timp,

a fost punctul de plecare a două războals 
mondiale.

Istoricele documente ale sesiunilor Consiliu
lui Mond’al al Păcii, au fost dezbătute 
de mii și mii de oameni ai munci' din pa
tria noastră. In numeroase adunări publice, 
a fost popularizată importanța acestor sesi
uni care a arătat că principala sarcină a oa
menilor cinstiți și doritori de pace de pretu
tindeni, este aceea de a-și intensifica lupta 
pentru destinderea încordării internaționale.

Zi de zi, lupta poporului nostru pentru 
menținerea păcii, capătă noi forme. Oțelarul 
de la Hunedoara, petrolistul din Valea Praho
vei sau din Moldova, țăranul muncitor de 
pe ogoarele patriei, minerul din Valea Jiului, 
savantul din laboratorul de cercetări, studen
tul sau simpla gospodină, toți oamenii cins
tiți din țara noastră știu că de munca lor 
depinde menținerea păcii. Poporul nostru 
muncitor, luptător devotat al nobilei cauze 
a păcii, luptă acum cu puteri sporite pentru 
dezvoltarea mai departe a economiei națio
nale, pentru creșterea nivelului de trai ma
terial și cultural al celor ce muncesc. 
Succesele obținute tn uzină sau pe ogor, în 
sporirea producției bunurilor de larg consum, 
servesc cauzei nobile, păreia poporul nostru 
i-a dedicat întreaga sa forță, cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării internaționale.

Poporul nostru întîmpină cea de a cincea 
aniversare a Comitetului permanent pentru 
apărarea păcii din R.P.R. și a comitetelor de 
luptă pentru pace, intensifieîndu-și eforturile 
îndreptate înspre întărirea patriei și conso
lidarea păcii în întreaga lume. In aceste 
zile, constructorii socialismului din țara noas
tră, alături de milioanele de oameni cinstiți 
din lumea întreagă, își exprimă dorința lor 
fierbinte, ca lucrările conferinței de la Ge
neva a miniștrilor afacerilor externe, să fie 
încununate de succes. Cauza păcii va trium. 
fa, pentru că ea exprimă năzuințele și intere

sele vitale ale tuturor popoarelor.

împotriva recrutării de tineri germani 
în războiul murdar din Indochina

HAMBURG 12 (Agerpres). — Recenta decla
rație făcută de Adenauer în fața Bundestagului 
în care acesta s-a pronunțat în favoarea recru
tării de tineri germani în legiunea străină și 
a adus elogii germanilor care luptă în răz
boiul murdar din Indochina, a provocat vii 
proteste in rîndurile opiniei publice din în
treaga Germanie occidentală.

Sub presiunea acestor proteste, ziarul bur
ghez „Hamburgher Echo", critică cu vehe
mență declarația lui Adenauer și scrie: 
„Adenauer a declarat că în Indochina au că 
zut mulți germani care luptă pentru întreaga

lume liberă Iată deci că și alții sînt tn stare 
să vorbească la fel oa Goebels. A venit momen
tul să se înceteze cu aceste strigăte ister'ce 
oare amintesc de Goebels.

Dacă francezii ar fi învingători tn Indochi
na, toată lumea ar recunoaște că este vorba 

de un război colonial. Acum Insă, pentru că 
ei mănîncă bătaie, se vorbește deodată des
pre apărarea democrației.

Toate acestea nu sînt decît o subțire per
dea de fum pentru alcătuirea căreia minis
trul de externe american, Dulles, a procurat 
chimicalele necesare".

HANOI 12 (Agerpres). — In urma căderii 
fortăreței Dien Bien Fu, colonialiști fran
cezi și uneltele lor baodaiste din regiunea del 
tei Fluviului Roșu, controlată încă de trupele 
franceze se văd acum direct amenințați.

Panica care a început să domnească în rin 
dul autorităților franceze este oglindită în 
viața cercurilor de afaceri a orașului Hanoi 
important centru al autorităților franceze din 
Indochina, avînd o populație de 300.000 locui
tori.

După cum relatează agenția France Presse 
oamenii de afaceri din Saigon - capitala Viet 
namului de sud - au început să se informeze 
de posibilitățile care mai există pentru conți 
nuarea activității sucursalelor lor din Hanoi ș: 
despre riscurile financiare pe care le comportă 
continuarea artivității tn această regiune.

Unele firme au și încetat să mai trimită măr
furi la Hanoi. Iar sucursala din oraș a „Băn
ci' Indochinei” a oprit acordarea cred.teior și 
și-a redus în mod simțitor perso ralul.

Odată cu intensificarea «perațiu.iitor mili
tare ale unităților Armatei Populare din jurul 
irașului Hanoi, locuitorii orașjlui au tace- 
ojt iarăși — după cum relatează France Preș- 
-a — „să învețe să se trezească la buouitui 
tunurilor".

Deruta a Început de asemenea să cuprindă 
șl pe marionetele francezilor din Vietnam. In 
urma căderii fortăreței Dien Bien Fu. Fan Huy 
Quat. ..ministrul apărării" din guvernul ma
rionetă baodaist. a făcut o serie de declarații 
presei exprimindu și îngrijorarea pentru re
giunea deltei Fluviului Roșu și recunoscînd 
„gravitatea pericolului' .

-S-

Mărturisirile generalului Navarre
SAIGON 12 (Agerpres). —
Generalul Navarre, comandantul suprem a 

corpului exped ționar francez din Indochina 
coautor al planului militar americano francez 
de luptă de la Dien Bien Fu. a acordat co 
respondenților unor agenții de presă occiden
tale un Interviu in cadrul căruia a declarat:

„Căderea fortărețe: Dien Bien Fu. constituie 
atît o tragedie personală cit și o traged e de 
ordin militar". Navarre a recunoscut că sol 
dații căzuți în luptă sau luați prizonieri la 
Dien Bien Fu. constituiau „elita” trupelor 
Uniunii Franceze care luptă in Indochina 
Nevoit să țină seama de ecoul puternic pro 
dus de conferința de la Geneva in rîndul pro 
prAlor lui soldați. Navarre • recunoscut c*  
„este greu să inspiri solda "'.or voita de » 
Supta a'ît timp cit aceștia nutresc speranța 
unei înțelegeri in problema indoehinezâ, care 
se d scută in prezent la Geneva.

Generalul Navarre a arătat apo: că el’be 
rarea fortărețe D'en Bien Fu poate atrage 
după sine consecințe grave pentru trupele co 
ion atiste franceze. El și-a exprimat părerea 
că ..trupele Vietminului (R. D. Vietnam — 
N.R.) pot pătrunde cu artileria g-ea In de'ta 
Tonkiiuhii”. periclilind astfel un sector vita 
în apărarea trupeor franceze.

Trecind î.n rev stâ cauze’e îtifrîngerilor tor 
mai grele pe care le-au smerit tn ultimele 
cîteva luni în Indochina strategii amercano 
francezi, generalul Navarre a recunoscut pen 
tru p-:ma da-.ă eșecul pe care l-a suferit mu’i 
trimn țatul p an de formare a unei ..armate

naționale" baodaiste. care să înlocuiască uni 
lățite Iran.eze. țSe știe că panul amintit p-e- 
redea tn pr-.mu1 ri.nd crea'ea a 100 de bata 
tioane alcătuite exclusiv din mercenari băști
nași. conform principiului „vietnamezii să 
• apte împotriva vietnamezilor", susținu; de 
cercurile ni 'itariste ale S.U.A. — N R.) „Ar
mata vietnameză, (baodaisiă — N R). a re
cunoscut Navarre, a rămas in urmă față de 
planurile de constituire a sa”.

Navarre a alirinat că la elaborarea faimo
sului „plan otensiv” nu s-a ținut seama de 
forța rea â a armate populare. Deși s-a ferit 
să se refere d rect la presten'e exercitate de 
5.U.A.. e a declarat că dacă ar fi tost in
forms! de ade>ă'aia forță a Vietnamului, „nu 
s-ar fi angajai tn laptele de la Dien Bien Fu".

Motiv iod că trupele franceze nu mai p>: 
tace :a;ă „'ăzboo'j- d n Indoch'na. care s-a 
ra-.sivr rut Intr-un alt fel de conflict", ge- 
reratai Navarre a cerut apoi deschis inter- 
»en; a m i.’arâ a Statelor Un te. De fapt, tn de 
darațta sa generalul Navarre a sprijinit fă 
țiș pianul american de „internaționalizare" a 
confltcta'u d n Indoch na. pențru real’za'ea 
cărata depjn eforturi d spera e cercurile con- 
ducătoare de la Washington.

Ca orice aventurier falit. Navarre tși leagă 
az speranțele de torp tarea luptei pentru re
glementarea pașnică a problemei lndoch:n“ze 
ojsț -.ind că „In căzu cind conferința de la 
Geneva ar eș>ia. Internaționalizarea războiu- 
■uf d n Indochina se va 'mpune ca o nece- 
s tae absolută”.

Scurte
• La invitația C C. el Uniunii Tineretului 

Popular Dimitrovist din Bulgaria', a părăsit 
Moscova plecînd spre Sofia o delegație a 
U.T.C.L. din U.R.S.S. compusă dm V. I. Za- 
lujnîi (conducătorul delegației) I. A. Pclenov 
>1 N S. Rodionova.

Delegația va lua parte la lucrările celui de 
a1 III- ea Congres al Uniunii Tineretului Popu
lar Dimitrovist din Bulgaria.

• Agenția France Presse anunță că înal 
tu! comandament Ira tcez a dezm'nțit în mod 
categoric informațiile provenite din sursă 
strâină. potrivit cărora la luptele de la Dien 
Bien Fu ai fi participat unități militare 
chineze.

• Agenția France Presse anunță că Aleide 
de Gasperi a fost numit președinte al Adu
nării comunității europene a cărbunelui și 
oțelului.

8 La 19 mai a avut loc în sala Teatrului 
„Olimpia" din Atena spectacolul dat de ba- 
letiștii sovietici Tihomirnova și Lidiah.

Spectacolul s-a bucurat de un mare suc
ces. Artiștilor 'i sau oferit numeroase buche
te de flori. La spectacol a fost de față Cap- 
salis, ministrul coordonării economice.

știri
9 Ziarul „Unita" anunță că aproape 100.000 

de muncitori agricoli din regiunea Rovigo se 
află în grevă de o săDtămînă în urina reni- 
zului marii.>r proprietari de a le satisface re
vendicările privind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă

e După cum anunță France Presse, Walter 
Hallstein, secretar de stat la Min sterul 
Afacerilor Externe de la Bonn, a avut marți 
dimineața n întrevedere cu Maurice Schuman, 
secretar de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al .Franței. In cursul întrevederii a 
fost discutată problema Saarulul

C Potrivit unei știri transmise de agenția 
France Presse, înaltul comandament al corpu
lui expediționar francez dm Indochina, va tri
mite în cel mai scurt timp o misiune de legă
tură pentru a stab'li cu comandamentul Ar
matei Populare Vietnameze condițiile evacuă
ri' răniților francezi de la Dien Bien Fu.

9 La invitația Comitetului A itifascist al 
Tineretului Sovietic a sosit la Moscova o de
legație a studențilot din Finlanda compusă 
din 17 oameni.
Delegația este condusă de Martti liman Mu- 
tru, președintele conducerii Uniunii Naționale 
a studenților din Finlanda.

Informații
Miercuri Ia amiază s-au tntors în Capitală 

tovarășii Ion Dobre. secretar al Consil’ulut 
Centra a S ridicatelor din R.P.R.. Ștefan 
Ra'.z. președintele Consiliului sindical regio
nal Oradea. Constantin Tănase, membru în 
Prezidiu! C.C. a! Sindicatului muncitorilor a- 
gricoli. Constantin Stoica, președintele comi
tetului de întteprindere el Uzinei „23 August" 
și Ronea Gheorghiu, activstă, membri ai de
legație, Consiliului Central al Sindicatelor din 
R.P.R., cere au vizitat Uniunea Sovietică cu 
prilejul zilei de 1 Ma'.

Pe aeroportul Bănoase, membrii delegației 
au fost întîmpinați La sosire de tov, C. Bu- 
taru, secretar al C.C.S. și de alți activiști cu

munci de răspundere din Consiliul Central al 
Sindicatelor.

La sosire a fost de față V. T. Țîgenov, 
prim secretar al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

★
S-eu întors de asemenea !n Capitală, tova

rășii Andrei Constantinescu, membru al Con
siliului Central al Sindicatelor din R.P.R., 
președinte al C.C. al Sindicatului muncitorilor 
din industria alimentară și a tutunului și Ve- 
sile Năpău. miner fruntaș din Lupem, membri 
ai delegației Consiliului Central el Sindica
telor dm R.P.R. care au participai la sărbă
torirea zilei de 1 Mai la Budapesta.

(Agerpres)

Cultură fizică și sport

Echipa de fotbal Dozsa Budapesta-joacă duminică în Capitală

Note politice Marionetele colonialiste și mînuitorii lor
Stnt puține zile de cînd a avut loc un 

spectacol de natură să stîrnească ridicolul. 
Cu toată seriozitatea pe oare încearcă s-o afi
șeze în asemenea momente, ziarele occidentale 
vestesc că reprezentanții guvernelor francez 
și baodaist au semnat un acord prin care 
se proclamă „Independența” statului fanto
mă al lui Bao Dai. Afli de această farsă 
sinistră Și involuntar tn fața ochilor îți apare 
imaginea unei marionete ale cărei mișcări 
sint acționate de trăgătorii de sfori din culise.

Bao Dai seamănă leit cu o asemenea ma
rionetă. De altfel nici ziariștii occidentali care 
încearcă să creeze impresia că „împăratul" 
de la Saigon ar reprezenta... poporul vietna
mez, nu reușesc să-și rețină cele mai mușcă 
țoare ironii atunci cind scriu despre Bao 
Dai. Presa americană l-a botezat „chefliul 
de la cîrrna statului". Renumele îi este pe 
deplin justificat prin chefurile inimaginabile 
ce se țin lanț la curtea „imperială" din Sai
gon și care costă anual frumușica sumă de 
9 milioane dolari.

Acum de etnd trtndăvește la Cannes, tn 
Franța, Bao Dai a devenit „regele baccaralei". 
E drept că între două jocuri de baccara, tn 
zilele din urmă, a fost nevoit să mai stea de 
vorbă și cu cîte un reprezentant al colonialiș
tilor francezi. In coloanele presei burgheze 
aceste discuții au fost denumite „tratative". 
Tratative n-eu existat tnsă decît tn imaginația 
ziariștilor burghezi ; la Cannes a fost vorba 
numai de transmiterea unor instrucțiuni rigu. 
roase. De altfel ch'ar și revista burgheză fran
ceză ,,Temps Modernes” scria: „Ca și Petain, 
Bao Dai nu este decît o marionetă fabricată 
și păstrată pentru necesități de „ordin exte
rior”, Ca și regimul de 1a Vtchy. administra
ția lui este impusă țării în mod artificial".

Bao Dai nu-i singura marionetă pe care co
lonialiștii o manevrează în Indochina. Un 
pumn de indivizi la fel de dubioși, împopoțo. 
nați cu titluri de miniștri și regi, îi țin com
pania. După cum a comunicat agenția vietna
meză de informații, primul ministru baodaist 
Buu Lok a fost „agent secret al ministerului 
francez penfru teritoriile de peste mări, slugă 
credincioasă a lui Petain și a fasciștilor ger
mani". Mai mult, el a fost chiar crainic al 
unui post de radio al fasciștilor germani. De 
altfel reputația morală a uneltelor politicii 
colonialiste în Indochina este atît de îndoel-

„Scînteia tineretului"
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nică tncît Jean Clementin scria tn revista 
„Temps Modernes": „In acest regim de mur
dărie și necinste se vinde totul, tncepînd de 
la ordonanță și terminînd cu șeful statului — 
prețul, firește, depinde de funcția pe oare o 
deține fiecare”.

De altfel regi, din Cambodgia și Laos ilus
trează cum nu se poate mai bine această 
stare de lucruri Norodon Sianuk și Stsavan 
Vong nu sint decît niș e trădător ai interese 
lor propriilor lor popoare, nișe oameT a că 
ror conștiință a iost xîndută in trecut pe yeni 
japonezi, iar tn prezent este calculată In lranc 
francezi și dolari americani. Spunea, pe bună 
dreptate, un gazetar francez că enumerarea 
principalilor demnitari ai regimurilor colonia 
l'ste dm Indochina seamănă ma: curînd cu O— 
cartotecă a agenților poliției franceze din 
Indochina.

Dulles a spus în discursul radiodifuzat pe 
care l-a pronunțat acum cîteva zile că Bao 
Dai i ar fi declarat la Paris că „este convins 
că independența Vietnamului este as'guratâ". 
(Ce reprezintă cuvîntul „Independență" în 
limbaj baodaist mii gteu de înțeles — a 
ceasta înseamnă dependență totală țață de 
inițiatorii americani ai unei aventuri militare 
în Indochina)

Bao Dai și celelalte marionete franceze din 
Indochina își permit să facă declarații, chipu
rile, în numele popoarelor indochineze. De 
clarațiile acestea nu se grăbește însă nimeni 
să le ia în serios. Binecunoscuta agenție re
acționa-a americană ...Associated Press" a ară
tat că „oficialități franceze au admis ca in 
razul unor alegeri, conducătorul comunist al 
Vietminului (așa este denumită in presa bur 
gheză Republica Democrată Vietnam, n.r.). 
Ho Și Min ar obține #1% din voturi".

Un ziar reacționar francez „Paris Norman 
die" dînd dovadă de o naivitate neașteptată, 
reproșa guvernului francez că marea sa gre 
șeală este aceea „că nu a făcut popular gu 
vernul Iu*  Bao Dai”. Dar cum poți să faci 
„popular" un guvern putred căruia nici un 
om cinstit nu-i acordă sprijinul său ?

Pînă deunăzi presa burgheză afirma că 
Republica Democrată Vietnam n-ar exista, că 
ea n-ar fi decît o creație a „propagandei co 
muniste". Au trecut anii șt Republica Demo 
erată Vietnam și-a dovedit forța și vitalitatea 
Iar astăzi reprezentanții puterilor occidentale 
au venit să trateze la aceeași masă cu re
prezentanții Republicii Democrate Vietnam. 
In aceste zile, ziarele occidentale încearcă să 
nege existența puterii populare în statele 
Khmer (denumit de colonialiști Cambodgia)

și Patet-Lao (denumit de colonialiști Laos).
Puterea populară însă există și se dezvoltă 

și tn aceste țări, indiferent de oalcule e și de 
dorințe’e colonialiștilor Fapte.e arată clar 
că In aceste state din peninsula Indochineză 
popoarele au început o luptă dreaptă de elibe
rare națonali.

In anul I94S patrioțit laoț'en! au proclamat 
independența națională a statului lor. In în
treaga țară — începind din 1948 — a început 
iupta armată de eliberare națională, colonia- 

știi Find a.ungaț: de pe jumătate din teri
toriul statului cu o populație de peste un mi
lion de oameni. In afară de orașe mari ca 
Luang Prahang și Vientiane, colonialiștii nu 
se ma: simt în siguranță, in 1950 a fost cre
ată. de către un congres a| celor mai larg' 
pături ale poporuIu- laoțian, Adunarea Nați
onală a statului Patet-Lao și a fost constituit 
un guvern de rezistență în frunte cu Sufanu- 
vong. Acest guvern se bucură de încrederea 
majorității populației

In statul Khmer. dominația colonialistă 
există de aproape SO de ani. Poporul din 
Khmer nu a înceta! tnsă nici un moment lupta 
sa pentru independența națională, pentru li
bertate. In 1948 a fost format un guvern pro
vizoriu al statului, pe care tnsă colonialiștii 
francezi l-au dizolvat curînd. In 1950, 200 de 
reprezentanți ai maselor populare au ales un 
nou guvern provizoriu în frunte cu Son Ngok 
Min. Chiar șl presa burgheză franc-zâ recu
noaște că peste 10 000 de partizani controlează 
un sfert din teritoriul țării cu o populaț'e de 
peste un milion de locuitori.

Desigur guvernanții parizieni pot să afirme, 
irosind pentru aceasta tone da maculatură, 
că aceste guverne nu există Popoarele din 
Patet Lao șt Khmer îi tac însă pe colonia 
liști să simtă în permanență existența pu 
ternicei lupte populare. Rezistența împotriva 
acțiunilor colonialiste se întărește neîncetat 
ca o expresie a voinței întregului popor. In- 
frîngerile pe care colonialiștii le-au suferit și 
continuă să le sufere au arătat limpede hotă 
rîrea popoarelor indochineze atunci cind este 
vorba de apărarea independenței lor.

Regimurile marionetă din Khmer și Patet- 
Lao sînt profund urîte de popor. în urmă cu 
cîtăva vreme ziarul „Populaire de Paris" 
scria în legătură cu situația Internă din re
giunile ocupate de colonialiști tn Khmer: „Un 
observator atent are impresia că țara se află 
tn ajunul unei descompuneri totale... Perspec
tivele actualei situații economice provoacă de 
asemenea o mare neliniște. Comerțul se află

tn declin. In buget există un deficit de 4,5 
nviiarde franci; șeptelui de vile soade sim
țitor".

Cît de train ce s'nt regimurile-marionetă ne 
indică o telegramă a agenției americane „A- 
ssocieted Press" care arată: „De săptămîni 
de ziie ies bogății din Indochina tn majori
tate p- n Ho.ig-Kong sau Macao. pentru ca să 
nu cadă sub ocupația comunistă sau să nu 
fie surprinse de un armistițiu nefavorabil". 
Ș: agenția asemăna arest exod a! bogăta
șilor indoch iezi cu cel al gomindaniștilor, 
în 1949. în preajma victoriei revoluției popu
lare în China Da' a cea < ta nu împiedică 
puterile occidentale să-șl prezinte marionetele 
sale drep' reprezentanți veritabili a! Indochi
nei. Zadarnică străduință insă 1

Urmărind dezbaterile conferinței de la Ge
neva remarc: cu ușurință străduința cu care 
puterile occidentale încearcă să împiedice 
participarea popoarelor asiatice la discutarea 
problemelor care le privesc. încercarea mai 
veche de a împiedica participarea R.P. Chi
neze Ia conferința de la Geneva a eșuat. A 
eșuat de asemenea și încercarea de a înăbuși 
glasul reprezentanților Republicii Democrate 
Vietnam. Acum, se încearcă a se iips: popoa
rele din Paiet Lao și Khmer de reprezentarea 
lor la conferința de la Geneva la care se 
discută probleme care le privesc tn cel mai 
înalt grad.

O asemenea încercare nu poate decît să 
stîrnească indignarea popoarelor Indochineze 
precum și a tuturor celor care doresc tn mod 
sincer reglementarea conflictului indochinez. 
De altfel și ziarul elvețian ..Die Taf scria: 
„Intrucît Laos și Cambodge (e vorba de re
gimurile marionetă, n.r ) sînt reprezentat prin 
delegați care se află de partea puțerilor oc
cidentale. va fi foarte dificil să se găsească 
motive pentru respingerea cererii de a se in
vita reprezentanți din Khmer și Patei’-Lao".

A trecut vremea cînd soarta Asiei era hotă- 
rîtă fără să se țină seama de voința popoare
lor ei. Ne aflăm in anul 1954 și nicidecum la 
sfîrșitul secolului (recul. Se pare Insă că 
mai ex'stă conducători de state care trăiesc 
cu amintirea unor vremuri pentru totdeauna 
apuse.

Experiența Istoriei ar fi trebuit să le demon
streze că aceste vremuri nu se vor mai în
toarce nici odată chiar dacă Wall-Street-ul ar 
cheltui pentru aceasta tot aurul adunat în 
safeurile sale.

EDGARD OBERST

La sfîrșitul acestei săptămîni stadionul „23 
August" din Capitală va cunoaște din nou 
freamătul marilor întîlniri internaționale. De 
data aceasta iubitorii sportului cu balonul 
rotund vor avea ocazia să vadă „la lucru" 
pe una d:n valoroasele echipe maghiare. Este 
vorba de formația budapestană Dozsa care 
va primi replica echipei Dinamo — una din 
fruntașele fotbalului nostru.

Dozsa Budapesta este desigur cunoscută pu
blicului nostru. Ea activează tn cadrul Ca
tegoriei A a campionatului de fotbal al R.P. 
Ungare. Valoarea ei este ilustrată șl de fap
tei că anul trecut a ocupat locul 4 tn clasa
ment și s a menținut mult timp ta lupta pen
tru titlu. Ea a fost învinsă la scoruri strînse 
doar de fruntașele fotbalului maghiar, Hon- 
ved Budapesta și Voros Lobogo.

Din formația echipei budapestane lac par
te numeroși fotbaliști cu renume care de ne
numărate ori au făcut parte din selecț'onata 
R. P. Ungare. Deak, Henni, Szusza, Egressi, 
Varhidy. sînt jucători rutinați, excelenți teh- 
nicien’. Ei au mai jucat împotriva echipei 
R.P.R. și tn 1948 pe stadionul Republicii. 
Atunci, spectatorii noștri își amintesc cum 
Henni l-a înlocuit pe excepționalul Groslcs șl 
a apărat cu strășnicie poarta R. P. Ungare.

Din formația prietenilor noștri maghiari 
care vor evolua duminică pe stadionul 23 Au
gust fac parte și o serie de tineri taientați 
crescuți în școala fotbalului tnaghiat. Este 
vorba de tinerii Farsang. Gyurik, Virăg. Aspi- 
ranyi ce au jucat anul trecut în selecționata 
R. P. Ungare care a ocupat primul loc tn 
competiția de fotbal a Festivalului.

Dozsa Budapesta se buoură și de un fru
mos prestigiu peste hotare. In cadrul turneu
lui întreprins anul trecut tn Uniunea Sovie
tică, ea a reușit să întreacă Dinamo Tbilisi 
cu (2—I) și să termine la egalitate cu Di
namo Moscova (1 — 1). Primind vizita echi
pei Wacker din Viena, maghiarii au făcut 
meci nul.

Fără îndoială că partida de duminică va fi 
toarte Interesantă dat fiind valoarea jucăto
rilor ce compun cele 2 echipe.

Dinamo București, care a tăcut cinste culo
rilor sportive ale patriei noastre tn multe tn- 
tîlniri internaț'onale, va trebui șl de data a- 
ceasta să lupte cu dîrzen'e pentru a justi- 
tica tncrederea sportivilor noștri.

Zecile de mii de spectatori care-l vor urmări 
duminică pe dinamoviști, așteaptă de la el 
o comportare demnă de prestigiul fotbalului 
nostru.

Meciul Botvinik-Smîslov
La 11 mal s-a Jucat cea de a 23-a partidă 

a campionatului mondial de șah dintre ma
rii maeștri M. Batvinik șl V. Smîslov.

Smîslov a început partida mutînd pionul 
din fața regelui, iar Botvinik a ales din nou 
apărarea franceză. La mutarea a 12-a, pe ta- 
blă s-a creat o s'tueție complicată cu posi
bilități reciproce de atac.

Smîslov a jucat magistral sfîrșitul partidei.

El a cîștigat do! pioni, s respins toate încer
cările făcute de Botvinik pentru a organiza 
un contraatac șl la mutarea 28 a obținut vic
toria

Scorul a devenit astfel din nou egal 
ll'/s-ll'/î.

Cea de a 24 a și ultima partidă a meciului, 
care va hotărî soarta campionatului mondial, 
se va juca la 13 mal.

Spectacole
Joi 13 mai 1954

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R : Rigolettd; Național „1. L .Caragiale 
(sala Studiol : Sch mbul de onoare ; Națio
nal „1. L. Caragiale' (sala Comedia) : Matei 
Millo : Teatrul de Stat de Operetă: Casa cu 
trei tete; Municipal : Lumina de la Ulmi ; 
Tineretului : Inșir-te mărgărite (matineu ș1 
seara) ; Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Tite- 
n'c Vals ; Studioul actorului de film „C. Not- 
tara" : Iașii îti carnaval ; Armatei (B-dul 
Magheru) : Furtuni de primăvară ; Armatei 
(13 Septembrie) : Vlaicu Vodă : Ansamblul de 
Estradă : . .Și Ilie face sport (matineu), Fără 
mănuși (seara).

CINEMATOGRAFE. Patria, 1. C. Frimu, In. 
frățirea între popoare, M. Gorki, Flacăra :

Pentru pace și prietenie; Republica, T. Vla- 
dimirescu : Maeștrii baletulu' rus , București, 
Grădina Progres, Libertății : Epoleții pur
purii ; Elena Pavel : Suspine pe stradă ; Lu
mina . Elixirul dragostei ; Victoria : Visul unei 
artiste ; Timpuri Noi : Alț'i sînt singuri pe 
lume,. Jurnal 'omînese Jurnal sovietic, Mi
lionarii d'n Tengeltc; Gh. Doja ; Schubert; 
AL Popov : Povestea micului cocoșat ; s Mar
tie : Trenul merge spre răsărit; V Roaită : 
Pumnul de fier; Unirea: Alarma; Cultural: 
Călătorie îndepărtată ; C. David : Apărătorii 
patriei ; Ai. Sabia : Femeia are cuvîntul; 
Arta : Neastîmpărațil ; Popular : Balada Si
beriei ; M. Eminescu: Lupta pentru viață.
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