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Toate forțele noastre
pentru obținerea unor recolte bogate
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Patru ani
de rodnică activiiate G.M.A.

Apîicind 
metodele înaintate

In urmă cu 4 ani. mișcarea sportivă din 
patria noastră a cunoscut un eveniment 
de o deosebită importantă : introducerea 
complexului sportiv de stat G.M.A., inspi
rat din bogata experiența a sportului so
vietic. a complexului sportiv G.T.O.

In acești 4 ani de activitate rodnică, 
complexul sportiv G.M.A., a devenit baza 
mișcării noastre de cultură fizică ș sport, 
fiind totodată unul din principalii factori 
de educație comunistă a tineretului nos
tru, de pregătire a unui om nou. curajos 
și sănătos, gata oricind pentru muncă ți 
anărărea patriei.

. Urmînd exemplul complexului sportiv 
G.T.O. din Uniunea Sovietică, complexul 
G.M.A. reprezintă un mare pas înainte pe 
linia antrenării unor mase tot mai Jarg: 
de tineri și vîrstnici in practicarea spor
tului. î.ntr-o activiste sportivă multilate
rală, continuă, pe baze științifice. Mii de 
tineri din patria noastră, dornic; să-si o- 
țelească trupul și mintea, umolu s:ad ri
nele. devin cu o mîndrie justificată, pur
tători ai insignei G.M.A. Astăzi există în 
orașe'e si satele patriei noastre, suie de 
m:i de tineri și virstnici care se mindresc 
cu insigna G.M.A. gradul I. sute de mii 
de noi aspiranți, mii de purtători ai in
signei G.M.A. gradul II. Aceasta înseamnă 
o creștere, a activității in diverse sporturi 
de bază, ca atletismul. înotul, gimnastica, 
turismul etc., sporturi care contribu e di
rect la că'irea fizică a tineretului nostru.

In acești 4 ani au fost dobîndite suc
cese importante :n domeniul complexului 
șnortiv G.M.A. Astfel dacă numărul pur- 

insignei G.M.A. gradul I repre- 
sfîrșitul anului 1952 un procent 
la sută față de anul 1951. el a 
361.6 la sută la sfirsitul anului

tătarilor 
zenta Ia 
de 147.9 
ai uns la 
1953.

Complexul G.M.A. a avut o însemnată 
influență și asupra dezvoltării culturi; fi
zice și a sportului in rîndurile tinerelor 
fele. Numărul purtătoarelor insignei 
G.M.A. gradul I a crescut în proporț ? de 
145 la sută in 1952 și 415,1 la suta in 
1953.

Complexul G.M.A. a avut totodată un 
rol deosebit și în atragerea în viața spor- 
tivă a unui mare număr de țărani munci
tori. La sate, numărul purtătorilor insig
nei G.M.A. gradul 1. a crescut în propor
ție de 145 la sută. Organizațiile de U.T.M. 
eu. adus o însemnată contribuție la răs
pândirea în rîndurile tinerilor a complexu
lui G.M.A.

Sînt regiuni în care si datorită spriji
nului comitetelor regionale și raionale 
U.T.M.. sportul e pătruns adine la sate. 
Raioanele Deta. Timișoara și Făget se pot 
mindri cu numărul lor mare de purtători 
și aspiranți la insigna G.M.A. De aseme
nea. comitetele regionale si raionale 
U.T.M. Craiova. București si Iașr se pre
ocupă cu seriozitate de activitatea sportivă 
de la safe.

Ca urmare a acestei activități pe linia 
complexului G.M.A. au fost descoperite 
numeroase tinere talente sportive, parte 
din ele fiind, promovate apoi în loturile 
naționale. Campioni ai țării și maeștri ai 
sportului au făcut primii pași pe calea 
succeselor lor în sport, odată cu trecerea 
normelor complexului G.M.A. Așa ș'nt de 
pildă Daniel Grafenștein. recordman al 
R.P.R. la aruncarea ciocanului, membru 
în lotul de atletism al patriei noastre, să
ritorul în lungime și membru în lotul 
R.P.R. de atletism Ion Sorin, precum și 
tinerii Popovici Nictilae. Juverdeanu Ma
neta, Cojocaru Nicolae din lotul de tir al 
Republicii Populare Romîne.

Cifrele ne demonstrează câ din ptttKt 
de vedere cantitativ, introducerea com
plexului G.M.A. s a făcut in general cu 
succes. Nu același lucru se poate s^une 
însă despre activitatea în cadru! com
plexului sportiv G.M.A. din punct de ve
dere calitativ. In această direcție ex'Stăo 
serioasă râminere în urmă. Cea mai im
portantă problemă o constituie pregătirea 
aspiranților pentru trecerea normelor. 
Dacă sînt unele excepții în acest domeniu 
(Flamura Roște-Arad. Metalul Tehr.ome- 

tal-Timișoara, in schtmb cele mai multe 
colective sportive din tară cit ș; din Ca
pitală. man festă o cocidamnab. ă nepă
sare față de problema pregătirii temei
nice a aspiranților in vederea trecerii nor- 
me’or G.M.A.

In numeroase regiuni din tară, cu toate 
că există condiții favorable, nu sînt antre
nate masele largi de tineri pentru in
struire si trecerea normelor G_MA. gra
dul 1 $i II. In Capitală, unde există peste 
500 cadre tehnice, sînt totuși asociații 
sportive iruntașe care neglijează cu totul 
trecerea normelor G.M.A. gradul II. 
Nici un fotbalist de la D iama sau C.C.A. 
nu ș:-a trecut pina in prezent normele de 
gradul II.

Un exemplu de nepăsare față de do
rința tinerilor de a deveni purtători ai in
signei îl reprezintă preocupata comi
tetului raional U.T.M. Hunedoara in a- 
ceastâ problemă. In raion nu s!nt_ decT 
foarte puțini purtători ai l.._l__ '
De asemenea in multe sate din 
Cimpulung Suceava nu există 
purtător al insignei G.M.A.

Pentru multe organe C.F.S.. 
norme'or G.M.A. este socotită o problemă 
de ordin statistic. In goană după „cifre 
de plan” uni: activiști a: C.F.S. uită 
scopul complexului G.M.A. și din ..indul
gență” sau „simpatie"" acordă insigna, 
fără ca tinerii să-și treacă vreo probă. 
Spre exemplu. C.F.S. orășenesc Cluj și 
Colectivul Locomotiva Cluj, de comun a- 
cord, au acordat aspiranților feroviari din 
oraș 200 de insigne fără ca aceștia să-și 
fi trecut toate normele. Tot astfel s-a pro
cedat și cu tinerii aspiranți din colectivul 
Progresul Craiova și Metalul Baia Mare.

Sintem în plin sezon sportiv. Tocmai dc 
aceea este necesar ca organizațiile U.T.M. 
să-și revizuiască planurile de activitate pe 
aceste luni, să-si intensifice eforturile 
pentru obținerea unui salt calitativ în 
munc3 G.M.A. Utemiștii au datoria de. a 
sprijini organele C.F.S. în a da viață cen
trelor de antrenament G.M.A. de pe lingă 
bazele sportive. Organizațiile de bază, 
U.T.M. pot și trebuie să joace un mare 
rol în ceea ce privește pătrunderea mai 
adîncă a sportului la sate, în regiunile 
petrolifere, forestiere și miniere.

Comitetele regionale, raionale și orășe
nești U.T.M. vor trebui să desfășoare c 
intensă muncă de popularizare a com
plexului G.M.A. pentru ca tot mai multi 
tineri 
signe. 
trebui 
îniaita 
sportive, antrenori și instructori care să 
contribuie direct la ridicarea nivelului ca
litativ al activității noastre sportive.

Organizațiile U.T.M. trebuie să insufle 
fiecărui tînăr, fiecărui utemist. dorința de 
a deveni purtător al insignei G.M.A., să 
le explice că aceasta este o datorie și tot
odată o cinste.

Cît mai mulți tineri în rîn-durile pur
tătorilor insignei G.M.A.!
--------------------------4-4----------------------------------------------
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păstră, manca pen:.-; 
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ți pl riă de avi 
tarii acestui de 
metode’or sov

î Pitești ea ș: la cele- 
asâtuți in regiunea 
realizarea ptanuiu. de 

îneci se desfășoară <ot

să devină purtători ai acestei in- 
Un număr mare de utemiști vor 

să devină cadre de instructori cu o 
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roc *
AsUel. mjnciter arestai ăepou aa reușit ca 

prin aplicarea metodeor aorieCîce L-jnm-Pa- 
pavin. Ciavdăi Baranon s«Coilear și Vo- 
roș'n «î prin «Trenarea lor în Întrecerea so- 
cia!:-’a să obț na realfzâri de seamă ta pro-

•renarea

Prășesc culturile
Printre primele gospodării a- 

grtcole colective din regiunea 
P’oețti care au terminat ta timp 
ți In bune condiții arăturile și 
însămînțăriîe de primiia*ă sînt 
ți gospodăriile agricole colect'- 
ve d:n satul Broșteoi. comuna 
Ion Roată, raionul UrztaenL cm 
din satul Condnratu. comuna 
Babe Ana. raionul Miztl ți cca 
d.n comuna ^tirberu ru’O-’ •* 
Pimnrj SâraL Aceste* go^podâ- 
rii « j început lacrârile de iatre- 
ți.nere a cuIiur.Jor de toimnâ și 
printfvarâ.

La gospodăria agrico’ă co!e> 
tivi „Un Fonagh - din B’Oj- 
teni. raionul .Mzl InsâmLnța-

socre’x s-a tăcut la șî depâ 
metoda avansa ;ă în cuiburi a- 

ate ia piirat Acaasta a fâ- 
ca Eoirsa scarchJ sd creai- 
simțitor. neccsitfnd pr'ma 
î 'ă. Pînă la l-> ani, la e-
stă gospodărie s-a efectaat

;?ă p: o suprafață de
ănte cu floarea soa-
mțimdu-se echipele de 
use de coîactrviț:

Baroc ți Dumttni Consta;
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Datorrl repara’.-ijcr de trjnâ ca. -ate și a 
treținerîi ’n bine cond.* a lBComothreîo^. 

re in parcurs. Pînâ tn prezent, platnl <inan-

aT'rsccia a

I ta tata- 
r*x*or*. * ds 
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Planul pr vînd producția ; 
metri ungere a iost reahaat 
IO* la sută, iar ia k'tametri 
depășit cu 8 ta sută.

In această perioacă a lost dusă o luptă sus
ținută pentru un r-eȚ-n sever de econom i, 
r^'j^ind astfel se ec^ooTnîseascâ combu 
b ! și lubrefianti fti va'oire de lei.
printr-o mai JudicoGsâ organizare mun 
productivities a crescut rj 6 h sj’.ă îațâ 
p^nuioare.

In lupta pentn obținerea 
evidenjiat mecanicul X 

teș al întrecerii «ociaiis- 
Bâjan și NicoUe Xicoki* 
230.214 care an econom 
loare de peste 5.0G) Ici. 
compuși d;n mecanicii 
tricâ Tudor cu îochiștii

’r

•cestor succese 
colae Pă’uî fmn- 
CU fochiștii Il:e 

de pe locomoriva 
combustibil In ira-

De asamenea brigada 
Rriea Cojocaru ți Pe- 
Gheorghe I. Tudor ți 

Constantin St. Tudor de pe locomotiva 2JX2I4 
au economisit combustibil In valoare de pes e 
4.000 le:. S-au mai evidențiat ș; brigăzile ute- 
m.ste de pe locomotiva 230.219 condusă de 
mecanic i Gheorghe Jaravete și Marin Pctri- 
țor cu fochiștii C. Preda și Petre Alexandru 
care au economisit combustibil în valoare de 
4.000 lei și care au condus trenurile cu regu
laritate. Brigada utemistă oare deservește lo
comotiva 50.152 și-a îndeplinit planul de re- 
niorcsre a trenurilor în procent de 105 la sută. 
De asemenea, o contribuție de seamă la obți
nerea acestor succese a fost adusă și de mun
citorii din ateliere oare în această perioadă 
ș;rau depășit normele între 25 —55 la sută.

Printre aceștia se află Ion St. Sandu, sudor 
care și-a depășit regulat norma 
strungarul Gheorghe Tudonache 
fierarul Dulnițru Roman cu 59 
lăcătușul Gheorghe Drăghici cu

50 la sută.
50 l>a sută, 
sută iar 

l>a sută.
Corespondent
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După metoda 
Lidia Korabeln’cova

Aplicînd cu perseverență metoda Lidiei Ko
rabelnikova, muncitorii secției de croit bo
canci de la. uzinele „Ianoș Herbak‘‘ din Cluj 
obțin realizări însemnate.

Printre cei mai buni croitori se află frunta
șul în întrecerea socialistă Mihai Cosma ca- 
re-și realizează în fiecare zi norma în procent 
de 160—170 la sută. Datorită stăruinței ce o 
depune pentru ridicarea nivelului său profe
sional, el reușește »ă așeze tiparele și să 
croiască în așa fel fețele, îneît realizează lu
nar o economie de peste 3.000 dm. p. de piele, 
kicrînd astfel în fiecare lună cîte 3—4 zi'.e 
numai din material economisit. Urmînd exem
plul acestuia, tînărul croitor Adalbert Baloș, 
din aceeași secție, a reușit să-și depășească 
zilnic norma cu 25—33 la sută, realiztnd lu
nar economii de aproape 1.200 dm.p. piele.

(Agerpres)

furajere. In to«l e au I- am'-i- 
ț.at pes’e 250 hectare, dintre cere 

' 15 hectare cu orz, 20 hectare cu 
ovăz, 4 hectare cu sfeclă de za
hăr, 7 hectare cu floarea soare
lui, 7 hectare cartofi, 66 hectare 
cu porumb etc.

Urmînd îndemnul partidului, 
colectiv’șîii au aplicat anul a- 
cesta metodele agrotehnice îna
intate. In primele rinduri ele 
celor C3re au muncit cj entu
ziasm pentru folosirea acestor 
metode s-au aflat utemiști și ti
neri oa Gh. C. Gavril, secreta
rul organizației de bază U.T.M., 
Constantin Chirioc, Constantin 
C. Bordei etc. Cu ajutorul lor, 
pe o suprafață de.20 hectare s-au 
plantat ardei, roșii și alte le
gume în ghivece nutritive și au 
fost însămînțate în cuiburi' așe
zate în pătrat 20, hectare cu po
rumb și 2 hectare cu cartofi.

Colectiviștii privesc cu bucu
rie ogoarele ce au prins să în
verzească și se gîndcsc la recol
ta îmbelșugată pe care o vor 
obține.

GATA PENTRU MUNCA Șl APĂRAREA PATRIEI!

Fruntași
CONSTANȚA- — <3e ta cores

pondentul nostru. Ion Ghițuică).
..Sa pornim îmrecerea cu toa. 

te comunele din regiune. In în
trecere să ne luăm ca obiectiv 
temi.narea ci: mai grabnică și 
In bane cond ; > agrotehnice a 
insă-nînțărifor de primăvară. Să 

ca !-> acest »n sa obți-

ii. lă
muri
ră 3- 

popu- 
ca ru

pe raion
bază U.T.M. din comună fal că- 
re: secretar este tovarășul Co- 
sîmbescu Florent'n) a făcut oa 
comuna să se situieze fruntașă 
pe raion și chiar pe regiune.

De asemenea printre primii din 
raion care au început tnsămin- 
ța'.ul bumbacului au fost țăra
nii muncitori din comuna Ovi- 
di5. In numai citeva zile s-a în- 
sămtnțat întreaga suprafață de 
84 de hectare cu bumbac Aces
te rezultate au fost obținute da
torită faptului că atît eoteriiviș- 
tii cît și țăranii muncitori cu 
gospodarii individuale au conti
nuat cu același avînt între erea 
socialistă și patriotică declanșa
tă In cinstea zilei de 1 Mai. 
Fruntași la i.isămințarea bum
bacului pe comună sînt țjrauii 
muncitori Aluaș Ion, Buramet 
lonuț. Tudor Vioreanu din satul 
O.idiu și țăranii muncitori Fâtu 
Vanghele și Fa;u Stere din sa
tul Cocoșul.

Oitată cu Insămințarea bum- 
bâcului au început și lucrările 
de întreținere a culturilor. Pînă 
icum s-a făcut prima prașilă pe 
o suprafață de 42 hec.are floa- 
rea-soareiu’ — dintre care 7 hec
tare la gospodăria colectivă din 
satul Ovidiu. 25 hectare la gos
podăria coleciivă d:n satul Co
coșul si 10 hectare Ia tn’ovără- 
ș *eo agricolă. Fruntași la pra
știa floare*-soarelui sînt colecii- 
vișiii din Ovidiu și satul Coco- 
șcl. ca*e au terminat în între
gime praștia Intîia la floaroa- 
soare!u<-

Au terminat insămințările
i«rr

în

tn
a- 
Și 

au

; raionul a-j test «- 
hectare și s-a tnsă- 

dtierite culturi o sj- 
17^30 hectare.

!n tot mai mare mi
ile agrotehn'ce. colec- 
țăranii muncitori aj 
primărara aceasta

peste 350 tone îngrășăminte chi
mice c-a azotat de amoniu, sj- 
periosfat. precum și 65.000 tone 
îngrășăminte naturale.

Totodată, după noua metodă a 
semănârii tn cu'buri așezate 
păira’ eu fost insămințale 
proap* 700 hectare cu cartofi 
porumb. Suprafețe importante
fost însămînțate după această 
metodă de către colectiviști. Co
lectiviștii din Archita, de pildă, 
au însamînțat în cuiburi așezate 
în pătrat 50 hectare porumb și 
1-5 hectare cartofi.

in comuna Boiu, țăranii mun
citori cu gospodării 
au semănat și ei în 
șezate in pătrat 85 
cartofi și porumb, 
astfel fruntași pe raion, 
mos exemplu l-iau 
țăranii muncitori membri ai în
tovărășirii agricole din cătunul 
Viilor, oare au semănat întrea
ga suprafață de oartofi și po
rumb în cuiburi așezate în pă
trat.

individuale 
cuiburi a- 

hectare cu 
situîndu-se 

Un tru- 
constituit și

în raionul Sighișoara sra a- 
cordat o atenție deosebită ți cul
tivării plantelor industriale, în- 
sămînțîndu-se astfel o suprafață 
de pesie L4<Xt hectare cu cicoa
re. mac, sfeclă de zahăr, in și 
altele.

De asemenea, pentru a îmbu- 
ra:ăți aprovizionarea namenilnr 
muncii de la orașe, în cuprinsul 
raionului au fost Însămînțate 
pînă’ in prezent, 500 hectare cu 
legume și s-a pregătit terenul 
pentru încă alte 250 hectare.

La întrecerea socialistă se evi
dențiază gospodăriile agricole 
colective din comunele Zagăr, 
Nadeș, Archita', Heiur, Hoghilag, 
Vulcan și cea din satul Prod. 
De asemenea in întrecerea patrio
tică s-eu evidențiat țăranii mun
citori din comunele Gogan, Sînt- 
ioano, Valchid, Archita care au 
prinrt și menținut drapelele de 
comune fruntașe în tot timpul 
campaniei agricole de primăvară 
fertninînd însămînțăriie printre 
primii din raion. Ia 1 și 2 mai.

D:n colectivul de tehnicieni ai 
secției agricole a sfatului popu
lar raional se evidențiază prin
tr-o muncă de teren conștiincioa
să, utemista RunCeianu Lidia, 
tehniciană la punctul agricol 
Dumbrăveni, din raza căruia at) 
terminat primele campania în- 
sămînțărilor de primăvară, cele 
mai multe comune, precum și 
iov. Crișan Ion de la secția a- 
agricolă care a munc't cu multă 
sîrguință pentru Imunul mers al' 
campaniei.

corespondent
MARCEL GRIGORIU

Roadele muncii 
avintate

In regiunea Oradea cam pan K 
Lisămințărilor de primăvară a 
fost terminată în seara zilei de 
12 mai. In raioanele Salotita, 
Oradea și Alejd întrecerea so
cialistă și patriotică a cuprins 
majoritatea gospodăriilor agri
cole colective, precum și pe ță
ran;: muncitori cu gospodării in* 
div'duale, ceea ce a făcut ca ra
ioanele respective să se situez» 
in fruntea muncilor agricole.

In primăvara aceasta s-a dat 
o atenț’e deosebită executării 
lucrărilor după cele mai înain-' 
tate metode agrotehnice. In a- 
cest scop au lost însămînțate 
î i întreaga regiune, în cuiburi a- 
șezate tn pătrat, peste 8.630 ha., 
cj plante prășitoare. Astfel, gos
podăriile agricole colective d'n 
comunei» Vaida, Roșiori și Pa- 
lo.a din raionul Oradea, Săcu- 
ic.ni. Valea lui MTiai, Mădăraș:, 
Baiăr și Ianoșda din raionul 
Salonta, precum și gospodăria 
agricolă de stat d:n Salonta. au 
însămînțat Întreaga suprafață 
planificată cu porumb numai în 
cuiburi așezate în pătrat.

In primăvara aceasta s-au ex
tins suprafețele cultivate cu po
rumb și cartofi. Ptanul tnsămîn- 
țărilor la porumb a fost depășit 
pe regiune cu 879 ha., 'ar le car
tofi

O 
dat 
cest 
2 217 ha. cu lucernă și 2.176 ha. 
cu trifoi.

Folosind 
tiviștii și 
gospodării 
giunea Oradea au început 
lele acestea muncile de întreți
nere a culturilor. In frunte : se 
situează raionul Beiuș unde s-au 
plivit dm culturile de toamnă 
peste 12.000 ha., urmat de raio
nul Salonta unde s-au plivit 
peste 10.000 ha. Pe întreaga re
giune s-au plivit pînă la 12 mai 
37.186 ha. de culturi de toamnă 
și s-au prășit 1.178 ha.

cu 721 ha.
atenție deosebită s-a «cor* 

lărgirii bazei furajere. în a- 
scop au fost - însămînțate

timpul prielnic, colec- 
țănanii muncitori cu 
individuale din re- 

zi*

1st primele zile
in numeroase gospodării agri

cole colective din raionul Bră-- 
ila, unde însămînțăril» au fost 
executate la timp, culturile s-au 
dezvoltat, iar acum colectiviștii 
au început lucrările de întreți
nere. La gospodăria agricolă co
lectivă din Scorțaru Vechi s-a 
început prima prașilă la floarea 
soarelui. Numai în prima zi de 
muncă s-au prășit 25 ha. Frun
tași în munca de întreținere a 
culturilor sînt colectiviștii Vasile 
Datcu, Dumitru Ermeneahu, ti-, 
nerele colectiviste Ioana lonescu 
și Areclia Surdeanu. Zilele tre
cute, membrii gospodăriei agri
cole colective din Chișcani au 
început -prășitui culturii de fa
sole. Muncitorii gospodăriei a- 
gricole de . stat din Brăila au 
prășit numai pînă la 12 mai, 15 
ha. de floarea soarelui, 30 ha. 
de sfeclă și 10 ha. de coraandru.

(Agerpres)

Congresul al 111-lea al Uniunii Tineretului Popular al lui Dimitrov

Ajutorul și rezerva
Nu există întreprindere, școală, instituție 

mai mare, șantier de construcție, sat, gospo-- 
darie cooperatistă de mtincă agricolă din Bul
garia, în care să nu activeze organizații ale 
Uniunii Tineretului Popular al lui Dimitrov. 
(U.T.P.D.).

Articol scris special 
pentru «Scînteia tineretului»

partidului

Fotomontaj de A, CAL1SȚRAȚ ți R. COSTIN

★
Mișcarea revoluționară a tineretului din 

Bulgaria are o istorie glorioasă. In rîndurile 
tineretului bulgar este larg cunoscută o foto- 
gralie făcută acum patru decenii : în ea este 
înfățișat un grup de tineri și printre ei 
Gheorghi Dimitrov. Sînt participanții la con
ferința constituantă 
Muncitor Socialist 
40-a aniversare a 
sărbătorită acum 
zile ale existenței 
nară a tineretului 
flețită de grija partidului și a lui Gheorghi 
Dimitrov, care a fost reprezentantul C.C. al 
Partidului la conferința constituantă a 
U.T.M.S. Paginile istoriei mișcării tineretului 
sînt pline de fapte eroice. După primul 
război mondial, U.T.M.S. s-a transformat în 
Comsomolul bulgar. Era organizația de luptă 
a tineretului muncitor. Comsomoliștii au luai 
o parte , activă la eroica răscoală din septem
brie 1923 împotriva dictaturii fasciste. Mai 
tîrziu a fost creată o nouă organizație a ti
neretului revoluționar — Uniunea Muncito
rească a Tineretului (R.M.S.) — cu care s-a 
contopit și Comsomolul din ilegalitate. Rem- 
siștii au continuat cauza tovarășilor lor mai 
mari. Ei raspinde.au manifeste, participau la 
greve și demonstrații, la mișcarea pentru 
alianța cu U.R.S.S. In anii ocupației hitle- 
riste remsiștii, 
luat din nou în 
nerele au reprezentat 
zani..

Uniunea Tineretului 
trov, creată 
țării de sub jugul hillerist, 
organizațiile 
patriotic. Ea 
ți.’lor de ltip;ă ale 
ului. Aceste tradiții 
nuate acum în noi condiții. 
Poporul bulgar a pornit 

ruirii socialismului.
★ 

făcut o 
îndeplinirii primului plan 
Aceste rezultate ne-au um- 
bucurie: planul cincinal a 

în patru ani. Primul plan cinci- 
a schimbat radical aspectul Bulgariei.

Bulgaria nouă este o țară industrială-^- 
grară înfloritoare. Noi avem industria noas
tră grea, pe care n-am 
producem metale 
care, produce chimice și combine 
In anii planului cincinal — la fiecare două 
zi’.e n»ra în funcțiune o nouă întreprindere 
Industrială 60 la sută din terenurile agricole 
lucrate au fost incluse tn gospodăriile coope-

a Uniunii Tineretului 
U.T.M.S. — (cea de a 

acestei organizații a fost 
nu demult). Din primele 
sale, mișcarea revoluțio- 
s-a dezvoltat, fiind însu-

la chemarea partidului, 
raîini armele. Tinerii 

din70 la sută

au 
și ti- 
parti-

liana a început să lucreze la 10—14—18 răz* 
boaie. în ajunul Congresului al VI-lea al par
tidului, ea a trecut să lucreze la 30 de răz
boaie. In prezent Liliana Dimitrova este E- 
roină a Muncii Socialiste și membră a C.C. 
al U.T.P.D.

Ambele Liliane sînt minunate reprezentante 
a două generații ale tineretului nostru popu
lar, — a generației care a luptat împotriva 
condițiilor insuportabile de viață din anii do
minației burgheze și a generației care își 
dedică toate forțele construirii socialismului.

Avîntul tineretului liber bulgar nu are 
margini. La I ianuarie 1953 ziarul „Narod- 
na Mladej” a publicat răspunsurile tinerelu
lui la întrebarea: „Care sînt planurile voas
tre pentru noul an?“. A trecut anul. Redac
ția . s-a adresat din noa acelorași tineri și 
tinere. Ei au răspuns „Planurile s-au trans
format în fapte, visurile — în realitate”.

Pioniera Svetla Gheorghieva a devenit 
fruntașă la învățătură și a fost primită în 
U.T.P.D.. Studentul Ivan Dimitrov a termi
nat universitatea și a devenit agronom in 
scumpul său ținut al Dobrogci. Doi învăță
tori Imtatca Așicova și Enver Amozov au 
alfabetizat și pe ultimii neștiutori de carte 
din raionul școlii lor. Baschetbolista Vania 
Voinova a participat la Festivalul Mondial 
al Tineretului de la București și a cuceri; ti
tlul de ...Maestru al sportului".

Planurile s-au înfăptuit și visurile s-au re
alizat, pentru că tineretul nostru trăiește și 
crește sub aripa Partidului Comunist. Tine
rii și tinerele sînt cetățeni cu drepturi egale 
ai Republicii Populare. 22 de membri ai U.T. 
P.D., care au obținut înalta încredere a po
porului sînt membri ai Adunării Naționale.

Cresc legă urile internaționale ale tineretu
lui bulgar. El a luat parte activă Ia cel de 
al IV-16a Festival Mondial al. Tineretului de 
la București, care a întărit și mai mult pri
etenia cu tineretul întregii lumi și în spe
cial cu tineretul Republicii Populare Ro
mîne. In anul acesta va avea loc în Bulga- ■ 
ria conferința internațională a studenților 
agronomi. O delegație a U.T.P.D. a vizitat 
Uniunea Sovietică 
tineretului sovietic

ratiste de muncă agricolă. In patria noastră 
au fost puse bazele trainice ale socialismului.

Tineretul a jucat un mare rol în cucerirea 
acestei glorioase victorii. Multe construcții 
din țara noastră poartă titlul de onoare de 
„Construcție a tineretului". Tinerii au con
struit căile ferate Pernic — (Dimitrovo) — 
Voluiac, Loveci—Troian, Liascoveț —Zla- 
tarița; ei au lucrat la barajele „Gheorghi 
Dimitrov’1 și „Alexandr Siamboiiiski". Ei sînt 
pariicipanții principali la crearea noilor orașe 
industriale ca Dimitrovgrad, Rudozem Ma- 
dan.

Nu de mult a avut loc Congresul al VI-lea 
al Partidului Comunist Bulgar. Congresul a 
trasat poporului bulgar mari sarcini pentru 
construirea socialismului în patria noastră, 
pentru continua îmbunătățire a situației ma
teriale și culturale a oamenilor muncii. Fie
care zi ne aduce noi și noi știri despre 
eroismul în muncă manifestat . de tineret ia 
construcții. Clocotește pu etnică inițiativa ti
neretului. In primăvara aceasta, tinerii pro
ducători de legume din ocolia Plovdiv, ur- 
mtnd exemplul comsomoliștilor sovietici, au 
început să folosească larg ghivecele nutritive 
pentru replicajul răsadurilor de legume, ceea 
ce va asigura o recoltă mai bună de le
gume. Din inițiativa organizației U.T.P.D., ei 
au preparat 2.600.000 ghivece. Mulți tineri 
și tinere le-au urmat exemplul. Uniunea Ti
neretului Popular 
angajamentul de 
membri 
voiului 
7.200 de 
de vite.

Se schimbă nu numai aspectul patriei noas
tre, — se schimbă și oamenii din ea. Crește 
o tînără generație plină de energie și for-' 
ță creatoare. In anii luptei împotriva fas
cismului a crescut eroina Liliana DimZ.rova. 
Ea a fost minunată conducătoare a tineretu
lui revoluționar bulgar. Ea a ș'iut să însu
flețească tineretul în lupta pentru cauza par
tidului să-i arate minunatul său viitor, pen 
tru a cărui înfăptuire luptau cei mai buni 
tineri din Bulgaria. Ea s-a consacrat în în
tregime luptei și a murit eroic cu pistolul în 
mină luptînd cu sute de polițiș i fasciști.

Acum este cunoscut și iubit în întreaga țară 
numele stahanovistei Liliana Dimitrova. Este 
o fată tînără, de 23 de ani. Ea s-a născut 
într-o familie săracă și și-a petrecut copi
lăria în lipsuri și mizerie. Victoria poporu
lui i-a deschis drumul spre o viață fericită. 
Liliana a devenit udarnică, ‘ 
dustria textilă.Ea a auzit și 
pre exemplul muncitoarelor 
deservesc în același timp mai multe mașini. 
De ce să nu încerce și ea? $i curînd succe
sele ei tn muncă au uimit întreaga țară. Li-

al lui Dimitrov și-a luat 
a-i trimite pe cei mai buni 

ai săi la muncă pentru ridicarea ni- 
creșterii vitelor în țara noastră, 

tineri și tinere au și devenit crescătoriDiini-lui 
eliberarea 

a întrunit toate 
tineretului aparținînd frontului 

a devenit moștenitoarea tradi- 
Comsomolului și R.M.S.- 

trebuiau să fie conti- 
Țara era liberă, 
pe drumul con-

în anul
Popular al 

1947, după

pentru a cunoaște viața 
și munca Comsomolului,

★
urmă numai cîteva zeci

Nu demult s-a 
asupra rezultatelor 
cincinal dimitrovist. 
plut de mindrie și 
lost înfăptui 
nai

dare de seamă

avut-o înain e. Noi 
feroase și neferoase bul- 

naționale.
fruntașă în in- 

a citit mult des- 
sovietice care

Cu 40 de ani în 
de tineri și tinere intrau în rîndurile primei 
organizații a tineretului de la noi. Acum însă 
Uniunea Tineretului Popular al lui Dimitrov 
are un milion de membri. Uniunea este un 
ajutor activ al partidului în construirea so
cialismului. In ziua Congresului în capitala 
Bulgariei s.au adunat trimișii tineretului 
din toate colțurile patriei noastre. Ei vor ex
prima hotărîrea tinerei generații din R.P. 
Bulgaria de a merge, mereu înainte sub stea
gul de luptă al partidului pe drumul socialis- ' 
mului și comunismului.

DIMITAR GHEORGHIEV 
Redactor al ziarului

,,Narddna Mladej", organ al C.C. al-
U.T.P.D.

raspinde.au


Sporim mereu calitatea produselor noastre
In luna aprilie a acestui an am obținut o 

flepășire a procentajului de calitate cu 1,3 la 
Sută, pe lîngă alte succese realizate împreună 
cu brigada, așa cum au fost economiile în 
valoare de 1363,61 lei și depășirea de plan cu 
16,8“ la sută.

Mă bucur acum de succesele brigăzii, ca tie- 
bare tovarășă din brigadă. Aceste bucurii mă 
răsplătesc pe deplin pentru drumul anevoios 
pe care l-am străbătut.

îmi amintesc de timpul cînd brigada pe 
care o conduc era codașă. Pe atunci nici eu 
nu munceam mai bine. Priveam cu invidie 
succesele brigăzii utemiste nr. 5. Nici pe res
ponsabila ei, Trăistaru Iordana, nu o priveam 
mai bine. Ele dădeau lucru ele calitate supe
rioară, cu o productivitate crescută față de 
plan. In brigada mea fetele se certau, mai 
tntîrziau de la lucru, iar eu le zoream me
reu :

— „Mai repede dacă vreți s-o luăm înaintea 
Hltora". Dar, degeaba. Treaba tot nu mergea.

Tocmai cînd mă frămîntam mai mult, a a- 
părut în presă Hotărîrea Plenarei lărgite a 
Comitetului Central al P.M.R. din augusl 
1953. Am studiat-o împreună cu membrele bri
găzii și mi-am dat seama că o serie de sar
cini concrete, ne revin și nouă. Nu mai mer
gea cu văicăreala Trebuia să luăm munca 
de la Început și altfel decît pînă atunci. 
M-am gîndit să stau de vorbă cu tovarășa 
secretară a organizației de partid din secție, 
Stoian Elena. Ea mi-a dat primul ajutor în 
muncă. M-a învățat cum să organizez lucrul, 
turn să pătrund mai bine in inima fiecărei ti
nere. Cu alte cuvinte să mă apropii mai mul! 
de tovarășele mele de muncă. Abia acum în
țelegeam ce rost au toate acestea. Am trecut 
chiar și pe la responsabila brigăzii nr. 5. 
Spre minarea mea, mi-a arătat ca la cea mai 
bună prietenă a ei, ceea ce făcuse pentru îm
bunătățirea muncii. l-am mulțumit și ni-am 
apucat de lucru. In timpul după amiezelor, 
citeam. Am citit cîteva cărți tehnice, care 
vorbeau despre metodele sovietice și po
sibilitățile aplicării lor în muncă. Am hotărît 
cîteva zile mai tîrziu să ținem o consfătuire 
to oare să propun aplicarea metodelor sovie
tice Ciutchih, Hrisanova și Corabelnicova. 
Consfătuirea promitea să dea rezultate pe 
care de altfel le așteptam. Lichidarea întîr- 
zierilor, și lucrul executat cu mai multă a- 
tenție, au constituit principalele obiective al» 
consfătuirii noastre.

Chiar din primele zile cu disciplina am în
ceput să stăm bine. Tinerele veneau cu 5—10 
minute mai devreme, timp în care-și organi
zau locul de muncă și respectau programul de 
lucru. Insă în ceea ce privește sporirea caii 
ității, numai unele tnțeleseseră așa cum tre 
buia. Celelalte erau învățate cu vechiul obi- 
•ei.

M-iam uitat cum muncește fiecare. La o- 
perația „călcat gata" Staicu Alexandrina și 
Trușcă Maria nu-și făceau datoria. Prima, 
călca costumașe marinărești de copii, pe față 
In acest fel ieșea un fel de lustru neplăcui 
Ie vedere. La fel, cea de a doua dădea odată, 
de două ori cu fierul de călcat pe manșete și 
cu asta era mulțumită Costumașele însă tot 
cocoloșite ajungeau la control.

Nu mai puțin supărătoare era atitudinea

Pregătiri în
Multă agitație mai e în aceste zile la băile 

Slănic, din raionul Tg. Ocna. Se fac ultimele 
pregătiri în vederea primirii sutelor și mii
lor de oameni ai muncii care vor veni să-și 
îngrijească anul acesta sănătatea. In primele 
rînduri ale acelora care caută să pregătească 
condiții cît mai bune celor ce vor veni 
să se odihnească și să se trateze aici se află 
și tineri îndrumați de organizația de bază 
U.T.M. Astfel utemiștii și tinerii de la între
prinderile Balneare Slănic au depus zeci și 
sute de ore de muncă voluntară pentru cură
țirea minunatului parc din localitate, pentru 
amenajarea instalațiilor etc. Cu mare avînt 
se pregătesc de asemenea să facă față sar
cinilor sporite și cele trei brigăzi utemiste 
de aici. Brigada nr. 1 de la atelierul de între
ținere condusă de tov. Bernat Cornel, 
s-a situat de mult în fruntea luptei pentru e- 
conomii. Ea a lucrat diferite piese din deșeuri 
și alte materiale reouperate, a ajutat serios 
la construirea din resurse locale a unui 

tinerei Trușcă Constanța. Cînd îi arătam că 
nu prinde bine la pantaloni căptușeala. îmi 
spunea :

— in definitiv tovarășă Rotaru, ce aveți cu 
mine ? Piuă în prezent am lucrat bine și a 
cum nu ? Dar retușiena ce o să facă, să stea 
degeaba ? Și pentru că nu mă înțelegeam de
loc cu ea, în pauza prînzului afli chemat se
cretara biroului organizației de secție U.T.M. 
și un grup,de tovarășe mai bune cum erau 
Diaconu Paula — maistru de bandă, Popa 
Miarîa, Rotaru Sofia și am Început să discu
tăm cu dînsa.

— Acesta nu poate însemna un lucru de 
bună oalitate — i-a arătat secretara TaneFa.i 
Georgeta. Poate și tu vei avea vreun ccpil 
care să poarte astfel de costumașe. Ce i-ai 
răspunde dacă le-ar întreba : cine din fabrică 
lucrează în felul acesta ?

Critica și-a atins ținta. De atunci începu să 
fie mai atentă. In cîteva zile, calitatea lucru
lui executat de ea crescu simțitor.Pășeam ho- 
tărîte pe un drum nou. Tovarășele Cernaf Ma
ria, Drăghiță Viorica, Popa Maria, Barou 
Victorița și altele deveniseră ajutoare pre
țioase în brigadă.

Multe dintre ele munciseră rău altă dată. 
De pildă, Drăghiță Viorica cînd surfila manșe 
tele la mîneci. execute operația strîmb, ia: 
Barbu Victorițe de le operația cusut nasturi 
nu se îngrijea să coasă nasturii î:i dreptul 
butonierelor. Chiar eu. care lucram la ope 
nația de montat suitaș. m-am îngrijii di a 
cum să montez mai drept și cu un aspect mai 
plăcut materialul. Cînd tovarășa ș?fă de sec
ție mi-a spus că lucrez ca o artistă, am o- 
biectat și nu mi-a venit să cred. E drept că 
brigada nr. 5 rămăsese în urmă, dar asta nu 
însemna că tovarășa șefă avea perfecră drep
tate. Mai aveam încă multe de făcut.

Trebuia să punem mai mult accent pe eco
nomii, deoarece ne luasem angajamentul să 
folosim metoda sovietică Lidia Corabelnicova.

La operația mea era îngăduit să pierd ra 

vederea deschiderii băilor Slănic
aparat de sudură electrică, la recond'țio- 
narea unui strung etc, și acum lucrează lo 
construirea unui marcator pentru tnsămința. 
rea în cuiburi așezate în pătrat și a unei 
pompe pentru udat grădina de zarzavat ne
cesară gospodăriei anexe. Membrii brigăzii, jn 
drumați de comunistul Ciangău Anton, apli. 
cînd inițiative comunistului Badea Ion au re
parat instalația de calorifer și au eomple- 
tat-o cu o instalație de produs apă caldă, 
realizînd economii de peste 20.000 lei. In 
toate aceste acțiuni s.a evidențiat strungarul 
utemist Apostol Niculaie, și tovarășul Butri- 
oaru Nicolaie. Brigada nr. 2 din sectorul me
dical condusă de tovarășe Axente Ana se 
pregătește de asemesea să aplice cu succes 
cunoștințele sporite și experiența pe care a 
dobîndit-o în mînuirea aparatelor de raze, 
hidroterapie etc.

Nu cu mai puțină nerăbdare așteaptă des

flecare costum cîte 2—3 cm. de suitaș. Dacă 
s-ar fi folosit montarea suitașului prin coa
sere continuă la 2-3 din bucățile componente 
fără a întrerupe ața, s-ar fi realizat o econo
mie prețioasă. Ața se putea de asemenea eco
nomisi și ea. La cusutul nasturilor; fără a dău
na executării în bune condițiuni a acestei o. 
perații, se putea face încă o economie însem
nată de ață.

Eu știam ce am de făcut. Trebuia însă an
trenat și colectivul brigăzii. Pentru .aceasta 
m-am sfătuit cu tinerele Rotaru Sofia. An
drei Gheorghina, Tache Florica și altele. Gu 
ajutorul lor, am trecut ia o organizare con
cretă a muncii. Atît ele cît și eu arătam tine
relor din brigada noastră cum trebuie să 
prindă firul la fiecare operație, cum trebuie 
să treacă de la o bucată de ansanolu la cea
laltă fără a scoate lucrul de ia mașină etc. 
Acestea erau de fapt chiar economiile. Firul 
nu se mai rupea des.

Continuînd să muncim în acest fel, în luna 
decembrie 1953 am reușit să dau cu brigada 
mea primele confecții de calitate superioară, 
avînd planul depășii cu 200 bucăți costumașe 
și economii de ață și suitaș din care să lu
crăm încă mult timp.

Erau primele noastre succese. Pentru ca ti
nerele să nu se mulțumească cu acestea, le- 
am propus în prima consfătuire de brigadă 
să muncim în așa fel in întrecerea socialistă 
in oare ne aflam încadrate și noi, încit să nu 
dăm ocazie nici uneia dintre brigăzi să ne-o 
ia înainte. Se înțelege că membrele brigăzii 
nu au avut nimic de Obiectat Ba pot spune 
că din contră au primit cu entuziasm această 
propunere.

.Așa se face că în luna ianuarie am reușit 
să avem o depășire de calitate de 1.9 la sută, 
ceea ce însemna o creștere cu un procent față 
de luna decembrie. Aceste succese au fost 
continuate pînă azi și le vom continua cu 
siguranță și de acum încolo.

Lucrul cel mai important însă. îl constituie 
faptul că în sectorul tineretului, sector în 
care muncesc și eu. lucrul se schimbă des. 
Astfel, la începutul lunii aprilie, am trecui la 
executarea unor rochițe tip marinar pentru 
fetițe. Nu ne-a fost ușor să lucrăm de la în
ceput bine. Insă prin faptul că tn- im interesat 
îndeaproape de organizarea muncii la fiecare 
operație, lucrul a ieșit tot de calitate superi
oară. Așa se face că produsele noastre sînt 
astăzi de cea mai bună calitate.

După părerea mea, fiecare dorește să lucre 
ze din ce în ce mai bine, pentru a fi cît mai 
folositor celor din jur Costumele de marinar 
pentru băieți și fetițe sînt toarte căutate. De 
aceea, la începutul lunii mai am hotărât să 
aplicăm metoda Lidiei Savelieva

Economiile noastre pe primul trimestru al 
anului 1954 se ridică la 2011,81 lei. Continuînd 
cu aceste economii, folosind pe lîngă me
todele Ciutchih. Hrisanova și Lidia Corabel
nicova. metoda Lidiei Savelieva, brigada 
utemistă nr 6 de care răspund, va reuși să 
realizeze pentru copiii oamenilor muncii pro
duse mai ieftine și de bună calitate.

ROTARII ȘERBANA
responsabila brigăzii utemiste nr. 6 de la 
fabrica de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ 

București

chiderea sezonului membrii brigăzii a 3-a 
de bună deservire de la cantina condusă de 
tovarășul Maftei Constantin care avînd în 
frunte tovarăși ca N'enu Ana, Ionel Anica. 

hrăni consistent pe cei veniți la odihnă și 
au fost răsplătiți cu multe laude și cuvinte 
de mulțumire în condica de sugestii din par
te acestora.

Slănicul se gătește pe zi ce trece, se face 
tot mai frumos. In curînd vor răsuna aici 
glasurile vesele a sute de muncitori și 
funcționari veniți la odihnă. Pentru ca aces
te zile să fie cît mal plăcute celor ce se vor 
bucura de ele, muncesc cu însuflețire utemiș
tii și tinerii de la întreprinderile Balneare 
Slănic.

B. DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Bacău

Cu dalta și ciocanul

---- Ușa-----
Am văzut în viața mea multe uși., și din 

lemn și din fier și cu geamuri și fără, 
le-am deschis, le-am închis și pe o parte 
și pe alta. Cea mai interesantă mi s-a pă
rut ușa clasei inele. Și știți de ce? Pentru 
că mi-a vorbit într-o zi.

— Scîrț, scîrț! mi s-a plîns ușa. De ce 
mă chinuiesc oare elevii în așa hal? Nicio
dată nu mă pot odihni. Legea voastră, a 
oamenilor,, e așa: lucrați ziua și vă odih
niți noaptea A noastră, a ușilor de la. 
școală, e să lucrăm în recreație și să ne 
odihnim în timpul orei.

— Și de ce nu te odihnești în oră, dragă 
ușă ?

— Cum. să mă odihnesc ? După ce a in
trat profesorul .mă întorc și eu pe partea 
cealaltă să trag un pui de somn. Dar 
n-ani închis bine ochii și deodată, 
„scîrț, scîrț", mă deranjează elevul Cio- 
banu Gh. „Unde ai fost"? îl întreabă pro
fesorul „Păi... să vedeți, am fost la fra
tele meu din -anul III să-i duc o batistă". 
Și iar dau să ațipesc puțin. Dar peste ci- 
teva clipe, „scîrț-scîrț", intră în clasă e- 
levui Rascarachc Gh. „Vă rog să mă ier
tați, mi-am uitat papucii în sala de gim
nastică și m-am dus să-i iau". Și peste 
alte cinci minute, apare elevul Alexei L. 
„Eu am avut de terminat ceva la gazeta 
de perete a școlii. Acum sînt gata". Și se 
așează zgomotos în bancă, ba mai face ■ 
și tărăboi prin clasă : „Ce ați făcut pînă 
acum ? Despre ce s-a vorbit ? Pe cine l-a 
ascultat" ? Și uite — așa tot mereu. Ce 
zici, se mai poate odihni cineva în felul 

ăsta ?
Intr-adevăr tare chinuită mai este și 
ușa clasei unde țin cursurile elevii indis- 

ciplinați din anul IV, Școala medie teh
nică sanitară din Iași.

Corespondent
GH1ORGHIEȘ MIHAILĂ

Tineri și tinere, 
înscrieți-vă 

în școlile S.F.U. !
Direcția Generală a Recrutării și Repartiză

rii Forțelor de Muncă, anunță că începînd 
de la data de 10 mai 1954 și pînă la data de 
10 iunie a.c., se fac înscrieri pentru școlile 
S.F.U. cărbune și S.F.U. construcții din în
treaga țară.

In școlile S.F.U. ale căror cursuri au o 
durată de 6 luni, elevii primesc în mod gra
tuit hrană, cazare. îmbrăcăminte și încălță. 
minte pe toată durata școlii. De asemenea 
ei primesc în mod gratuit cărți școlare, ma. 
terial educativ și cultural, precum și transpor
tul pe C.F.R. de la domiciliu la școală și de 
la școală Ia întreprinderea unde sînt repar
tizați.

Elevii școlilor S.F.U. construcții, primesc 
în primele două luni de școală o indemnizație 
lunară de 50 lei, iar în celelalte patru luni 
primesc 70 la sută din contravaloarea muncii 
depusă în timpul practicii. Elevii școlilor 
S.F.U. cărbune primesc 60 lei lunar în primele 
două luni de școală, iar în celelalte patru luni 
50 la sută din corftravaloarea muncii depusă 
în timpul practicii.

Se pot înscrie la aceste școli tineri și ti
nere între 16—25 ani pentru S.F.U. construe, 
ții, iar pentru S.F.U. cărbune. între 17‘/a—25 
de ani.

Cei ce doresc să se înscrie în școlile S.F.U.. 
trebuie să îndeolmească următoarele condr-

— sa tie sănătoși
— să fie știutori de oarte.
— să aibă cartea de muncă (cei care au mai 

fost angajați)
— să aibă buletinul de identitate.
— să aibă dovada de stare materială (pă

mint).
— să aibă livretul militar (pentru cel care

au satisfăcut stagiul militar).
înscrierile pentru școlile S.F.U. se Iac

prin Birourile Raionale de Recrutare și Repar, 
tizare a Forțelor de Muncă, care funcționee. 
ză în fiecare reședință de raion din țară.

„Vassa Jeleznova" pe ecran
In prezentarea realizărilor teatrale de sea

mă, cinematografia sovietică folosește pe lîngă 
filmele-spectacol, genul filmelor artistice care 
transpun nemijlocit pe ecran una sau alta din 
capodoperele dramaturgiei universale. Așa a 
fost filmul „Revizorul", așa este și ultima 
■creație de acest fel „Vassa Jeleznova", după 
cunoscuta piesă" a lui Gorki.

Interpretată cu o măiestrie artistică desă 
vîrșită de către artista poporului din U.R.S.S., 
V Pașennaia, Vassa Jeleznova ne este înfă
țișată i i film, aș.-: cum a creat-o Gorki o fe 
meie de o rară energie, inteligentă și ambi 
țioasă, din care însă capitalismul a făcut o 
ir,. resn > a oare Bogăția și expresi
vitatea mijloacelor artistice întrebuințate de 
crea.ori p<--'.;.i a pune în evidență conținutul 
bogat în idei al piesei, trăirea profundă a 
r siei care se evidențiază prin fiecare gest, 

prin privirea vie și expresivă, dar totodată 
neliniștită, trădînd o adîncă și zbuciumată 
viață lăuntrică. fac de neuitat figura 
Vassei Jeleznova. Aceasta este principala 
calitate a filmului.

Este extrem de interesant însă felul cum re
gizorul L. Lucov, fără a interveni în textul 
și în construcția dramatică a subiectului, a 
creat, folosind cu pricepere posibilitățile pe 
care le oferă filmul, atmosfera specifică 
timpului în care se petrece acțiunea, reliefînd 
caracterele omenești și contrastul între cla
sele sociale din Rusia de la începutul seco 
lului XX.

Posibilitatea de care dispune filmul de a 
aduce în fața spectatorilor scene, peisaje și 
imagini care nu pot fi văzute în spectacolul 
teatral, a fost folosită la maximum. Filmul 
începe cu prezentarea, în cîteva planuri scurte, 
a orașului de pe Volga cu case părăginite, 
cu forfota hamalilor, cu zecile de cîrciumi, 
orașul unde crește și se dezvoltă întreprin
derea de navigație Jeleznov. Vedem zeci de 
șlepuri și ambarcațiuni care poartă bogățiile 
Rusiei pe apa liniștită a Volgăi, docuri și 
antreprize, hamali și polițiști, oameni cu spa
tele încovoiat de poveri, trăsuri luxoase; apoi 
tiece prin fața noastră și intră în casă, impu
nătoare și energică, dominînd parcă întreaga 
lume, aceea care cu niînă de fier conduce 
uriașa întreprindere : Vassa Jeleznova. In 
acest mod locul acțiunii, condițiile și atmos
fera sînt cum nu se poate mai bine preci
zate. creindn-se o bună premiză pentru înce
perea și desfășurarea conflictului.

Cu totul opusă acestui tablou este scena 
morții Vassei și finalul filmului. In timp ce 
Vassa. doborîtă de un atac de inimă, se luptă 
cu moartea, familia ei chefuiește într-o încă
pere alăturată de unde se aude un cîntec de
șănțat de beție. Vassa Jeleznova este arătată 
de Pașennaia în lupta cumplită împotriva 
morții. Pe fața ei vedem întipărite nu numai 
frica de moarte, ci și teama că averea, între 
prinderea, opera întregii vieți va fi pierdută 
dacă va încăpea in inimile nevolnicilor săi 
copii, sau a chefliului Hrapov.

Orice împotrivire în fața morții este însă za
darnică și viața Vassei se stinge.

Cadrul următor al filmului ne arată un 
splendid tablou al dimineții. Deasupra Volgăi 
răsare soarele luminînd încetul cu încetul va
sele. șlepurile, cheiurile Muncitorii din port 
încep ca de obicei lucrul. Ei cară saci, po
veri istovitoare, dar cîntă... Și cîntecul crește, 
crește tot mai puternic, înălțîndu-se odată cu 
soarele deasupra pămîntului, vestind parcă 
nașterea unei lumi noi.

In film au fost rezolvate în chip ingenios și 
trecerile între acte. Foarte interesantă este de 
exemplu trecerea de Ia primul la cel de al doi- 
!c. act. Otra ■; de soția sa. Jeleznov. moare. 
Vassa după ce iese din camera lui, se închină

Noi succese ale textiliștilor din Buhuși
In toate secțiile fabricii de postav din Bu

huși muncitorii vfrstaici și tineri desfășoară 
larg întrecerea socialistă pentru a da oame
nilor muncii mai multă pînză de bună cali
tate. -

In ultima perioadă au fost realizate noi 
succese. In secția țesătorie bumbac tovară
șul Aurel Chiriac fruntaș în întrecerea socia
listă și-a depășit norma cu 59 la sută, Moise 
Natalia cu 38 la sută, Casîn Olga cu 4i la 
sută, iar utemistă Bîrzu Profira lucrează în 
contul lunii iulie 1954.

Exemplul acestor fruntași în producție a 

liniștită și se duce apoi la fereastră să pri
vească afară. E toamnă. In grădină se vede o 
bancă singuratică stînd în bătaia ploii. 
Imaginea următoare arată aceeași grădină, 
primăvara. Coroanele mestecenilor au înfrun
zit. Aparatul coboară încet și o vedem pe 
Vassa stînd pe terasa din grădină, înconju
rată de familia ei. In fund se zărește Volga 
pe care alunecă șlepuri. In felul acesta sînt 
sugerate spectatorilor trecerea timpului și stă
rile sufletești ale Vassei, fiind evitate trece
rile brusce. inerente în teatru.

Pentru a aprofunda caracterele personaje
lor, autorii Ulmului s-au folosit de asemenea 
de mijloacele specifice pe care le oferă numai 
arta cinematografică. Ei au introdus fragmente 
care nu sini indicate în text — și nici nu se 
puteau petrece pe scenă — dar care contu
rează și mai plastic caracterele personajelor. 
Firea bețivului Hrapov, fratele Vassei, (ar
tistul M. larov), este pusă în lumină de la 
început, printr-un amănunt semnificativ : îl 
vedem venind acasă spre dimineață, într-o tră
sură. Alături de el, o femeie de stradă, pe 
jumătate beată, de oare Hrapov se desparte 
afectuos. Cîntînd și clătinîndu-se, el intră 
apoi în casă.

Un exemplu și mal concludent îl constituie 
caracterizarea Vassei în acțiunea de condu
cere a întreprinderii. Poliția amenință confis
carea mărfii de pe un șlep pe motivul călcă
rii unor reguli comerciale. Nicăeri piesa nu 
ne dă. prilejul de a vedea aceasia. O aflăm 
doar din text. Și iată ce ne arată filmul : 
...Seară. Printre muncitorii din port care își 
pregătesc de mîncare în jurul focurilor sau 
își zvîntă hainele, o zărim pe Vassa ureîn- 
du-se pe vaporul păzit de autorități. Se apro
pie de polițiști. Unul scoate șapca și pri
vește semnificativ în sus; Vassa Ii aruncă 
bani în șapcă. Polițistul și-o pune în cap și 
salută respectuos. La fel este mituit și ce
lălalt „apărător al ordinei".

Fără a se folosi un singur cuvînt sînt ca
racterizate în această scenă, nu numai unele 
trăsături ale Vassei, ca operativitatea, ener
gia, sau priceperea ei de a se descurca, ci se 
demască totodată corupția poliției țariste, se 
dezvăluie viața grea a muncitorilor sub căl- 
cîiul unor asemenea tirani.

Contribuția creatorilor filmului nu se limi
tează numai aici. Pe tot parcursul acțiunii, 
regizorul L. Lucov a știut să găsească nenu
mărate alte mijloace de a ascuți dramatismul 
situațiilor.

E suficient să amintim numai un exemplu: 
în discuția cu Vassa, la un moment dat Rașel 
privește fotografia copilului ei pe care Vassa 
îl reține cu forța pentru a face din el moște
nitorul firmei Jeleznov și continuatorul ope- 
re: sale. Vedem tabloul copilului, apoi pe 
Vassa care spune: „Nu ți-1 dau l“. Aăișcarea 
aceasta subliniază odată mai mult că Vassa 
își urăște nora și stă în calea fericirii ei.

Celelalte mijloace și posibilități ale cinema
tografului cum ar fi culoarea bogată în 
nuanțe, integrarea în film a peisajului, un
ghiurile interesante de filmare, sunetul etc., 
slujesc de asemenea adîncirii miezului de idei 
al piesei

Ecranizarea celor mai valoroase spectacole 
de teatru a început să fie tot mai frecventă 
în cinematografia sovietică, tocmai datorită 
avantajelor pe care le prezintă în redarea mai 
aprofundată și mai dinamică a pieselor. Ex
cepțională realizare pe acest tărîm, adevărat 
izvor de învățăminte pentru cineaștii și ar
tiștii noștri, filmul „Vassa Jeleznova" mărtu
risește odată mai mult bogăția resurselor ar
tei cinematografice.

MIRCEA DRAGAN

fost urmat de tinerii care muncesc în secția 
țesătorie lînă. Aplicînd metodele Ciutchih, Jan- 
darova și Ilicev-Vlasov, fruntașii în întrece
rea socialistă Bulgaru Maria, Plugarii Ținea 
și Moise Nicolae au realizat o depășire de 
normă de peste 40 la sută.

Succesele obținute de muncitorii de la fa
brica de postav din Buhuși se datoresc și 
faptului că comitetul organizației de bază 
U.T.M. se preocupă de antrenarea utemiștilor 
și tinerilor în întrecerea socialistă.

Corespondentă
VIRG1NICA PINTILIE

ACTIVITATE CREATOARE
Pe marginea celei de a Il-a conferințe pe Capitală a cercurilor științifice studențești

N. Dinulescu
prim locțiitor al ministrului învățămtntului

Economia noastră națională cere pe zi ce 
trece specialiști cu o toi mai înaltă calificare, 
capabili să rezolve în mod creator și indepen
dent problemele complexe ale producției. In
stitutele de învățămî.nt superior au tocmai a- 
ceastă misiune.

Grija crescîndă a partidului și guvernului 
nostru pentru dezvoltarea învățămîntului face 
oa tot mereu condițiile de învățătură ale stu
denților să se îmbunătățească, in patrie noa. 
stră există toate posibilitățile ca tinerii cape, 
bili și dornici de învățătură, să urce pe cui 
mile înalte ale științei, să devină specialiști, 
oameni de știință, artă și cultură.

Tinerii studenți de azi, specialiștii de mîi- 
ne, trebuiesc obișnuiți încă din anii studenției 
cu cercetările științifice, încă de acum tre. 
buie dezvoltată la ei dragostea față de aceste 
cercetări, dorința de a contribui la dezvoltarea 
științei, la descoperirea și răspîndirea noului. 
Cercetătorii cu experiență, profesorii, oamenii 
de știință, trebuie să împărtășească tinerilor 
începători bogata lor experiență. Și aceasta se 
realizează cu succes astăzi în institutele 
noastre, la cursuri și seminarii, în timpul 
practicii Dar munca științifică a studenților 
nu se poate limita numai la orele de curs. 
Pentru a înarma pe viitorii ingineri, pedagogi, 
medici ai patriei noastre cu știința înamtată. 
pentru a-i ajuta să rezolve în mod creator 
cele mai grele probleme ale producției, cît și 
problemele teoretice actuale sau de perspec. 
tivă, este nevoie de o muncă intensă, de pre
ocupare serioasă și continuă pentru cerce
tări.

Experiența sovietică a ajutat la rezolvarea 
acestei probleme. După exemplul cercurilor 
științifice ale studenților sovietici, au fost or
ganizate în institutele noastre de învățămînt 
superior, asemenea cercuri.

La cea de a doua conferință științifică stu
dențească din Capitală, a ieșit cu prisosință 
la iveală creșterea interesului studenților pen
tru cercurile științifice, pentru activitatea in. 
teresantă care se duce în aceste cercuri.

Anul acesta numărul cercurilor din Capitală 
este de peste 160 îri comparație cu 126 cît 
era în anul universitar 1952—1953, iar numă
rul membrilor a crescut de la 2600 la 4300- 
Cele 74 de lucrări prezentate în cadrul recen
tei conferințe, calitatea lor, problemele care 
le.au ridicat, dezbaterile care au avut loc, 
ilustrează de asemenea interesul crescjnd al 
studenților pentru munoa științifică creatoare.

Un eveniment care merită remarcat este că
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anul acesta s-a trecut pentru prima oară Ia 
organizarea asociațiilor științifice studențești, 
formă superioară de organizare a muncii știin
țifice. Ele vor contribui la dezvoltarea actî. 
vității de cercetare științifică a studenților, 
la o mai bună organizare a cercurilor, la ge
neralizarea și popularizarea experienței lor.

Anul acesta a existat o mai mare preocu
pare a catedrelor pentru desfășurarea unei 
munci științifice de adîncime. Tematica cercu
rilor a fost alcătuită cu mai multă atenție, 
ținîndu-se seama de posibilitățile reale, iar 
munca științifică a fost îndreptată în spre a- 
devăratul ei scop : deprinderea studenților cu 
activitatea științifică independentă, aprofun
darea cunoștințetor predate la cursuri și re
zolvarea unor probleme noi. de mare impor
tanță pentru producție.

La conferință, cele li secții în oare au fost 
prezentate lucrări valoroase ale studenților, 
au cunoscut o largă participare a studenților 
noștri și a cadrelor didactice.

Activitatea susținută a uzinelor, a gospo
dăriilor agricole de stat și colective, ridică în 
fiecare zi probleme le care oamenii de știință 
și însăși studențimea noastră trebuie să le 
dea răspuns. Pentru a obține succese ta 
munca de cercetare, legătura cu practica con
stituie o condiție indispensabilă. Acest lucru 
a fost realizat de multe cercuri științifice 
studențești.

Cercul științific agrotehnic din Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcescu" de pildă, s-a 
remarcat printr-o activitate susținută și, în 
urma deplasărilor făcute pe teren și a studiu, 
lui aprofundat, a reușit să rezolve problemele 
propuse. Referatul prezentat de acest ceri 
cu titlul „Contribuții la studiul agro-pedolo 
gic al solului din gospodăria agricolă colec 
tivă „Pămînl desțelenit" din comuna Mircea 
Vodă, aduce o contribuție importantă la 
cunoașterea solului din punct de vedere agro 
pedologie. Aceasta permite o stabilire raț-io 
aală a asolamentului, o mai bună orga 
nizare a teritoriului gospodăriei, făcînd în a- 
celași timp o serie de recomandări practice, 
menite să contribuie la ridicarea producției 
agricole și să întărească gospodăria agricolă 
colectivă.

Strîns legate de problemele dezvoltării a- 
gricuiturii au fost și cercetările unor cercuri 
științifice de la I.S.E.P. „V. I. Lenin", a că 
ror activitate a crescut serios în anul acesta.

Cercetările legate de folosirea rezervelor in- 
terne în gospodăria agricolă colectivă „Zo. 
rile" din comuna Grădinari regiunea Bucu. 
rești, au dus la o serie de concluzii practice 

de valoare în ceea ce privește profilul pro
ducției acestei gospodării. Aceeași orientare 
justă a activității cercurilor științifice se re
flectă în cercetările legate de descoperirea po- 
sibilităților de mărire a producției globale și 
a producției.marfă în gospodăriile mici și mij. 
locii, întreprinse de un cerc științific de la 
I.S.E.P. „V. I. Lenin".

Lucrări de importanță practică, în strînsă 
legătură cu sarcinile trasate de plenara lăr
gită a C.C. al P.M.R. din august 1953, au fosi 
elaborate și In cadrul Institutului de industrie 
alimentară Așa este lucrarea .,Studiul matu 
rizării fainei de grîu de diferite extracții", 
care aduce un aport real la rezolvarea pro 
blemei propuse; de asemenea lucrarea „Cer*?- 
țări in vederea folosirii pepsinei la fabrica
rea brînzeturilor”, prezentată de cercul știin
țific de pe lîngă catedra de Microbiologic și 
Industria laptelui care are aplicație în prac
tică.

Realizări ale cercurilor noastre științifice 
găsim în foarte multe alte specialități. Ele re
flectă interesul pe care tineretul nostru stu
dențesc l-a manifestat în cercetările între 
prinse.

Astfel, în sectorul științelor chimice, trebu. 
iese remarcate o serie de lucrări, cum ar fi: 
„Studiul reducerii pierderilor de solvenți într-o 
instalație de solventare a uleiurilor", prezen
tată de cercul științific de pe lîngă catedra 
de „Procese și aparate" de la Institutul de 
Petrol și Gaze, lucrare valoroasă ale cărei 
rezultate se aplică în producție și care urmă
rește reducerea pierderilor de solvenți într-o 
instalație de rafinare a uleiurilor cu furfu
rol, în vederea reducerii prețului de cost al 
uleiurilor solventate. De asemenea lucrarea 
„Sinteze de acizi grași nesaturați din frac 
țiuni parafinoase de țiței", lucrată în cadrul 
cercului științific studențesc de pe lîngă ca
tedra de Chimie organică a Universității 
„C. I. Parhon" din București, aduce o fru
moasă contribuție la rezolvarea problemei 
propuse și prezintă unele observații originale 
în privința transformării acizilor grași sinte 
tici saturați, în acizi grași sintetici nesatu
rați.

In sectorul științelor tehnice au fost pre. 
zentate de asemenea o serie de lucrări de va 
lo-are care dovedesc maturitate în cercetările 
întreprinse de către autorii lor.

Așa de pildă este lucrarea „Generatori de 
impulsuri de înaltă tensiune", realizată în ca 
drul cercului de energetică de Ia Institute!1 
Politehnic care cuprinde o analiză a variate 
lor scheme pentru obținerea tensiunilor de 
impuls, necesare studiului, construirii și pro
bării instalațiilor electrice de înaltă tensiune, 
pentru dezvoltarea în ritm vertiginos a elec. 
trificărilor în tehnica modernă.

Este interesantă și folositoare lucrarea „Stu
diul unui dispozitiv de semnalizare automată 
la gararea trenurilor prin împingere în sta
țiile terminus", prezentat de cercul științific 
studențesc al Facultății de telecomunicații din 
Institutul de căi ferate „Gh. Gheorghiu-Dej", 
oare urmărește ușurarea condițiilor de muncă 
ale personalului, prin mărirea siguranței de 
funcționare a instalațiilor.

Lucrările prezentate în secția d.e Geologie 
— Geografie se caracterizează prin aceea că 
se bazează pe observații făcute pe teren, pe 
studii de laborator și calcule laborioase exe
cutate individual sau de colective de studenți. 
Așa au fost de exemplu, lucrarea „Cercetări în 
Valea Buzăului între Cislău și Nehoi". pre- 
zentată de Cercul de pe lîngă secția de pros 
pecții geologice din Institutul de mine, lu. 
crarea „Studiul geologic ingineresc, privind 
amenajarea rîului Colentina între Tei și Cer. 
nica", întocmită de un colectiv bine închegat 
în cadrul cercurur de Geologie inginerească 
din Institutul de mine.

In secția de Fizică.Matematici au fost pre
zentate o serie de lucrări teoretice bune, cum 
ar fi lucrarea „Integrabilitatea riemanniană 
intr-un punct" lucrare care aduce unele idei 
originale interesante.

Din lucrările prezentate la secția medicală 
reiese că există realeposibilități pentru dezvol
tarea activității științifice a studenților de la 
Institutul de Medicină și Farmacie. S-au 
evidențiat lucrările „Blocada novocainică la 
copii" și „Pneumoniile interstițiale", ambele 
prezentate din partea cercurilor Facultății de 
pediatrie și lucrarea „Metodica cercetării pro
blemelor sanitaro-epidemice dintr-u-n centru 
populat", prezentată din partea cercurilor Fa. 
cultății de igienă.

Teme interesante prin conținuful lor și prin 
modul de cercetare au fost dezbătute și în oa- 
drul secției de Literatură și limbă.

Așa a fost lucrarea „Revistele satirice con
duse de B. P. Hașdeu" prezentată din partea 
Facultății de filologie.

De asemenea, o lucrare Interesantă a fost 
lucrarea „Studiul tipului de sistem nervos la 
școlarii din ciclul 11“ elaborată în cadrul Fa 
cultății de filozofie și prezentată în cadrul 
secției de științe școlare.

O mențiune specială merită lucrările pre. 
zentate de Institutul „Maxim Gorki", un in
stitut tînăr, care însă a reușit să mobilizeze 
studenții în cercurile științifice, reușind să 
prezinte astăzi conferinței lucrări merituoase.

In institutele noastre există desigur și alte 
realizări în ceea ce privește activitatea științi
fică a studenților. Aceste mlădițe ale noulu- 
care se dezvoltă și cresc în activitatea institu 
celor noastre de învățămînt superior, trebu
iesc cultivate cu grijă și încurajate să prindă 
rădăcini adînci în viața școlii noastre supe 
rioare. De aceea, conducerile institutelor au 
datoria să sprijine traducerea în practică a 
celor mai importante realizări ale cercurilor 
științifice. Este îmbucurător să constatăm că 

cele mei bune realizări au fost obținute în 
acele cercuri științifice de oare catedrele de 
specialitate s.au preocupat îndeaproape.

Un sprijin important pot găsi conducerile 
instituțiilor noastre, pentru atragerea studen- 
ților la munca științifică, în organizațiile de 
U.T.M., care și în acest an au dat un ajutor 
serios în ceea ce privește activitatea studenți
lor în cercurile științifice, oa și în organiza, 
rea în bune condițiuni a conferințelor cercu
rilor științifice.

Cu toate aceste realizări importante obți
nute în munca cercurilor științifice studen
țești din București, in activitatea acestora se 
manifestă încă o serie de lipsuri, atît fn ceea 
ce privește extinderea activității științifice în 
rîndurile studențimii noastre, cît și în ori
entarea și îndrumarea făcută de către une
le oatedre și conduceri ale instituțiilor de 
Învățămînt superior.

Astfel în cercurile științifice n-au fost încă 
cuprinși majoritatea studenților fruntași ai 
institutelor de învățămînt superior, fără să 
mai vorbim de marea majoritate a studenților, 
iar participarea unora a fost mai mult for
mală.

Participarea slabă la unele cercuri științifice, 
se datorește în mare măsură și faptului că 
în unele institute de învățămînt superior nu 
s-a reușit încă să se trezească interesul stu
denților pentru cercurile științifice și nu s.au 
creat condiții prielnice pentru ca lucrările 
științifice întocmite de către membrii cercu- 
rilor științifice să poată fi aduse la cunoștință 
participanților.

O altă lipsă care s-a manifestat în activi, 
tatea cercurilor studențești, a fost lipsa de 
continuitate în muncă. Sînt numeroase cazu
rile în oare odată cu încheierea anului școlar 
s-a încheiat și activitatea cercurilor științifice.

De aceea încă înainte de închiderea anulu’ 
școlar, studenții membri ai cercurilor știiu 
țifice trebuie să cunoască temele oare vor 
forma obiectul lucrărilor din anul în care 
urmează. Pentru aceasta, catedrele trebuie să 
se îngrijească de repartizarea temelor din 
timp, să dea toate îndrumările bibliografice 
necesare pentru ca în perioada vacanței de 
vară, cu prilejul efectuării practicii, studen
ții să poată trece la urmărirea problemelor 
respective. în producție.

Pentru realizarea acestui obiectiv, se cere 
din partea cadrelor noastre didactice să acor. 
de o îndrumare continuă cercurilor științifice 
Legătura lor cu cercurile științifice nu trebuie 
să fie o legătură formală, ci o legătură orga 
niza ti.

Au fost cazuri în unele instituții de învăță, 
nînt superior, ca unele catedre să pro 

pună la începui o tematică nu îndeajuns de 
gîndită, fără să țină seama de nivelul stu 
denților și nici de posibilitatea de rezolvare 
a problemelor, lucru care a făcut ca munca 
unor cercuri să nu dea roadele dorite.

Conducerile instituțiilor noastre de învăță
mînt superior trebuie să se îngrijească de a- 
sigurarea bazei material* și de tot ce este 

necesar pentru buna desfășurare a activității 
acestor cercuri.

Trebuie să remarcăm că deși la cea de a 
doua conferință a cercurilor științifice Institu
tul de Medicină și Farmacie a prezentat u- 
nele lucrări valoroase, activitatea cercurilor 
științifice din Institut a fost nesatisfăcătoate. 
Și ta acest an, ca de -altfel și în anul trecut, 
în acest Institut nu a avut loc o conferință 
a cercurilor științifice, întrucît lucrările le
gate de această acțiune au fost întîrziate. De 
asemenea referatele prezentate la conferința 
pe Capitală au fost pregătite în grabă.

Participarea la această conferință pe Capi
tală a fost destul de largă în comparație cu 
prima conferință .Nu putem însă să trecem 
cu vederea că la conferință, unele institute 
mai tinere, cum ar fi Institutul de științe sta
tistice, Institutul de comerț exterior și Insti
tutul de limbi străine, n-au prezentat nici o 
lucrare. In afară de lipsurile arătate pină aci, 
în activitatea cercurilor mai stăruie încă o 
serie de lipsuri generale care trebuiesc grab
nic lichidate. Astfel popularizarea activității 
științifice a studenților a prezentai o serie 
de lipsuri. Referatele cele mai bune care cu
prindeau realizările cele mai importante, nu 
au văzut lumina tiparului și nu au putui fi 
astfel arătate publicului interesat de cunoaște
rea lor.

O parte din lipsurile existente în activita
tea cercurilor științifice din învățămîntuj nos. 
tru superior se datoresc și Ministerului In- 
vățămîntului

Deși atenție față de munca științifică, din 
partea Ministerului a crescut față de trecut. 
Ministerul nu s-a preocupat îndeajuns de a«- 
tlvibatea științifică a studenților.

Apariția regulamentului de organizare și în
drumare a activității de cercetare științifică 
a cadrelor didactice, se resimte în viața șco
lilor noastre superioare și a influențat în mod 
pozitiv și activitatea științifică a studenților.

Nu este mai puțin adevărat însă, că activi, 
tatea științifică a studenților a căpătat des
tul de tîrziu o reglementare nouă, corespun
zătoare noilor condiții creat* învățămîntului 
superior din țara noastră.

In prezent avem mai toate condițiile create 
pentru înlăturarea multora din lipsurile exis
tente.

Dispunem de un colectiv științifico-didactic 
numeros, de o masă de studenți însuflețiți de 
dorința de a participa activ în munca de cer
cetare științifică, iar instituțiilor de învăță
mînt superior le revine sarcina de a utiliza 
din plin aceste posibilități pentru a reuși să 
le transforme în realități.

Va trebui să se forrfieze o tradiție din orga, 
uzarea unor conferințe și concursuri de lu
crări științifice, pe facultăți, pe institute și 
>rașe, acordîndu-se o deosebită atenție alegerii 
minuțioase a lucrărilor efectuate de studenți 
și popularizării lor. Sîntein datori să nu pre
cupețim nici un efort pentru a pregătii tine
retul nostru să-și îndeplinească chemarea, să 
pună cuceririle științei în slujba poporului.



Cititorii răspund utemiștilor din comuna Peret- f

„Cum să facem viafa de II. T. M.
mai interesantă, mai plină de conținut

- o
tn scrisoarea lor, uiemiștii din comuna Pe

ret, au ridicat probleme deosebii de intere
sante pentru viata și activitatea utemiștilor. 
Discuțiile ce vor avea loc In ziar pe margi
nea acestor probleme, vor răspunde la multe 
întrebări puse de însăși practica muncii de 
fiecare zi și cărora noi nu am reușit întotdea
una să le dăm răspunsurile cele mai cores
punzătoare. In scrisoarea de față eu am să 
vorbesc despre un singur aspect al acestor 
probleme: despre folosirea de către tineret 
a timpului liber intr-un mod cit mai instruc
tiv și tn special despre organizarea reuni
unilor tovărășești.

In mod firesc' ni se intimplă fiecăruia din
tre noi ca după orele de muncă, care nu întot
deauna sint ușoare, să simțim nevoia unei 
destinderi, a unei recreații. Și acest lucru se 
poate observa cu mai multă putere la noi, 
tineretul. Această necesitate de recreație iși 
are manifestarea concretă pentru unii în do
rința de a citi o carte, pentru alții de a vi
ziona un spectacol, sau pur și simplu de a se 
plimba printr-un parc. La majoritatea tine
rilor insă există dorința firească de a dansa. 
Dacă primele lucruri și le rezolvă după plă
cerea lui, și e normal să fie așa, in problema 
dansului, a acestui fel de recreație necesară 
tinerelului, organizația trebuie să le dea o 
mină serioasă de ajutor: să organizeze pen
tru tineret reuniuni frumoase, educative. Cele 
ce voi povesti din munca noastră In acest do
meniu, poate că pentru unii tovarăși nu va 
constitui un lucru nou. Cred insă că nu putem 
vorbi de îmbogățirea vieții de organizație. de 
o înfrumusețare a ei, fără să analizăm și 
felul cum organizația noastră se preocupă 
de problema folosirii de către tineret a timpu
lui său liber intr-un mod cit mai instrucția.

La noi in orașul Baia Mare s-au făcui pirul 
acum multe reuniuni tovărășești. Celor care 

'le organizau, membrii comitetului nostru oră
șenesc le-au vorbit mult despre ..organizarea 
acestor reuniuni cu un caracter cit mai edu
cativ". Acest lucru însă continua să nu se 
realizeze întotdeauna și in modul cel mai sa
tisfăcător. Trebuia sa li se arate oamenilor 
tn mod practic cum se poate realiza acest 
lucru, să li se dea un exemplu concret.

De curînd trei întreprinderi din orașul nos
tru—întreprinderile „Gheorghe Gheorghiu-Def'. 
l.F.T, și O.C.L. industrială au primit drape
lul de întreprinderi jrttnlașe pe țară in ramura 

.de producție respectivă. Am profitat de acest 
F eveniment și am organizat o reuniune tovă
rășească in cinstea tinerilor fruntași tn pro
ducție din aceste întreprinderi.

Trebuie insă ca organizațiile de bază să 
aștepte întotdeauna un asemenea eveniment 
mare pentru a organiza reuniuni ? Cred că 
nu. In organizafiile noastre de bază se tn- 
timplu aproape zilnic lucruri frumoase care 
merită să fie cinstite .

Dar numai cu aceasta nu se rezolvă pro
blema creării unui caracter educativ al reu
niunii. Reuniunea este a tineretului. El trebuie 
Să și-o pregătească. Antrenarea unui număr 
cit mai mare de tineri ia pregătirea reuniu
nii devine deci o chestiune principali.

De aceea pregătirile pentru diferite manifes
tări ce urmau să aibe loc In cadrul reuniunii 
au fost repartizate pe organizații de bază.

In general se obișnuiește ca la reuniuni 
noastre să se fină și cite o conferință. Aceste 
Conferințe in multe cazuri constituie „spe
rietoarea" tinerilor. Nu pentru eă tinerii

Membrii delegațiilor sindicale de peste hotare în vizită la C. C. S.
La 11 mai. tovarășul Stei ian Monaru, pre. 

Ședințele Consiliului Central al Sindicatelor, 
a primit pe membrii delegațiilor sindicale din 
U.R.S.S., R. P. Chineză, .Marea Britanie. R. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, R. P. BulgaTia, 
R. D. Germană, Austria și Indonezia care, 
răspunzînd invitației C.C.S. ne-au vizitat țara 
eu prilejul zilei de 1 Mai.

La primire au asistat tovarășii: Liuba Chi- 
Șlnevschi, M. Mujic și C. Butaru, secretari 
«i C.C.S.

Cu acest prilej, oaspeții și-au expus unele 
Impresii culese tn cursul vizitei în Republica 
Popular^ Romtnă.

Au luat cuvîntul I. ®yn, președintele

seară petrecută plăc

In „Sctntela tineretului" nr. 1585 din 8 
mai a.c. a fost publicat articolul despre o 
adunare generală a utemiștilor din comu. 
na Peret, raionul Roșiori de Vede, regiu
nea București în care ei au discutat des
pre modul în care pot face mai intere, 
sântă, mai bogată tn conținut, mai atrac. 
tivă viața organizației lor de bază.

Cu acest prilej, redacția ziarului a che
mat pe toți cititorii săi să-și spună pă. 
rerea cu privire la problemele ridicate, să 
povestească din experiența lor și a orga, 
nizațiilor din care fac parte, să ajute u- 
temiștilor din comuna Peret și utemiștilor 
din alte organizații U.T.M. unde există 
lipsuri asemănătoare, cum să facă viața 
de U.T.M. mai interesantă, mai plină de 
conținut.

Dat fiind problemele interesante pe care 
le ridica articolul publicat a stîrnit un 
inare interes în rîndurile cititorilor ziaru. 
lui.

La redacție au început să sosească deja 
diferite scrisori în care tinerii, utemiștii, 
activiștii utemiști răspund chemării zia
rului de a ajuta utemiștilor din comuna 
Peret cum să imbunătățească viața or
ganizației lor de bază.

lata mai jos o scrisoare a tovarășului 
Ernest Weiner, șeful secției de propagandă 
și agitație a comitetului orășenesc U.T.M. 
Baia Marc.

nu ar fi dornici să asculte o conferință bună, 
nu pentru că nu i-ar interesa ceea ce >e -pune, 
ci pentru faptul că la asemenea ocazii se țin 
conferințe greoaie, plictisitoare. Aceasta e de 
altfel și una din cauzei* pentru care reuniu
nile noastre se mpart de multe ori in aouă- 
0 parte in care predomini simțămir.tul de 
plictiseală și aceasta e partea in care se țin 
conferințele și au loc programele artistice, ți 
o par le care decurge in mod vioi, tineresc, 
intr-un cuvint in care tinerii traesc Cu toată 
intensitatea, aceasta e partea in care începe 
dansul.

Din acest motiv. In pregătirea reunsuoă. 
comitetul nostru orășenesc a dat o atenue 
deosebită alegerii temei conferinței Trebuia 
sd alegem o conferință care prez.-.*
multe elemente noi. necunoscute tiner- or. o 
conferință care să-i intereseze.

Dar nu era numai problema corder.r.țez. Era 
necesară și pregătirea programului inzr-un. țel 
deosebit Pentru aceasta a fost antrenat un nu
măr însemnat de organizații de bază prin
tre care și organizația de bază a teatrului de 
stat din orașul nostru.

Reușita acestei reuniuni ne-a dovedit-o în
săși desfășurarea ei.

♦
Era duminică după amiază. Cu toate d 

mai a veam aproape jumătate de ord pini -4 
inceapă reuniunea, in said și începură să se 
stringă tine'i. Intr-un colț, un grup de tineri 
ascultau pe un tovarăș de-a: ior care cir.te 
la chitară. Cei care intrau in sală se alătu
rau treptat acelui grup Se și înjghebase 
un cor. Tinerii erau veseli.

Se făcuse aproape ora i.K Toate scaunele 
erau ocupate. Din partea comitetului orășe
nesc C.T.M. tovarășul Victor Dojvr a arătat 
scopul reuniunii ți a felicitat pe tinerii frun
tași in producție din cele trei întreprinderi 
care au obținut drapelul pe țară.

A urgia: apoi programul artistic. Peperto-

Consiliului sindical republican din RASS 
Bașkiră, membru In Consiliul Central al Sin
dicatelor Sovietice, deputat In Sovietul Su
prem al RSFSR, conducătorul delegației so. 
vietice. Ștefan Nikolov Gabrovski, președin
tele C.C. al Sindicatului muncitorilor din 
P.T.T., din R. P. Bulgaria, conducătorul de
legației sindicale bulgare, Dezso Horn, preșe
dintele C.C. al Sindicatului muncitorilor din 
P.T.T., membru In Prezidiul Consiliului Cen. 
trai al Sindicatelor din R. P. Ungară, con. 
ducătorul delegației ungare. Waiter Tille, 
președintele C.C. al Sindicatului muncitorilor 
constructori din R. D. Germană, lan-eat al 
Premiului de Stat, conducătorul delegație;

ut —
riul lui era obișnuit. Dansuri, cintece, recitări, 
etc. Lucrul nou, care a înviorat programul au 
fost prezentările. Ele au fost făcute de tova
rășii loan Siminie și K'ălii Adalbert, tineri 
actori de la teatrul de stat. In aceste prezen
tări ei au satirizat cu date concrete diferite 
lipsuri tipice pentru organizațiile noastre de 
bază Unii dintre cei satirizați se aflau in 
sală. Multi dintre tinerii prezenți ii și cu
noșteau. Aceasta a creeat o atmosferă deose
bită în rindul tinerilor. Mai iirziu, cind a în
ceput dansul, am auzit pe mulți tineri satiri- 
zind cu aceleași glume, sau cu altele inven
tate de ei, pe unii dintre tovarășii lor care 
așa cum se spune „mai călcau și cu stingul".

Conferința ne-a dat din nou un momen: de 
îngrijorare Dacă totuși nu va place tinerilor 
pină la urmă ? Dacă va începe din nou in 
sală aceeași foială bine cunoscută in timpul 
conferințelor ?

...Tovarășa Maia Indrieș. utemistâ, artistă 
la tea-.rul nostru de stat, apăru pe scenă. In 
sală treptat se făcu liniște Conferința con
stituia in fond o cronică a piesei „Viață 
nouă"

Felul cum s-a început conferința, proble
mele care le-a ridicat de ia inceput, au avut 
darul de a face ca tinerii prezenți In sală să 
asculte cu atenție.

Expunerea asupra piesei s-ar fi putut face 
in mai multe feluri Se putea face o expunere 
sumară a piesei ți o prezentare mai mult seu 
mai puțin cdinca a personagiilor ; se putea 
face ți sub forma unei recenzii a cărții „Poe
mul Pedagogic" dramatizat de Miroslav Steh- 
lic in piesa „Viață nouă" etc Tovarășa In- 
drieș a ale- insă in expunerea sa, o cale 
mult mai accesibili fi plăcută tineretului Ea 
a vorbit escultâlorifoe despre munca depusa 
de colectivul teatral pentru punerea In scenă 
a mesei, despre toate fazele acestei munci 
A vorbit despre munca tinerilor din teatru 
pentru realizarea cit mai veridică a eroilor 
piesei A povestit subiectul piesei vorbind 
tocmai de pre munca de pregătire a ei Dar 
expunerea tovarășei Indrieș nu s-a oprit aici. 
Xai nu avem teatru in Baia Mare de ct de 
puțin timp Acest lucru a tăcut ca să nu 
avem nici un public educat in această direc
ție De aceea vorbitoarea s-a pus ia un mo
ment dat :n atuație M3 spectator. erplicfnd 
unele lucruri necunoscute încă multora din
tre tinerii adunați In sală.

Conferința se asculta dsrpi cum se spun* 
„cu risejiarea tăiată" Ea iși atinsese scoou-

...programul artistic se terminase, ia* dan
sul era in Mi Tinerii se Înveseleau cu adevărat 
Cu o glumă spusă de cine știe cine stime* 
hohote de ris A'ari se întunecase de mult. 
In sală răsună polemic acordurile marșului 
Reuniunea luase sfirșit In seara aceea s-cu 
legat noi prietenii, tinerii s-au cunoscut mai 
bine, s-au apropiat mai mult intre ei Aa 
mai rămas încă un timp in sală. Le venea 
parcă greu să se despartă.

Printre ultimii au ieșit o fală și un băiat 
Pare-se ci de la întreprinderea „Gh. Gheoe- 
ghiu-Dei". Firi sd vreau am ascultai un lucru

— Cum ți-a plăcut ? Fata iși întoarse capul 
spre el fi~s dădu un răspuns care confirmă 
reușita reuniunii noastre

— A fort o seară petrecută minunat.
ERNEST WEINER

jefui sec-ei de propagând» *: agitație 
a comitetului orășenesc U.T M.

Baia Mare

germane, Michal Kimlik, secretar al Consi
liului Sindicatelor din Slovacia conducătorul 
delegației cehoslovace. Josef Einkemmer, acti
vist al fracțiunii sindicale unitare a Sindica
telor din Austria. Sawjatuddin. activist al 
Organizației Centrale a Sindicatelor din In
donezia. (S.O.B.S.I.), Edward Williams, 
muncitor constructor din Anglia.

La sfirșit, tov. Stelian Moraru a urat meni 
brilor delegațiilor sindicale de peste hotare noi 
succese tn lupta pentru apărarea păcii și în
tărirea solidarității internaționale a oamenilor 
muncit

(Agerpres)

Nota remisă de Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. ambasadei S.U.A la Moscova
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS trans

mite:
La 5 mai a. c., Ministerul Afacerilor Externe 

al U.R.S.S. a primit din partea ambasadei 
americane o notă, în care se declară că gu
vernul S.U.A. ar dispune de informații po
trivit cărora prizonierii de război americani 
care au luat parte la operațiunile militare din 
Coreea au fost transferați în Uniunea So
vietică

lua 12 mai, Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a remis ambasadei S.U.A. o notă de 
răspuns cu următorul cuprins:

Conferința interguvernamentală 
pentru protecția valorilor culturale

HAGA 13 (Agerpres). — TASS transmite: 
La Haga își continuă lucrările conferința 

interguvernamentală pentru protecția valorilor 
culturale în cazul unui conflict armat, convo
cată din inițiativa U.N.E.S.C.O.

La 10 mai. Comisia principală a conferințe: 
a examinat citeva proiecte de rezoluție, prin
tre care proiectul de rezoluție al Uniunii So 
vietice. care propune statelor participante la 
conferință să adreseze tuturor guvernelor a- 
pelal de a-și asuma fără rezerve obligația de 
i nu ioios: armele atomice, cu trdrogen și ce 
leialte tipuri de arme de exterminare In masă

Delegați: țărilor blocului anglo-americau 
nu s-au hotărî: să se pronunțe fățiș împotriva 
proiectului sovietic de rezoluție, care cores 
punde intereselor tuturor popoarelor. E au 
recurs ta ajutorul delegație: Irlandei care, 
iără a aduce vreun argument a dec'arat că 
proiectil aox iet:c de rezoluție ..nu corespunde 
ordine: de zi a coater.nțer". deaa'ece aceasta 
din urmă se interesează de protecția valorTor 
oulturaie și na de .problema reduceri- tnar- 
marilcr".

Străduinda-se să zădărnicească cu once 
preț propooerea sovietică, delegata* olandez 
care a prezidat ședința a pus la vot In pr.mu 
rind propunerea delegației Irlande: de a se 
considera coniertușa ..necompetentâ" de a re
zolva problema recocnandărlor privind inter

j zicerea arme»or de exterminare In masa 
' Pentru această propunere au votat îl de dele 
l ga ții (S-U-V. Aaglia Franța Monaco No*~ve 
j gia. Olanda. Peru. Filip iiele. Portugalia 
I Salvador. TurcA. ăustra ia Be gia. șomin 
| dauistul Caaa Danemarca Ecuador Spania 
. I'isnda. Iialiaj lispocri'.*
J an tout op: de'ecațt: <L'.R-S.S-. R.S S
1 R.S.S.
I slovacia. România. Ungara. San-Maruaoi. i2
1 de.egaț:: s-au abținui de ia vot

Bedirația $efvtai senicidii aedical fraacez ae la Diei Biea Fu
SANHAI 13 (Agerpres). — Agenția Vietna-

Șeful serviciului medica! francez de ia Dien 
Bien Fu_ maiorul medic Gravei, care la 7 raa 
a fost luat prizonier de Armata Populară Viet
nameză, a făcut o declarație in care se spune

Chiar din primul moment după capitularea 
trupelor franceze ia Dlcn B en Fu noi am fost 
martorii atitudinii extrem de corecte a solda 
ților Armatei Populare Vietnameze iață de 
soi da ții francezi în general, și față de soldați: 
răniți și pe'sonalul medical jn special. Ei nu 
au recurs la nici un fel de acte de violență 
sau de presiune.

Numai cel care a fost la Dien Bien Fu Tn 
tiniDul asediului poate înțelege în ce condiții 
materiale groaznice ne-am aflat timp de 56 
de zile După căderea fortăreței Dien Bien Fu 
am avut un mare număr de răniți, veniti din 
toate sectoarele. Nu putem să ne bizuim decît 
pe un ajutor eficace din partea Armatei Popu
lare Vietnameze. Rănitii noștri au fost mutați 
din adăposturi supraaglomerate si insalubre 
îi: corturi amenajate din parașute fixate pe 
pari de bambus La amenajarea acestor cor 
turi au participat aproape toți ostașii Armate 
Populare Vietnameze aflati la Dien Bien Fu 
A fost organizată o bucătărie și ni s-a dat un 
bucătar din rîndul ostașilor vietnamezi Pen
tru intîia oară după o vreme îndelungată, ră
nitii francezi au căpătat o rnîncare oaiclă Am 
fost aprovizionați de asemenea cu medicamen

,,In legătură cu nota Nr. 947 a Ambasadei 
Statelor "nite ale Americii, primită de Mi
nisterul Aiacerilor Externe al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste la 5 mai 1954, Mi
nisterul are onoarea să declare următoarele:

Afirmația cuprinsă în această notă a Gu
vernului S.U.A. că prizonierii de război ame
ricani care au luat parte la operațiunile mili
tare din Coreea ar fl fost transferați în 
Uniunea Sovietică și că în prezent se află în 
paza sovietică, este lipsită de orice temei și 
este vădit născocită, deoarece în Uniunea So
vietică nu au fost și nu sint asemenea per. 
soane".

HAGA 13 (Agerpres). —
Luind cuvîntu) in cadrul conferinței inter- 

guvernamentale. delegatul romîn Alexandru 
Lăzaraanu a sprijinit proiectul de rezoluție al 
U.R.S.S.

Une.e delegații, a spus delegatul romîn, ca 
de exemplu delegația Irlandei, vor să împie
dice conieri.nța de a discuta și de a lua o ho- 
arire cu privire la rezoluția propusă de 

U.R.S.S.. susțin.nd că această rezoluție nu ar 
avea legătură cu ooiectu! conferinței noastre. 
Noi cons derăm aceste aserțiuni oa lipsite de 
orice temei. Chestiunea apărării bunurilor cul
turale de mare valoare pentru umanitate, este 
r.e .cr: .-.gata de cauza păcii, de dezvol

tarea relațiilor .nternaționiie in vederea men. 
ți.ner păcii ș- asigurării securității mterna- 
;--n -a.e. de interzicerea utilizării armelor ato
mice șl cu hidrogen.

Guvernul român, care duce cu consecvență 
j politică da pace, a declarat In mai multe 
rindur. că înțelege să intensifice colaborarea 
cc toate țări.e să dezvolte relațiile de afaceri 
și schimburile culturale, in scopul menținerii 
pâri-' ș: secur tăț i nternațiooaie. in conformi- 
ate cu principiile Chartei Națiunilor Unite.

Este tara îndoială — a arătat in continuare 
delegizi' roa».x — că tn condițiile utilizări: 
srmtjoc s — .e oonvenția pe care conferința 
■stz ps. ca.e de a o e-abora nu va putea evita 

<i - rugerea de centre culturale și științifice.
la tiasțMi «secărilor prealabile pentru akă 

uîrea proiecta u t.N.E.S.C O a ios: ridicată 
e asemenea chestiunea armelor atomice și au

- xst exprimate temeri justificate in ceea ce 
privește soarta bunurilor culturale. In cazul 
când aceste arme vor fi Moșite.

De-rgsția romină. a spu® în încheiere 
Uexandru Lă.ăreanu. consideră că este nece- 
->• ea participau',-: a această conicrință »a 
tisccte ș: să aprobe rezoluția propusă de 
«.-R N.S care corespunde dorințelor tuturor 
aceora care ăzulesc sp-e apărarea vieților 
>m»-ești și a ce.or nul mari creații a>e geniu- 

te și pa-.samente și ja ajutorul nostru a fost 
repartizai cn detașament sanitar ai Armatei 
Pcpu sre Vietnameze. Răniți! francezi ș: .noi 
perso.-iel muițumim din toată inima Armate* 
Popuiare Vler.- xmeze și președintelui Ho Și 
Min.

După capitularea trupelor franceze la Dien 
dien Fu a devenit limpede că fiecare soldat 
rancez năzuiește spre încheierea păcii in Viet
nam. Aces:e năzuințe s-au întărit și ma. mult 

după ce am venit în strîns contact cu Armata 
Populară Vietnameză... Chemăm cercurile con
ducătoare din Franța să răspundă la chema, 
rea noastră pentru pace. Trebuie să se pună 
capăt acestui război fără sens care ne este 
odios de cînd am aflat adevărul despre Ar
mata Populară Vietnameză și am cunoscut 
comportarea ei umană față de prizonierii de 
război. Pacea va da prizonierilor de război 
posibilitatea de a se întoarce în patrie, la fa
miliile lor. Guvernul francez trebuie să dea 
ascultare năzuințelor oamenilor care cheamă 
ia colaborare prietenească și la o pace trai- 
tică. A continua să acționăm din ordin străin 
înseamnă a comite o crimă care duce la piei 
<-ea fără sens a mii de frați ai noștri. Repre
zentanții francezi la conferința de la Geneva 
irebuie să-și schimbe fără nici o amînare po
ziția. iii irebuie să înțeleagă aspirațiile po
poarelor din Vietnam, Patet-Lao și Khmer. 
De asemenea, chemăm la încetarea imediată a 
tocului în scopul asigurării unei păci trainice.

Guvernul La ni el sa mențin® 
prin grafi» unei „majGrităț'i" 

de doi depufafi
PARIS 13 (Agerpres). — Joi după amiază 

Adunarea Națională a reluat dezbaterile pen
tru a hotărî dacă situația din Indochina ur
mează să fie discutată imediat sau după ter
minarea tratativelor de la Geneva.

In ședința de. joi. primul a luat cuvîntul 
Daniel care a vorbit în fața unui auditoriu 
redus. Agenția France Presse subliniază că 
la începutul ședinței nici jumătate din numă
rul deputaților nu era de față. Laniel. repe- 
tînd teza americană, a declarat că guvernul» 
socotește că acest război trebuie continuat, 
indiferent de sacrificiile cerute Franței într’u- 
cît Indochina reprezintă un punct strategic în 
planurile militare americane în acea regiune 
a lumii. Laniel a anunțat că în curînd va fi 
trimis în Indochina armament, aviație și 
două crucișetoare.

In concluzie, el a cerut din nou deputați
lor să-i acorde votul de încredere recurgîrtd 
la vechiul argument: o criză de guvern ar 
putea împiedica desfășurarea în bune condi- 
țiuni a tratativelor de la Geneva.

După discursul lui Laniel a avut loc o pau
ză de două ore.

Luînd cuvîntul numeroși deputați din diferite 
partide politice au criticat aspru politica gu
vernului Laniel.

Majoritatea care a salvat guvernul Laniel sa 
cifrează la abea două voturi. împotriva guver
nului au votat 287 de deputați, iar pentru 289.

Scurte știri
• In declarația lui Sunarjo, ministrul aface

rilor externe al Indoneziei dată publicității 
ia 12 inai, se subliniază că în poli
tica sa externă guvernul Indoneziei pornește 
de la principiile ducerii unei politici active 
independente, avînd drept scop asigurarea 
păcii in Asia și în lumea întreagă. Sunarjo 
a declarat că Indonezia respinge planurile 
cercurilor guvernante americane cu privire la 
constituirea așa-numitei „alianțe militare" a 
țărilor din Asia de sud-est.
• intr-un interviu acordat la Lahore cores- 

pondentiilui ziarului ,,Pakistan Times1', am
basadorul egiptean in Pakistan, Abdel Waha-b 
Azzan, a declarat că Egiptul și toate țările 
arabe nu vor să fie complici ai planurilor a- 
gresive ale vreunei puteri.

Răspunzînd la înlrebarea corespondentului, 
Azzai: a subliniat că țările arabe „nu se tem 
de vreo agresiune sau atentat împotriva su
veranității lor din partea țărilor comuniste".
• Luind cuvîntul în cadrul unei conferințe 

a nvdicilbr militari a: organizației nord- 
a 'a ince. gcneralu] Gruenther, comandant su
prem al forțelor atlantice în Europa, a de
clarat că se împotrivește interzicerii armelor 
atomice. întruclt „folosirea acestor arme re
prezintă un factor esențial în strategia pac- 
.'ului Atlanticului de nord".
• După cum anunță ziarul „Avghi", la 9 

mai s-a deschis în orașul Patras Congresul 
Camerelor de comerț și industrie din Grecia.

Răspunzînd la întrebările corespondentului 
ziarului ..Avghi". Papadimitrakopuios preșe- 
ii i.e'.e asociației exportatorilor din întreaga 
Grecie a spus : „Cînd vorbesc despre piețe 
t . am in vedere în primul rind Uniunea So
vietică și țările Europei răsăritene. Aceste 
tari reprezintă o piață importantă pentru des
facerea mărfurilor grecești".
• După cum anunță agențiile de presă, 

Curtea de apel din Teheran, după o delibe
rare de op; ore. a confirmat sentința Tribu
nalului militar in procesul fostului prim mi- 
nistr-j iranian Mosadîc. Doctorul Mosadic ră- 
mine astfel condamnat la trei ani de deten
țiune.

Botvinik și-a menținut 
titlul de campion mondial la șah

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 13 mai a 
luat sfirșit meciul pentru titlul de campion al 
lumii la șah, pe care și l-au disputat marii 
mae.ștr: sovietici Mihail Botvinik, deținătorul 
titlului, și Vasiiii Smîslov.

După cum se știe, înainte de disputarea ul
timei partide, a 24-a, scorul era egal 11*/»— 
11 'It puncte. Conform regulamentului Federa
ției internaționale de șah, Botvinik avea ne
voie de o jumătate de punct pentru a-și 
menține titlul, în timp ce Smîslov trebuia să 
cîștige partida, pentru a-1 cuceri.

Partida s-a ‘erininat remiză la mutarea 22, 
astfel că Mihail Botvinik rătnine mai departe 
campion mondial la șah. Meciul s-a terminat 
cu scorul de 12—12.

UN MARE SAVANT ROMÎN

Viața și opera lui Gheorghe Marinescu
Se împlinesc 16 ani de la moartea profeso

rului Gheorghe Marinescu, unul dintre cel 
mai mari învățați ai țării noastre. El a fost 
unul dintre cei care au luptat cu multă ho- 
tărîre pentru știința materialistă. împotriva 
concepțiilor idealiste tn știință.

In trecutul țării noastre au existat un număr 
mare de oameni de știință, care au fost ală
turi de popor, în lupta lui pentru o viață 
mai bună. Din această pleiadă fac parte între 
alții, marele savant Victor Babeș, Ștefan Stîn- 
că. Ion Caintaeuzino, Toma Ionesou. Ion Anas
tasia. Și în țara noastră, regimurile trecute au 
cultiva-t și sprijmit teoriile idealiste în știință, 
eu încercai să pună stavilă dezvoltării ade
văratei științe, au căutai să înlocuiască în 
medicină cercetarea științifică adevărată cu 
tot telul de interpretări mistice si obscuran
tiste.

împotriva acestor tendințe ale claselor stă- 
pînitoare s au ridicat adevărații oameni de 
știință printre care și profesorul Gheorghe 
Marinescu.

Gheorghe Marinescu s-a născut în anul 
1863 la București. Mama , Iul care a rămas 
văduvă de timpuriu, a muncii din greu ca 
să-și poată ține fiul la școală. Marinescu ur
mează Facultatea de Medicină din București, 
și este ajutai de maestrul său, marele Victor 
Babeș, care face tot posibilul ca să înlesneas
că studiile medicale ale acestui student sîr- 
guitor și foarte dotat. Zelul și pasiunea lui 
pentru cercetarea științifică au făcut posibil 
ca Marinescu să obțină o bursă de studii tn 
străinătate. Acolo Marinescu face studii stra 
lucite și este remarcat de cei mai de seamă 
neurologi ai lumii. I se oferă situații din cele 
mai bune pentru a rămîne în străinătate, dar 
Marinescu, ca un adevărat patriot, refuză a- 
ceste oferte și se întoarce în țară. Este nu
mit profesor de neurologie al Facultății de 
Medicină din București și începe să lucreze 
la clinica de boli nervoase de la Spitalul 
Pantelimon unde depune o intensă activitate 
științifică. Marinescu moare în anul 1938, în 
plină desfășurare a fecundei sale activități.

I.
Opera științifică a lui Gheorghe Marines* 

este extrem de' vastă. Eî a publicat peste o 
mie de lucrări științifice dintre care cea mai 
mare parte a intrat în patrimoniul științei me
dicale universale. Numele lui Marinescu este 
bine cunoscut tuturor neurologilor din în
treaga lume. Nu există astăzi un trasat de 
neurologie în lume în care să nu fie citată 
contribuția lui Marinescu la progresul acestei

acad. A. Kreindler

ramuri a medicinei. Nu este posibil să enu
merăm aci toate domeniile tn care MarlneStu 
a adus prin studiile sale o contribuție origi
nală. Ne vom mărgini să pomenim numai 
cîteva dintre cele mai importante

Profesorul Gheorghe Marinescu, s-a ocupa: 
întreaga Iui viată de studiul celulei nervoase 
Ceea ce merită Insă să fie releva: s.n lelui 
în care Marinescu concepea studiai celulei 
nervoase, este faptul că el nu vedea acest 
studiu ca ceva static. El < insista: asupra 
faptului că studiul oricărui fenomen a! v eții 
trebuie să fie făcut în strînsă legătură cu 
condițiile de mediu in care se desfășoară fe 
nomenul vital respectiv. El a combătut stu
diul static al celulei, pe care îl practicau și îl 
practică și astăzi cercetătorii, care stau sub 
influența concepțiilor învechite șl reriograde 
ale lui Virchow un cercetător burghez. Inie- 
udat concepțiilor idealiste *n biologie Mari
nescu vedea celula nervoasă și studiul tuncț: 
unilor și al formelor ei tn mod dialectic. în 
schimbările ei continue. în raport cu condi
țiile de mediu în care trăiește. El a studiat 
modificările pe care ie suferă această celulă 
sub Influenta variațiilor de temperatură sub 
influența oboselii, a ineniției etc

In adevăr, așa cum a arătat Pavlov, for
ma substanței vii este strict legată de modul 
ei de funcționare. Tot așa și diferitele modifi
cări pe care le suferă din punct de vedere al 
formei și celula nervoasă, diferitele ei as
pecte morfplogice. sînt legate de modificări 
în felul ei de funcționare. Marinescu a cău
tat să pătrundă pină în cele mai fine meca
nisme ale funcționării celulei nervoase El a 
întrebuințat și imaginat o serie de me'ode 
tehnice noi. pentru a cerceta fermenții celulei 
fenomenul oxidazic, de exemplu, care inter
vine în fenomenele respiratorii ale celulei.

Marinescu s-a ocupat și de studiul cauzelor 
bolilor sistemului nervos El a adus o con
tribuție importantă Ia cunoașterea cauze'or 
infecțioase ale bolilor sistemului nervos. El 
a fost printre primii care au arătat că așa 
zisa „boală a somnului" sau‘encefalita epi
demică, produce leziuni și turburări însem
nate la nivelul sistemului nervos central. Ma. 
rinescu s-a ocupat mult și de problema sifili
sului sistemului nervos central, precum și de 
metodele de a-1 trata. Marinescu a consacrat 
un mare număr de lucrări studiului fiziologic* 
sistemului nervos. încă în anul 1898 el a arăta: 
că centrul respirator nu are în bulb locali
zarea strictă pe care i-o atribuiau cercetătorii 
din acea vreme, și că el are o reprezentare 

foarte largă Inluntrul sistemului nervos cen
tral. Pe o scară mai mare, Marinescu a reluat 
cercetările sale de fiziologie după primul 
război mondial cind a aplicat o metodă precisă 
de dete-minare a excitabilității sistemului 
nervos, la studiul boaleior sistemului nervos, 
împreună cu elevii săi. el a cercetat meca 
nismul prin care se produc tn jolile siste
mului nervos anumite turburări din partea 

etic* mușchilor. în special al tonusu'ui 
muscular și publică o monografie, ioarie a 
preciată în străinătate, asupra acestei ches 
stiuni.

II.
In ultimii zece ani ai vieții sale, Marinescu 

s-a ocupat mult de studiul reflexelor condi
ționate, de aplicarea genialei învățături a lui 
Ivan Petrovicl Pavlov în domeniul neurolog:- 
ei și psihiatriei El consacră studii felului în 
■are se stabilesc reflexele condiționate la co- 

■■ . normal și turburările pe .-are le pre- 
zin:ă .-le la copii care au anomalii mintale, 

-. -i importanța mecanismului reflexelor con- 
•ii'ionate pentru educație etc. Marinescu pu
blică i> monografie asupra reflexelor condi
ționate. lucrare care a avut un răsunet și 
în străinătate și în special în Uniunea Sovie 
tică.

Lucrarea aceasta a fost dedicată marelui 
I. P. Paviov și a fost înmînată acestuia cu 
ocazia Congresului Internațional de Fiziologie, 
care a avut loc la Leningrad.

Marinescu a arătat încă acum mai bine de 
de ani marea importanță a învățăturii 

Iu. I. P Pavlov pentru biologie și me
dicină în genere și pentru studiul maladiiloi 
creierului în special. El a arătat că aplicarea 
concepției lui Pavlov la studiul acestor boli, 
ne tace să înțelegem mai bine felul în care 
ele iau naștere, ceea ce ne înlesnește să 
știm procedeele cele mai bune pentru a le 
vindeca Școala neurologică romînească 
a urma: îndemnul lui Marinescu, fondatorul 
ei și a continuat și după moartea lui, cerce
tări în domeniu! bolilor sistemului nervos pe 
baza învățăturii lui I. P. Paviov.

Marinescu a avut totdeauna o adîncă a- 
Dreciere pentru știința rusă și sovietică In 
anul 1896. el a luat parte Ia Congresul In
ternațional de medicină care s-a ținut la 
Moscova și a prezentat la acest Congres un 

raport asupra patologiei generale șt celulei 
nervoase, raport care a avut un răsunet in
ternational. In anul următor el este alei 
membru al Societății de Neuro-Patologie și 
Psihiatrie din Moscova, societate condusă de 
celebrul psihiatru Korsakov Marinescu a 
păstrat toată vremea un contact strîns cu 
cercetătorii ruși. In anul 1917 el vizitează 
laboratoarele marelui I. P. Paviov și adînc 
impresionat de cele văzute acolo, scrie asu. 
pra acestei vizite un număr de articole în 
presa romînească, arătînd că cercetările 
psihologilor americani din acea vreme sînt 
tară nici o perspectivă, căci pleacă de la 
concepții subiectiviste, idealiste și că numai 
metoda lui Paviov deschide largi perspective 
pentru neurologi, psihiatrii și psihologi.

In epoca dintre cele două războaie mondi
ale, Marinescu păstrează legături cu știința 
sovietică, cu toate greutățile pe care le pu
neau în cale regimurile reacționare și anti- 
sovietice din acea vreme de la noi. Mari
nescu era în curent cu cuceririle însemnate 
ale științei sovietice în domeniul științelor 
medicale. Paviov i-a trimis lucrările lui pe 
măsură ce acestea apăreau.

III.
Gh. Marinescu a avut o concepție materialis

tă în ce privește fenomenele biologice și în 
gîndirea sa științifică el a avut multe ele
mente dialectice.

Marinescu avea o încredere nelimitată în pu
terea științei și în perspectivele ei. El -ira si
gur că „atîtea lucrări astăzi necunoscute vor 
deveni mîine cunoscute". Combăttnd încerca
rea cercetătorilor burghezi de a considera psi
hicul, în mod idealist, rupt de baza sa mate
rială, Marinescu ca un adevărat discipol al lui 
Paviov, arată că nu există o linie despărți
toare între fiziologie și psihologie.

in vremea in care ideologii burgheziei pro
movau cele mai; reacționare teorii în domeniul 
biologiei și al medicinei. în vreme ce în ve
chea Academie, se cultiva obscurantismul și 
rasismul. Marinescu a luat o atitudine’hotă 
rîtă împotriva indeterminismului în știință, 
pentru o știință materialistă, pentru princi
piu! determinismului în știință.

Marinescu a înțeles în mod foarte clar că 
știința nu poate fi izolată de viață.

Profesorul Gheorghe Marinescu se înscrie 
cu cinste printre savanții materialiști, 
care au adus un aport însemnat în lupta pe 
care forțele progresiste din țara noastră au 
dus-o împotriva ideologiei idealiste și obscu
rantiste pe care o propagau de la catedre și 
în scris reprezentanții ideologiei regimului 
capitalist.

IV.
Gh. Marinescu s-a lovit de mari dificultăți în 

cursul activității sale de cercetător științific. El 
disprețuia pe conducătorii regimului capitalist, 

pe exploatatori, și aceștia nu îi puteau ierta 
acest lucru. Diferitele partide politice i-au ofe
rit în nenumărate rînduri avantajii, dacă va 
intra în rîndurile lor, lucru pe care însă Mari
nescu l-a refuzat în mod hotărît pînă la sfîr- 
șitul vieții sale. Ga rezultat al acestei atitu
dini, el nu a putut obține niciodată condiții 
optTme de lucru. Clinica lui, care începuse să 
se construiască la spitalul Colentina încă în 
anul 1916, nu a fost terminată decît în anul 
1934. Pentru a căpăta un aparat modern de 
studiu el trebuie să aștepte ani de zile, să 
facă nenumărate intervenții. Marinescu poves
tește singur cu amărăciune aceste lucruri în- 
tr-o scurtă notă autobiografică. El scria: „Un 
elev al meu a fost vizitat cîndva de un domn 
ministru... care i-a comunicat că dacă voiesc 
să mă înscriu în partidul său, mi se va da o 
înaltă demnitate. Am refuzat".

Marinescu a fost deosebit de sensibil față 
de starea de mizerie în care trăiau intelec
tualii în țara noastră și în țările capitaliste 
în genere. Vorbind despre „Asociația intelec
tualilor romîni’*, pe care a sprijinit-o cu căl
dură, Marinescu a spus că această mișcare a 
intelectualilor romîni „a fost strigătul de du
rere al unei clase asuprite, ignorate de oamenii 
politici, disprețuită de îmbogățiții de război". 
Marinescu și-a dat seama că acest fenomen 
nu era particular țării noastre și că era un 
fenomen datorit condițiilor grele pe care le 
au masele largi de oameni ai muncii și deci 
și intelectualii cinstiți în societatea capitalistă 
în general „Știința — scrie Marinescu — se 
găsește în mizerie. Acei care au descoperit 
radiul și au pus primele temelii ale științei 
radioactivității, nu pot căpăta pentru ei și pen
tru laboratoarele lor vreo centimă din milioa
nele produse de aplicările terapeutice sau in
dustriale ale radioactivității".

Profesorul Gheorghe Marinescu nu a fost 
dintre acei oameni de știință care se izolează 
în laboratorul lor și pe care soarta poporului 
lor nu-i interesează. El a înțeles că 
menirea adevăratului om de știință, este de 
a lucra pentru binele întregii omeniri, de a 
face în așa fel incit cuceririle sale științiîice 
să devină un bun al omenirii muncitoare, să 
ajute pe om în lupta lui pentru a-și asigura un 
trai din ce în ce mai bun. El spunea : „Scopul 
omului de știință este căutarea adevărului, 
iar idealul lui, buna stare a omenirii". Pro- 
iesotul Gheorghe Marinescu a înțeles deci, ca 
un adevărat om de știință progresist ce era. 
că omul de știință nu trebuie să se izoleze de 
nevoile poporului, că trebuie să pună l-a dis 
poziția poporului toate cunoștințele sale, că 
trebuie să ajute poporul pentru construirea 
unei vieți mai fericite.

Marinescu n-a șovăit să dezvăluie cauzele 
sociale ale mizeriei sanitare în care trăia 
poporul nostru muncitor și să arate piedicile 
pe care le punea regimul burghezo-moșieresc 
dezvoltării științei și aplicării cuceririlor în 
domeniul apărării sănătății poporului. Ca și 

maestrul său Victor Babes, Marinescu a pro
testat în numeroase rînduri prin presă și prin 
conferințe publice împotriva cercurilor condu
cătoare din acele vremuri, care întrețineau sta
rea de mizerie a țărănimii noastre muncitoare.

Marinescu a înțeles că datoria medicului 
este aceea de a căuta cauzele sociale ale stării 
sanitare nenorocite în care a trăit poporul 
nostru sub regimul de exploatare din trecut. 
In discursul său de recepție la Academie. Ma
rinescu atacă cu curaj problema așa ziselor 
boli sociale. „Singura soluție științifică ar fi, 
a spus el, de a considera pelagra ca un ac
cident de muncă de care să fie făcut răspun
zător arendașul".

Față de crunta exploatare care domnește în 
societatea capitalistă. Marinescu ia atitudini 
nete. Astfel Marinescu scria: „Timp de secole, 
sclavii au muncit pentru gustul nobilului, iar 
în societatea modernă, unii cu brațele, alții 
cu creerul, muncesc pentru a întreține o sumă 
de individualități parpzite", El, mai scria: „Am 
convingerea fermă că într-un viitor apropiat, 
sau mai îndepărtat, munca va fi obligatorie 
pentru toată lumea, după puterile fiecăruia". 
Marinescu n-a mai trăit să vadă că și în 
țara sa. pe care a iubit-o atîta, poporul 
muncitor, scuturînd jugul exploatatorilor își 
făurește o viață fericită.

Profesorul Gheorghe Marinescu a fost unul 
dintre cei mai <Je seamă oameni de știință din 
țara noastră. Prin exemplul lui de om de știin
ță progresist, prin gîndirea lui consecvent ma. 
ierialistă. prin dragostea lui pentru popor, 
prin exemplul său de apărător al intereselor 
poporului, profesorul Marinescu este o mîndrie 
a noastră.

Profesorul Marinescu a creat o școală de 
neurologie romînească care duce mai departe 
moștenirea științifică lăsată de marele ei crea
tor. Lucrările științifice ale elevilor lui Mari
nescu sînt cunoscute și apreciate în întreaga 
lume și îndeosebi de neurologii sovietici. Parti
dul și guvernul, poporul nostru apreciază a- 
portul științific pe care-1 aduce școala neuro
logică romînească fondată de Gheorghe Mari
nescu. Spre deosebire de regimurile trecute 
care nu i-au creat marelui Marinescu condiții 
de lucru vrednice de însemnătatea operei lui 
științifice, regimul de democrație populară a 
căutat și caută mereu să asigure cercetători
lor noștri cele mai bune condiții de lucru. In 
acest scop a fost creat în anul 1950 Institutul 
de Neurologie „Ivan Petrovici Paviov’1 al Aca
demiei Republicii Populare Romine, care are 
menirea să strîngă în jurul lui toate forțele 
.■reatoare în domepiul neurologiei și să între
țină și să facă să strălucească și mai mult 
flacăra aprinsă de Gheorghe Marinescu.
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C o n f e r i n ța de la Geneva
Declarația lui Ciu E n - I a i

' GENEVA 13 (Agerpres). — China Nouă 
transmite declarația făcută la 12 mai 1954 de 
Ciu En-lai la conferința de la Geneva a mi
niștrilor afacerilor externe.
, Domnule președinte, domnilor delegați 1
• Conferința de la Geneva a început discuta
rea problemei restabilirii păcii în Indochina. 
In fața noastră stă o sarcină importantă — 
încetarea operațiunilor militare și restabilirea 
păcii în Indochina, pe baza recunoașterii 
drepturilor naționale ale popoarelor Indochi- 
nei. Ce înseamnă a recunoaște drepturile na
ționale ale popoarelor Indochinei? Aceasta 
înseamnă a recunoaște popoarelor din Viet
nam, Patet-Lao și Khmer dreptul lor deplin 
la independență națională, unitate națională, 
libertăți democratice și viață pașnică pe pă- 
mîntul lor natal.

In timp ce discutăm aici problema indochi- 
neză teritoriul Indochinei este cuprins de flă
cările războiului. Acest război care durează 
de opt ani a dezorganizat serios viața pașnică 
a popoarelor Indochinei și în același timp a 
adus nenorociri uriașe poporului fbancez. In 
prezent, în urma faptului că guvernul S.U.A. 
își intensifică amestecul, crește primejdia ex
tinderii acestui război, ceea ce duce la o și 
mai mare primejdie pentru pace în Asia și în 
întreaga lume. Republica Populară Chineză 
nu poate să nu fie îngrijorată de războiul care 
se duce în prezent în state vecine cu ea, pre
cum și de primejdia extinderii acestui război. 
Poporul chinez consideră că așa cum s-a pus 
capăt războiului din Coreea, trebuie , să se 
pună capăt acum și războiului din Indochina.

Este îndeobște cunoscut că în ultimii 90 de 
ani istoria Indochinei, la fel ca și evoluția 
istorică a multor țări din Asia este istoria unei 
lupte îndelungate împotriva dominației colo
niale.

Acum 90 de ani, colonialiștii francezi au pă
truns in Indochina și și-au stabilit dominația 
colonială împotriva căreia popoarele duc de 
atunci o luptă neîncetată. Cînd Indochina a 
fost invadată de cotropitorii japonezi, autori
tățile colonialiștilor francezi nu au opus rezi
stență, împăratul Bao Dai a colaborat cu im
perialismul japonez și numai popoarele In
dochinei conduse de Liga Independenței din 
Vietnam în frunte cu Ho Și Min, conducătorul 
poporului vietnamez și cu organizațiile patrio
tice din Khmer și Patet-Lao, au luptat umăr 

, la umăr, împreună cu forțele armate‘ale state
lor aliate.

In cursul acestei lupte grele, eroicele po
poare ale Indochinei au dobîndit în 1945 eli
berarea de sub jugul imperialismului japonez. 
Poporul vietnamez a creat Republica Demo
crată Vietnam. Popoarele din Khmer și Patet. 
Lao au constituit guvernele lor de rezistență. 
Colonialiștii francezi însă, nevoind să se împa
ce cu pierderea Indochinei. au invadat din nou 
Indochina și au întreprins vaste operațiuni 
militare. In felul acesta a izbucnit războiul 
din Vietnam care continuă și în prezent.

De aici rezultă în modul cel mai evident 
că războiul din Indochina este un război colo
nial pe care colonialiștii francezi l-au provo
cat pentru a înrobi din nou popoarele Indo
chinei. In același timp, popoarele Indochinei 
duc un război drept îndreptat împotriva agre
siunii colonialiștilor, în apărarea independen
ței lor naționale.

La 24 Aprilie 1954, în cuvîntarea rostită în 
parlamentul indian în legătură cu războiul din 
Indochina, primul ministru al Indiei dl. Nehru 
a spus: „Prin originea și esența lui, conflic
tul din Indochina este o mișcare de rezistență 
împotriva colonialismului și încercării de li
chidare a acestei mișcări de rezistență prin me
todele tradiționale de reprimare și prin politica 
„dezbină și domnește”.

Totuși, șeful delegației franceze, dl. Bi- 
dault, în declarația făcută la actuala confe
rință a negat în întregime răspunderea care 
revine guvernului francez pentru războiul din 
Indochina. Este absolut evident că aceasta 
constituie o denaturare a faptelor istorice.

• Ca urmare a lipsei de popularitate a acestui 
război colonial .colonialiștii francezi nu numai 
că n-au obținut rezultatele așteptate, ci, dim
potrivă. s-au găsit într-o situație și mai difi
cilă. Profitînd de aceasta guvernul S.U.A. își 
extinde amestecul în războiul din Indochina 
pentru a înlătura pas cu pas Franța din In
dochina.

Pe zi ce trece cresc și se întăresc forțele 
popoarelor din Indochina care duc lupta de 
eliberare națională împotriva agresiunii colo
nialiștilor francezi și a amestecului S.U.A. 
Istoria de opt ani a războiului din Indochina 
dovedește că nu pot fi înrobite popoarele care 

■ luptă pentru libertatea și independența patriei 
lor. Politica de ignorare și de subapreciere 
a forțelor popoarelor Indochinei. precum 
și de nerecunoaștere a existenței Republici: 
Democrate Vietnam și a guvernelor de rezis
tență din Khmer și Patet-Lao es;e sortită în 
mod inevitabil eșecului.

Popoarele Indochinei sînt popoare iubitoare 
de pace. După izbucnirea războiului. Republica 
Democrată Vietnam a făcut în repetate rin- 
duri guvernului Franței propuneri privind re
glementarea pașnică a problemei indochintze 
pe calea tratativelor. Dar adepții războiului 
din rîndurile cercurilor guvernante aie 
Franței, nedorind să renunțe ia pol : oa lor 
colonialistă falimentară, care urmâreș.e <ă 
înrobească din nou popoarele Indo.r. :ei, ie 
că obiectează fățiș împotriva încetări: războiu
lui în Indochina, pe care poporul francez i-a 
condamnat ca „un război murdar", fie că 
formulează cu bună știință condiții vădit 'n- 
acceptabile pentru a împiedica încetarea răz
boiului.

Este mai presus de orice îndoială că masele 
larg: populare din Franța doresc încetarea 
războiului din Indochina. Ele își dau din ce 
în ce mai bine seama că continuarea acestui 
război colonial aduce grave prejudicii intere
selor naționale ale Franței și prest'giulu; e! 
internațional. Oamenii politic: clarvăzători 
din Franța înțeleg de asemenea totala lipsă 
de perspectivă a acestui războ' colonial și 
stăruie asupra încetării lui și asupra resta
bilirii păci: in Indochina. Mulți francezi își 
pun întrebarea : dm ce cauză nu se poale 
pune capăt operațiunilor m'iitare în Indochi
na, de vreme ce s-a putut pune capăt războiu
lui din Coreea? Dacă americanii au consimțit 

,1a armistițiu în Coreea, de ce nu permit 
francezilor să accepte armistițiu în Indochina?

Explicația este că 'ntervenționiștii americani 
se tem de pace. Chiar și după stabilirea ar
mistițiului în Coreea ei au căutat în fel și 
chip să mențină și să agraveze încordarea 
internațională. In virtutea acestui fapt, in- 
tervenționiștii americani duc o politică de 
continuare a amestecului în războiul dm In
dochina și de extindere a lui. Iar adepții răz
boiului din rîndul cercurile guvernante ale 
Franței urmează în mod invar'abfl această 
politică a S.U.A.

Se știe că încă în 1947, S.U.A. au inspirat 
întoarcerea împăratului Bao Dai la putere. In 
195i), guvernul S.U.A. concomitent cu dezlăn
țuirea războ'ului agresiv în Coreea și cu ocu
parea insulei Ta’wan — teritoriu chinez, au 
intensificat ajutorul militar acordat Franței
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pentru ducerea războiului din Indoch'na, ur
mărind să pariîcipe nemijlocit la acest răz
boi. După stabilirea armistițiului în Coreea, 
S.U.A. nu numai că și-au Intens ficat în tel 
și chip penetrația în Indochina, dar au în
ceput totodată să trimită în mod fă'.ș a a- 
tori ai lor pentru a participa la răzbel. In 
prezent, S.U.A suportă ap'oximativ d n
totalul cheltuielilor Franțe' pentru ducerea 
războiului în Indochina Inie-.e.i'.fo.nlști' ame
ricani nu ascund faptul că ei intenționează să 
ia în mîinile lor ducerea războiului co tonal 
în Indochina E’ se străduiesc să atragă de 
partea lor cele trei așa zise „gu.er ie națio
nale" din Indochina și să instruiască nem-j- 
lccit „trupele lor naționale". Această po - 
tică este îndrepta,ă spre sjbm -Mrea inde
pendenței și libertății popoarelor din Indo
china și în același timp spre Înlăturarea 
Franțe' pentru a transforma î : ulmi :.-.--.an- 
ță Indochina într-o colonie a S.U.A.

Este lesne de văzut că întervenț-cniștij e- 
merioan’' uneltind extinderea războiului în 
Indochina, urmăresc nu numai să cotropeas
că această țară, ci încearcă totodată să trans
forme Indochina într-o bază de agres'oae ia 
Asia de sud-est și in întreaga Asie. Ca Rația 
înainte de convocarea conferințe; de ia Gene
va, secretarul de stat a; S.U.A a rfieiwl bl 
mod fățiș la „acțiuni un: e" în In io: ~.na. 
proiectînd crearea unor blocuri agresree ia 
Asia de sud-est și in partea apuseană a bazi
nului Pacif'cului Deși această poliței « 
S.U.A. care pune în primejdie pacea în Asia 
a stîrnit protestul popoare or n.---e de 
pace d’n întreaga lume și în primai rfnd al 
popoarelor Asiei, nu mai departe dedl acare 
cîteva zile, guvernul S.U_A. a declarat că se 
duc în mod activ tratative pentru crearea 
unui bloc militar al Pacific? ui. subliniind 
totodată că acest bloc este deja în curs de 
organizare. Acest lucru dovedește că în t*mp 
ce la conferința de la Geneva se d.sculă pro
blema restabilirii păcii în Indochina. S.UA. 
depune o intensă activitate pentru i atrage 
alte state să participe Ta aventura m.l tară 
plănuită de ele.

Pentru a înjgheba blocuri militare șl pentru 
a extinde războiul. S.U.A. născocesc de regu
lă fel de fel de pretexte și declară deobicei că 
toate acestea urmăresc „întărirea securității 
de stat a S.U.A." și „apărarea lumii libere". 
Se șt:e că S.U.A. nu sînt o șaiă asiatică. Se
curitatea S.U.A nu e»'e amenințată de nici 
un stat din Asia și cu aiît ma: puțin de po
poarele Indochinei. care luptă pentru liber
tatea Și independența lor. Totuși, guvernul 
S.U.A. caută să creeze o serie de așa zise 
comunități defensive în Extremul Orient, în 
Orientul Mijlociu șt Aprop at și în Asia de 
sud-est. Toate statele din aceste regiuni sînt 
situate la cîteva mii de m le de frontierele de 
stat ale S.U.A. Este limpede că securitatea 
de stat a S.U.A. nil este in nici un iei legală 
de aceste regiuni. Aceasta dovedește că așn- 
zisele comunități defensive se crează nu in 
scopuri defensive sau pentru „apărarea liber, 
lății", ci pentru extinderea războiului colo
nial în Asia și crearea unu' nou sistem colo
nial, pentru a înrobi popoare'e Asie: și 
a le sili să ducă uu război fratricid în nu
mele intereselor capitalului monopolist ame
rican. De asemenea acest lucru nu se 
face nicidecum pentru apărarea intere
selor aliaților occidentali ai S.U.A., ci dim
potrivă pentru a înlătura cițiva vechi concu- 
renți și a le ocupa locul. Este absolut lim
pede că activitatea desfășurată de S.U.A pen
tru crearea de b*ocuri agresive Io Asia este 
indisolubil legată de obiectivul p'egă r" wrer 
război mondial ș: al iostau'ări: docxna; e 
mondiale a S.U.A.

Pentru a-și camufla tenTnțe'.e de eit-ndece 
a războiului colonial ș: de create a una im
periu colonial, uni: repreze tan;: a- cercu
rilor guvernante ale S.U.A. t e a esc în a t - 
ma vreme fel de fel de născoc ~ Cu 7' - e a 
așa-zisul amestec a Repj? ci fhopa are Oto- 
neze în războiul din Indoch. na y -* ' z a-
cesta încearcă să iușe e pupweie Ase. Ca
lomnia cu privire la așa zisol aer-ser a 
R. P. Chineze in războ’u. dm I -. na este 
doar o perdea de fum cu care se 
amestecul S.U.A. In râzbov da In -a 
ș: tendința lor de a derb i K-ec

Trebuie sub* niat de asemenea că act rta- 
•ea S.U.A. pentru crearea de buaz >g~es »e 
î.n Asia nu are nimic cwnan cc asgs-aren 
securității colective in aceasră reg.ie > ese 
dusă in spatele popoa-ekir Ase Fa «.o- 
rității țărilor asiatice. Injgfietereu a vor 
de țări opuse unele al.»-a na tace seci: 
accentueze ae’intștea y acu.re dsz»-ia*e la 
As.a. Esența acestui pan cons-* in I-.ty*-- 
rea politicii ..dezbină y «Kra-seș-e” y ce ră
punere popoarelor Asd a ‘ii’.jr'vt noe-e 
coloniale. Firește că această p :că no a fosS 
și nu poate ii aprobată de yo^oa-re-e A»e y 
de majoritatea țarsx c n A.sa

Pentru as gurarea one trai—ce șf «
secur lăți: co.ective în As a s -c xecesare efor
turile comune a e popoarelor as at ee, la ca- 
vîntatea pe care am rvs- :-o «a S ta
problema coreeană am spas cS ,_țăr.le Ase 
rreou e să se consulte torre ee pencra a de
pune. in baza una» angajaaenee reciproce 
corespunzătoare, cioturi pc—_ne !n vederea 
atenț ners: păci și secur -ăgă la As--a~.

Guvernul Repurdcu Ps-j . a~e C-n -ere coo- 
sideră că țările Asiei treo_ e să s respecse 
reciproc independent F s--eran’Jt*a na'.xu- 
naiă și să nu se amestece una In troumSe n- 
terne aie alteia; că se treb.e să rszo’ve 
litigiile Internațrona’e pe ca ea tratat, ietac 
pașn ce și să ou recurgă ta arme șl la ame
nințări ; că ele. pe bază de «ca'i'tate tu c-ep- 
turi și de interese reciproce, treo.-e să sta
bilească f Să dezvolte relațu scvnorace șr 
culturale normate, să nj 41. :l dscr— -ir 
și restricții. Numa: ia felul acesta țările A- ei 
pot asigura pacea F secur ta ea ș erita or-a- 
șele ca'astruie ce rezu‘ a d n p. t ra de as
muțire a unor popoare dxi Ava împotriva al
tora. duse de oo i ooonia. ști.

Intre popoare.e Chine F Indodrire? ex-s'l 
de muîtă vreme o adine* p"e'en;e. In uttîmut 
secol — popoarele Ch nei și Indoddne. care 
au avut de suferit in aceeași măsură de pe 
urma agresiunii colonia, șt ior. au primit cu 
simpatie rec.p-ocă mișcarea de eliberare na
țională în aceste țâr. Ș acest lucru este pe 
deplin firesc. După const tu rea Repubic: 
Popjiare Chineze, intre Repub'-ca Den-xratâ 
Vietnam și Repub"ca Popu-ară Ch neză au 
fost stabilite In mod of c al relații dpoma- 
tice. După aceea guvernele Ch:-:.e> ș V e na- 
mulu: au stab-lit relații ecunomce ș legâ’uri 
culturale normale pe baza pnncip-ulu ega’i- 
tății in drepturi ș‘ a' intereselor reciproce 
Aceste relații de pr eterne se dezvoltă din ce 
în ce ma mult. Respectarea recipr«xiâ a 'n- 
dependențe' și suverani'ății. neamesiecu 
unuia în treburile interne ale attua. precum 
și apă.area păcii in Asia șî in întreaga lume, 
sînt năzuințe comune ale guvernelor China 
și Vietnamului.

In scopul asigurări: păcii în Asia și în în
treaga lume, poporul chinez dorește fierb’nte 
încetarea cit ma: grabnică a războiului și sta- 
bihrea une1 v:eți pașmce în Indochina.

Nu numai poporul chinez, c și popoarele 
din toate țările Asiei sînt pentru reg’emen 
tarea pașn'că a problemei indochineze. Din 
India. Indonezia. Birmanîa. Pakistan și alte 
țări răsună neîncetat glasuri care cer înce-

ta'ea războiului tn Indochina. Conferința pri
milor min'șt! ■ tind țări as a: ce. care a a- 
vut loc recent la Colombo, a aco‘Cat de ase
menea atenție restabiliri: păcii In Indochina.

Nu numai popoarele Asiei c și popoarele 
Europe: și din alte părți a« lumu doresc în
cetarea războiului din Indochina. Mulți oa
meni politici din S-U-A. nu aprobă aveolurita 
militare din Indochina și Asia de sud-est.

Aici trebj.e subHo'ara imletiseb: politica de 
pace a Un-unn Repun o lor Sovietice Socia
liste. Guvernat U.R.5.5 y popoml sov<:< 
au lost și sim îi mod cu-isecveit pentra re- 
glementarea paș-.câ • p'o e ue tndncbaoeze 
și ta conier nțele ui'ertiațxsnale au apă'»' F 
apă'ă in to'deauita drepturile naționale ale 
popoareIndicii ne'.

D-te p'eșed n.e ! t>e ax’uape 190 de ani po- 
puare'e I Kăochtne luptă pentru cauza stin â 
a eliberării ka naționale. Pentm a Ințe *ge 
ma bine năzusițee popuareiur da Veinia 
și d-n întreaga Lndochzraă. aș mea sa reco
mand actui'e cont» să ia CBaoșăință de 
Declarația de independență a Kepob <’ De
mocrate Viezoam. poo'ca'ă la 2 sep'emorie 
FM3 Kzoasta Declarate — pxate acesr lucra 
va pă'ea Sâran u ance dcrai — începe ea 
cuvinte din Declara'.-a de independență a 
S-L A d'n ITAsr —io xa r-er - >e nasc ega. . 
E sînt înzestrați de na’u-ă ca d-eptor-, ina- 
Ilenars-le printre care drepte' ta v»ață. Ener
gie y Ia năzuința <pve fencre-. Io con'i- 
maare. în Dec-avaUa 4e «dependență a VaS- 
aamutu. s>nt claie cuvinte c n Decarața 
franceză a drep'antae orajta y ce-âțea-aM*- 
din 1791 : ..tdame-ai «e nasc y râ.uln kber* 
F egi In drep mi~. Ma departe, fa Deco
rația de ■ adependență a V etnawolu* se sps 
ne: „Pojcj! care !■ decors de peste SC de 
ani a «pat cu crraj tmpoccva dumuts 
franceze. pt»nu care la alznr- am a apca’ 
cu curaj, umăr la umăr ca alraț* lzpo>r-ra 
fasdsrrmfa*. an a-e-ce- ea popor trebme să te 
I ber. un asemenea popor trebuie să fe Iade- 
pendent". Donrn-lor. aceste reveni câri ae 
poporuta: vietnamez sin: oare exagerare ? 
Consider că guvernele statelor care aa pu
blicat in 1776 F 1*91 aceste două mar deco
rații. trebuie să rec-uooascâ că popoe-ee 
doch-ne*. In aceeași măvoră ca F poua'ele 
S.U.A. și Franțe au dreptul deplin «a crde- 
pendență. liberta'e f ega rate.

Delegat a Republici Popz-a*e Chineze !șf 
exprimă speranța că actuala conîernță ra 
examina In moda: cet ma* seros dara'a'.n 
și propunerile jefulir delegi'e Fepuxer 
Democrate Vietnam d . Fam Van Do-ng ca 
privire la restnb. rea păcr In I- jocn na în
făptuirea independențe națonale. a «* 'I..' 
naț'onate și a tiberlăților denxscratce înVec-

nam. Khmer ș! Pa‘et-Lao. Considerăm că de- 
c^raț.a și propunerile delegație1 Republici! 
Democrate Vietnam exprimă cu adevărat voin
ța ș: re. end zăr e legitime ate popoare'or In- 
docn ne In lupta lor pentru pace, indepen
dență. unitate și democrație. Delegația chi
neză consideră că aceste propuneri desch'd j 
calea spre reglementare pașnică a prob’e- 
ttr indochineze.

Di- z-'--- delegației franceze, dl. B'dault. în 
erve iț a sa îi. i e mai. răniiriind pe poziția 

ț u.ernanț: or ooîon-aliști. continuă să :gnu 
reze exis’ența Republici’ Democrate Vietnam 
-ecu-i-osc ra de guvernu' f'ancez; el igno
rează fapta că guvernul Republicii Demo 

im ve bu.u'a de sprijinul meșe.
• c larg- a e pop-iru <j‘ vietnamez. El a refu
za- să . "e pe reprezentanții guvernelor de 
rez-stențâ d n Knmer și Patet Lao. pentru a 
partepa la aciuata conferință. Trezind sub 
acere lac’ori politici a' reslab lirii păzii tu 
l ' na e a pozat in învingător și a d c-

4 bond',:. Ji laterale de încetare a opei a 
>v ni filare, cetind ca popoarele Indochl- 

*r să ac-.ep e aceste condiții. Acest lucru 
e- e nerea.:»:, nerezo.nabil și nu corespunde 
p~. »c ?.utu duce:: tratativelor pe baza de
egn ale in drep'uri.

Dor -e președintei
cit ne-am întrunit aic! pentru a exam1- 

-a f a studia chestiunea reglementării paș- 
n ce a prooieme indochineze. este necesar 
ca p^'n.nd de la stuația reală creată In 
prezeal in Indochina și in Asia și pe baza 
re:.-- arter:i drepturilor naț'onate ale po-

- Indochinei, să se găsească condiții 
adorabile, echitabile șt rezonabile pentru cete 
. .t ?-", ș: să se întreprindă măsuri eficace 

a realiza cit mai repede armistițiul ș‘ 
a restab:’- pacea in Indochina. Dacă toți re- 

.; prezenți la actuala conferință 
t; . ; de dorința s'nceră de a restabil 

pacea ta Indochina, cred că există posibilita- 
•ea de a se realiza o înțelegere la actuala 
conferință.

Delegaț i Republicii Populare Ch’neze sprl- 
j ra pe de? :n declarația ș propunerile șefu 
Lr delegației Republicii Democrate Vietnam. 
dL Fam Van Dong. consideră că p'opune. 

sale po: fi iuaie ca bază pentru exami* 
sarea la actuala conferință a problemei ince 
Urii războiuij’ și restabilirii păcii iu Indo- 
.- ' pen:ra adoptarea pe marginea aces-
D' p' ț . zr: a tipăririlor corespunzătoare.

că icesie propuneri corespund 
alxnniie'cr popoarelor Indochinei spre pace.
- - * jn‘-ate democrație. E’e co

respund de asemenea intereselor păcii pu-
< r'i ',-. și :j*.uror țâr lor.

Ședința din 12 mai
GENEVA B (Agerpresj. — TASS
In șed.rtțs din 12 mai conferi-.'a de a Ge

neva a miniștrilor atace- ior externe v cv-- »- 
nuat examina -ea probleme: testa?.. ■ pă-*.
Indochina.

Ședința a fosi p-ezidată de A Eden.
Pînă in prezent. In cursul discuți lor tz pry 

blema indochinezâ au fost expuse atT: per. a 
delegaț e: Franței cit ș: p-** ț a de_egaț r. Re
publicii Democrate Vietnam.

Căutlnd să risipească impresia iavorai-ă pe 
care au prodas-o p-opa-neriăe Iui Fa» V*x 
Dong asupra cercurile» largi ate op-a« >db- 
lsce. care sini pemra reg-esoenta-aa y»5-~că 
a p-obiecse» năxcii -eze ș» să Fspaeănne o a 
seserxa regfeaaeaeare, couoi- aLșrx j» lacaea 
Ier lubKX-na recurg aa c._er.::a >'!>*'> 
cări.

L n saofei a! r» asemenea yrwucb-l a fad 
c-n*tta*ea .o»zră îs ședrzja ăn 13 atac be 
repeezen^arai gumate amraanetă d»a Com- 
bodg a. cănua p-eședi-.’ee :-a dat eavintal 
’-șai-'e» eeiortatț- 1-Mcny EI a dar rf“ire unei 
_Jeje-r-a-re a gu«erwa - drr Ciofanlgia", 
tuci?- a a» g-»aă Le ta Geneva "ie !n alt ioc. 
> fa a*e -« spune că ia iă « a* & fost 
esn'' lx Cvxșod;» n ijncțoear, en agent 
sa-rzar șa ai preo» brad s* lr> lețrgramă se 
spanee că ră->ande»ea pentru azeașta revine 
ar -a'-ior A-ota e Ropaâare Vietnameze care 
ar fi rriadat, ch.pur !e Camboigia.

De'Iega’aa z ~ ..anrtodgia a avui aeveie de 
areas’a săscorre pentie a sp'.j m versiunea 
sa « a .ă fa » -.ne na a* exista o miș- 
aare popa-a-ă de reztszență ț* ză războiul din 
Khmer ar ■ ion poMorat de livriia _vietmi- 
■rriVw". alică a aKZățdor A*wl»i Populare 
Vîet --eșueze.

A.-s-.ee>- josnice ?e care Ie-a urmărit
eș ea ezen z* - - i - Cantbbdgia le-a 
a • -' ș :șe _ be egaț ei Vietnamu- 
tar baodatal. Ncoea Kook Din, rare a luat 

apoi cei total
b cenăoraâlale aa această poeltte a sa. re-

. . . . - - ■ ; - -r>-
i . -? rea M tm alișt far

posABitalea să tarabească fa întregime po
poarele dsa Iadoduna și să obț iâ rezultate 
la care na aa pafm ajunge In decursul unul 
F* be a-î p-i forța anselor.

Dnpă ce repreze liantul guvernului baodaist 
? -» • > ' ■. - fatal șțf i-
M delegației Republic* Populare Chineze, Ciu 
En-lai. (Duiu: pe care-1 publicăm alăturat).

• ' : ' ' ’n calitate de șef
al drărgațM engleze, a declarat că. după pă
rerea hau toelă faaaeo este de a'xșrd că în 
prîmjl rind este necesar să se pună capăt 
■aptelor dm Indochina. Subliniind că s-a și 
începui examinarea măsurilor ;n vederea re- 
giementlrn problemei răniților de la Dien 
Bion Fu. ei a declarai că rămîne a se răspunde 
la următoarele întrebări: în primul rînd dacă 
partieipanțu la conferință sînt de acord ca 
trapele celor două părți să fie concentrate în 
anumite zone; în al doilea rînd dacă partici
pante la conferință sînt de acord că Laos și 
Cambodgia „tac parte dintr-o categorie spe
cie î ș că ăe pe :-?-;toriul lor „trebuie re
trase trupele Vietminului".

Eden a pus aceste întrebări, deși în cprsul 
discuțiilor fusese deja dovedită inepția și ab
surditatea afirmațiilor cum că Armata Popu- 

■. i V.etnam.-.ui „a invadat" Khmer și 
Patet-Lao.

$e‘ delegației S.U.A, Smith, a sprijinit 
p-:?- e-ea delegatului guvernului baodaist 
potrivit căreia acordul in problema Vietnamu- 
.- e încheiat cu acest guvern și nu tre
buie recunoscut guvernul Republicii Democra- 

etnaao. El a fost de acord cu părerea că 
parlicipanții la conferință trebuie să se eon-

- te asupra discutării numai a probleme- 
lo- ridicate de Eden.

După ce reprezentantul guvernului marione
tă din laos s-a manifestat în favoarea decla- 

? delegație: baodaiste. a luat cuvîntul 
Georges B dajit Ei a spus ' că încearcă un 
sentiment de ,,emoție" față de conținutul 
„telegrame: guvernulu din Cambodgia", care 
a fost citită ia începutul ședinței, dezvăluind 
in felul acesta adevărata Origine a acestei 
manevre și adevăratul e.' scop.

Șeful delegației Republicii Democrate Viet
nam. Fam Van Dong. a făcut o declarație 
în care a demascat încercările unor delegații 
de a prezenta într-o lumină denaturată ade
vărata s'tuaț’e <l:n Khmer și Patet-Lao.

Fam Van Dong a arătat că sarcina con
ferinței de la Geneva este restabilirea păcii 
în Indochina cu garantarea drepturilor nați-

ooale tuturor Doooardor ei. Vietnam. Khmer 
ț Pa et Lao reptezintă din punct de vedere 

c un lot întreg și Întrețin intre ele 
itrloffi sUfnse jn roate domeniile După rnva 
:s-‘i ți- . pnpoarele din Vietnam. Khmer 
ș Pate- Lao s-au uni in Ijp'.a pentru elibe
rare natXKială. AceasU umla'.e a devenit și
- st-ț -ă in procesul actualei rezistențe Im 
pe * « unei no: cuceriri a Indochinei.

■ i— î*. Ds g a arătat că în unele regiuni 
ti \ e.namului Irăes'.e populația
Kfaaer. iar fa Khmer cel puțin 3UO.OOU de vieî- 

A șa se explică faptul, a spus Fam 
Vai Do-’g că in u tâ; e militare care acți- 
orenză partea de s»d a Vietnamului, viet-
— ■ -arz... taff'ăi ——i- U ureâr cu populația
• t ~ - 1- Rimer uae e armate cu-
prtuB u® cetățeni din Khmer dl și vietna
mezi. In Patet-Lao. vietnamezii, risipiți în 
C*-p?- mei in j-.tieaga țară, au participat 
fa oraș* ta răscoala poporulu5 d:n Patet-Lao 
și s-aa înrolat in armara lui chiar de la In- 
ceputui m ș.âri’ de rezistență.

Du; tarta reprezenlanlulu: Cambod-
g » . care n a spus nimic nou, a luat cuvîntul 
șeful delegației U R.S S , V. M. Molotov.

Ms n ov a sptis că conferința a ascultat cinci 
C'. a-ăț. priiiid evenimentele din Indochina 
ș că delegația sov etică își va expune uite- 
-or priciul de vedere în legătură cu consi
derentele fonnjtate și cu propunerile pre
zentate la conferință.

Pentru moment, a spus Molotov, delegația 
sovietică consideră necesar să se oprească a- 
supra discursului rostit de reprezentantul 
Cambodgiei, care la începutul ședinței de 
as.ăz: a dat citire unei telegrame. Noi însă 
nu am primit această telegramă și nu am 
văzut-o Nu știm din partea cui a fost pri
nts ș. ce înseamnă evenimentele despre 
care este voi ba in ea.

De asemenea, nu se știe cine poartă răs
punderea pentru cele expuse îti telegramă. 
Este posibil ea această comunicare să-ș’ aibe 
tîlcul ei. In orice caz, »a dovedește cît de 
mari sînt nenorocirile pe care le aduce popu
lație: lipsa unei puteri de stat care să se 
bucure de încrederea ei.

Molotov a arătat că scopul conferinței este 
examinarea problemelor referitoare le restabi
lirea păcii în Indochina. Telegrama pe care 
a citii-o reprezentantul Cambodgiei nu dove
dește altceva decît lipsurile autorităților din 
Cambodgia. dar nu se vede ca e,a să aibă vreo 
legătură cu problema aflată în discuția confe
rinței.

In legătură cu această observație a lui Molo. 
tov, Bidault a mărturisit că nici el nu a văzut 
sus-amintita telegramă. Dar referindu-se la 
această telegramă imaginară, el a afirmat din 
nou în mod gratuit că Vietnamul invadează 
Cambodgia.

In legătură cu aceasta, Fam Van Dong a 
remarcat că pe teritoriul statelor indochineze 
există într-adevăr trupe străine, dar că aceste 
trupe au sosit din țări situate la zeci de mii 
de kilometri de Indochina. Aceste trupe sînt 
tocmai acelea care folosesc armament modern 
pentru exterminarea populației Indochinei.

V.. M. Molotov și-a exprimat uimirea că u- 
nul din participanții la conferință a tras anu
mite concluzii pe baza unei telegrame pe care, 
după propria sa mărturisire, el nu a văzut-o.

Pus într-o situație penibilă, Bidault a încer- 
oas să lase impresia că sînt unii care, chi
purile, nu dau importanță morții cîtorva per
soane — lucru despre care se vorbește în sus- 
amintita telegramă.

Molotov a atras atenția lui Bidault că în ca
zul de față nu este vorba de necesitatea de a se 
considera prețioasă viața fiecărui om șs de a 
se manifesta grijă pentru oameni aflați sub 
administrarea unor autorități care nu le asi
gură nici libertate, nici ocrotirea vieții Este 
vorba de o telegramă pe care nu o cunoaște 
nimeir ș: care de aceea stîrneșie o neîncredere 
legitimă. Noi nu ne vom atinge scopul, a 
declarat Molotov, dacă la conferințele noastre 
vom scoate din buzunare astăzi o telegramă, 
care poate Ii redactată la un ordin special. Iar 
mîine alta. Acest lucru ne va abate de la 
scopul nostru principal. Pe noi ne interesează 
restabilirea păcii în Indochina și cu cjt vom 
trece mai repede la discutarea acestei probleme 
cu atît mai multe vieți vo* fi salvate.

După aceasta, Edett a declarat că el, ca pre
ședinte, poartă răspunderea pentru intervenția 
reprezentantului Cambodgiei prin faptul că 
i-a permis să citească o telegramă pe care 
nimeni nu a văzut-o și nu a citit-o.

Cu aceasta ședința a luat sfîrșit.

Derută în rîndurile adversarilor 
restabilirii păcii în Indochina

„O zi mare" - De !3 ^'miSUl Special al Ziarelor “TuXntetJa

a caracterizat jjSciîltCia Șl țjScitltCia tiîlCrC- delegație’ franceze la 
elvețian „La tllllli“ Geneva de către Bi-
z:ua in care “ dault. poziția guvernu

lui Laniel în parlament 
a devenit extrem de șubredă. „Combat" pre
vede de exemplu „inevitabila dezagregare" a 
guvernului.

In ultimele 48 de ore, dezorientarea în rîn
durile partizanilor de la Paris și Geneva ai 
continuării războiului din Indoch'na s-a mă
rit și mai mul' în urma declarațiilor făcute 
marți de Dulles îtt cadrul unși conferințe de 
presă. Vorbind despre situația din Indochina 
și despre proectele Statelor Unite în Asia de 
sud-est, Dulles a arătat că. după părerea sa, 
cele trei state asociate din Indochina (e vor
ba de statele marionete Viețuim, Laos și 
Cambodgia) ar trebui incluse în blocul mili
tar agresiv pe care-1 pregătește diplomația 
americană în această regiune. Dulles a adău
gat însă, că el tiu consideră participarea a- 
cestor trei state ca a bsolut esențială, .pentru 
apătarea(l) întregii zone.

Kitreaga presă reacționară din occident a 
remarcat cu surprindere că această declarație 
constitue o considerabilă dare înapoi de Ia 
poziția exprimată anterior de cercurile con
ducătoare americane in ce privește Indochina. 
Agenția „Associated Press" arată că Dulles 
a făcut pentru prima oară o distincție între 
situația 
lorlalte 
,,France

GENEVA (prin 
fon). — 
astfel 
ziarul
Su.sse"
Fam Van Dong a pro
pus oumeîe delegației R. D. Vietnam pla
ne de reg ementare pașnică a problemeL in
dochineze. In aceste zile, la Geneva, ideea că 
propunerile R D. Vietnam sînt insp'rate .de 
dorința de a se găsi o cale rezonabilă pentru 
l’cbidareaț coiitLctulu: tndoctiinez găsește o 
răspindire toi ma largă in rîndurile ziariș- 
t'ior occ'dental . La Casa Presei ca șl pe cu- 
oarele Paiatulu' Națiunilor discuțiile se poar- 
'ă mai ales l.n legătură cu propunerife R. D. 
Vietnam. Comentările apărute oglindesc cu 
sau fără voie puternica impresie pe care o 
pioduc asupra opinie' publice aceste propu- 
ner. „France Presse" declară că „această 
propunere va impresiona desigur opinia pu
blică tra iceză". Iar agenția ..Reuter" afirma: 
.Delegați: occidentali consideră că planul 
V'etmmulu' (așa numește presa apuseană R. 
D. Vietnam—N.R.) a fost redactat cu grijă .pen- 
tru a ti nu n-jma’ pe placul tuturor vietna
mezilor. dar ș‘ pe placul a trei pături a!e opi
niei publice mondiale: 1) tuturor vietnamezi
lor care sînt uniți în împotrivirea lor față de 
împărțirea țării lor ; 2) majorității țărilor a- 
statice rieconiumste care, după cum se crede, 
vor sprijini împotrivirea sa, țață de „colonia
lism"; 3) acelor pături ale opiniei publice 
franceze care caută să păstreze Indochina în 
cadrul Uniuni! Franceze. Indiferent de natura 
reglementării de pace ce ar interveni".

Numeroase ziare de pretutindeni subliniază 
că propunerile lui Fam Van Dong reprezintă 
într-adevăr o bază de discuț'e și deci găsirea 
unei căi de înțelegere este pe deplin posibilă. 
Faptul acesta a sljrnit un puternic ecou în 
deosebi în presa din Asia. într-o telegramă 
a corespondentului său la Geneva ziarul in
dian „Hindustan Times" arată, de exemplu 
că „prima impres'e făcută de cuvîntarea și 
propunerile neașteptat de conciliante ale șe
fului delegației Vietminului este că ele pot 
da o turnură cu totul nouă conferinței și că 
guvernul francez ar comite o greșală tragică 
dacă ar respinge categoric oferta Vietminului".

La rîndul său, ziarul „Le Monde" scrie că 
„deosebirea dintre propunerile lui Bidault și 
cele ale Iu’ Dong, vicepremierul Vietminului, 
asupra condițiilor unei încetări a ostilităților, 
nu este — la prima vedere — de neînvins. In 
orice caz acesta (pianul R.D. Vietnam — N.R.) 
este planul asupra căruia trebuie să 
cerce tentative de apropiere...".

încrederea pe care o manifestă 
cercuri occ’dentale nu este împărtășită 
tre delegapa ameri-jană care se 
creeze o 
ția vădită a delegației S.U.A , ziarele ameri
cane încearcă să piezinle lucrurile ca și cum 
eșecul conferinței de la Geneva ar fi deja 
un fapt împlinit. In același timp, ziarele ame
ricane Ia.- o reclamă zgomoioasă propuneri
lor provocatoare baodaiste. Explicația nu 
e greu de aflat : aceste propuneri reflectă și 
mai fidel decît propunerile lui Bidault punc
tul de vedere al d-lui Dulles. Insă 
meroase Ziare occidentale relevă 
baodaist este „utopic" și nu ține 
„realitățile militare și politice 
(Franc T'reur).

Este interesant de reținut reacția 
franceze la propunerile R. D.

.Associated Press" arată că Dulles

se în-

unele 
de că- 

silește să 
atmosferă de pes’mism. La indicu-

chiar nu
că planul 
seama de 

actuale"

delegației 
Vietnam. Bi

ss ..: r.u a vrut mei de astădată să renunțe 
la o po.tixâ străină de intereseie Franței ast- 
tel iicit. pjține ore după declarația lui Fam 
Van Dong un purtător de cuvînt francez a 
declarat că delegația franceză respinge pla
nul de reglementare a problemei 'ndochineze 
prezentat de reprezentantul R. D. Vietnam. 
A doua zi. același purtător de cuvînt a dez
mințit însă pur și simplu declarațiile făcute 
de el și a declarat cina* că delegația franceză 
consideră că propunerile R. D. Vietnam ar 
putea servi ca bază <le discuție.

Schimbarea intervenita in atitudinea dele
gației franceze este pusă de numeroș1 comen
tatori în legătură cu creșterea 
a presiunii exercitate 
ceză. La Geneva s-a 
nisterului Afacerilor 
sesc mii de scrisori, 
nate de organizații sociale și patriotice sau 
de simpli cetățeni, care cer ca delegația fran
ceză la Geneva să depună toate eforturile în 
vederea încetării ostilităților dni Indoch'na 
și a realizării unei păci trainice în Asia de 
sud-est. De altfel, chiar la Geneva sosesc 
delegații trimise de numeroase organizații și 
întreprinderi d’n Franța pentru a-t prezenta 
direct lui Bidault această cerință.

După cum se știe, la Paris, nemulțumirea 
crescîndă a opiniei publice împotriva politicii 
guvernului în chestiunea indochinezâ s-a o- 
glindit din nou în această săptămînă și pe 
plan parlamentar. In agitata ședință de marți 
a Adunării Naționale, numeroși deputați au 
evocat grava înfrîngere suferită de trupele co
lonialiste franceze în bătălia de la Dien Bien 
Fu, S-a arătat necesitatea acceptării propune
rilor prezentate de R.D. Vietnam la Geneva ca 
bază în vederea tratativelor pentru reglemen
tarea situației din Indochina. Numeroși depu
tați au repetat cererea de săptămînă trecută 
cu privire la fixarea unei date pentru discu
tarea problemei indochineze. La sfîrșitul șe
dinței, guvernul, a pus din nou chestiunea de 
încredere. Aci multe ziare franceze consideră 
că după căderea fortăreței Dien Bien Fu șt

considerab'Ia 
de opinia publică fran- 
aflat că pe adresa Mi- 
Externe din Franța so- 
mesaje și apeluri sem-

strategică a Indochinei și situația ce- 
țări aie Asiei de sud-est. Agenția 

,,.____  Pre»se“ a subliniat „contradicția care
există între afirmația anterioară a președinte
lui Eisenhower potrivit căreia Indochina este 
„poarta Asiei de șud-est" și actuala declara
ție a lui Dulles. Corespondentul din Tokio 
al aceleiași agenții transmite că „cercurile o- 
ficiaie japoneze consideră declarația lui Dul
les ca o răsturnare a politicii americane față 
de Indochina”. La Paris aprecierile ziarelor 
reacționare au fost și mai categorice. „Franc 
Tireur" a numit conferința de presă a 
Dulles „un duș rece", iar „Paris Normandie ' 
a scris că „Dulles a apărut în declarația sa 
ca un elefant intrat intr-un magazin de por
țelanuri". Senzația produsă de declarațiile iot 
Dulles a devenit și mai mare atunci cînd s-a 
aflat că aceste declarații au fost confirmate a 
doua zi de însuși președintele Eisenhower, 
ptecum și de ministrul de război al S.U.A. 
Charles Wilson.

Comentatorii au început să caute substratul 
acestei „retrageri" intervenite in politica inin- 
ehineză și asiatică 
„Franc Tireur" din 
rația lui Dulles a 
siunii exercitate de 
ostilă unei intervenții masive a S.U.A. în In
dochina, precum și in urma stării de spirit a 
unei mari părți a membrilor congresului care 
au condamnat cu asprime declarațiile prece
dente ultra-agresive ale lui Dulles, Un alt 
ziar 
că 
să-și 
telor 
ieșit 
participante la această conferință, se opiul 
unei intervenții americane in Indochina. In- 
sfîrșit, corespondentul ditt Tokio al agenției 
„France Presse” atribue „slăb'rea" atitud nei 
S.U.A. în Indochina „refuzulu' Marii Britanii 
de a sc alătura unei acțiuni comune cu 
S.U.A. (în Indochina — N.R.), șovăielilor opi
niei publice franceze și dificultăți lor de or
din militar crteate prin căderea fortăreței 
Dien Bien Fu".

Unele ziare ca, de pildă, „Parisien Libere'* 
nu exclud posibilitatea ca declarația lui Dul- 

'les să Ii tost făcută tocmai pentru a consti
tui uii mijloc de presiune și șantaj asupra 
„șovăelnicilor" din guvernul francez și asupra 
aderenților regimurilor marionetă din Indo
china. Este vorba de cei cărora li-e frică să 
se angajeze tn marea aventură politică și. mi
litară a unui pact militar cu S.U.A., dar care 
se tem și mai mult de perspectiva de a fi lă- 
sați singuri, tară sprijinul cercurilor agresive 
din S.U.A.. țață în față cu popoarele respec
tive. Ziarul elvefari „La Suisse" confirmă a- 
ceastă interpretare: și se întreabă: „Oare nu 
pentru a torța mina aliaților lor au dat dru
mul Statele Unite acestei declarații a lui 
Dulles ?" | .

In cercuri’e delegaților șl ale ziariștilor a- 
flați la conferința de la Geneva se. subliniază 
de altfel că, după cît arată evenimentele, tn 
sînul guvernului american însuși are loc în 
prezent o dispută, oare încă nu este 
hotărită, între elemente e cele mai agresive și 
între elementele care — după căderea Dien 
Bien Fu-'jlui recomandă mai multă prudență 
în pohtica externă și îndeosebi in Asia. Este 
semnificativ că, după cum semnalează cunos
cuta ziaristă franceză Genevieve Tabouis în 
ziarul L-Infcrmation, un membru important al 
delegației franceze a: fi declarat, referindu-se 
la conferințele de presă ale lui DuHes și 
Eisenhower: „Toate aceste declarații ameri
cane nu înseamnă că America nu ar mai fi 
hotărîtă să intervină în Indochina. America 
va interveni, dar ma: tîrzi-u, pe ruinele pre
zențe: Franței în Indochina și după ce ne va 
fi impiedicat să negociem".

Oricum ar t , observatorii din Geneva sînt 
de acord în aprecierea că situația tn prezent 
este de așa natură incit dacă reprezentanții 
Franței la Geneva ar fi minați cît de cît de 
interesele poporului francez și de interesele păcii 
în Asia și in lume, ei ar avea cele mai mari 
posibilități de a pune capăt fără întîrziere 
războiulu' din Indochina. Desfășurarea lucră
rilor conferinței de la 
cu un interes crescînd

intervenite în
a Statelor Unite. Z:a.-ji 
Paris consideră că dec.a- 
fost făcută în urina p*z- 

• opinia publică americană

francez, ,(La Depeche du Midi", ara ă 
nu este exclus ca Statele Unite 
fi schimbat atitudinea în urma rez-u’ta- 
conferințet de la Colombo, unde a re- 
clar că cele 5 țăr' asiatice importante 

se

Ședința din 13 mai
GENEVA 13 (Agerpres). — De la corespon

dentul special ;
Conferința de la Geneva a dezbătut joi du

pă amiază primul punct de pe ordinea de zi 
— problema coreeană — la a cărei discutare 
participă, după cum se știe, 19 delegați.

Primul a luat cuvîntul ministrul de externe 
francez, Bidault. Discursul său a fost consa
crat apărării poziției Statelor Unite în proble
ma coreeană. Bidault s-a străduit să apere po
ziția S.U.A.. iremediabil compromisă de Dulles 
la deschiderea discuțiilor asupra problemei co- 
i eene.

Deși Bidault, a declarai că nu va iace un 
istoric al evenimentelor ce au precedat dezlăn
țuirea războiului din Coreea el s-a irosit in în
cercarea vană de a absolvi S.U.A. de răspun
derea îtt declanșarea agresiunii.

Reluînd tezele expuse de delegația america
nă in legătură cu unificarea Coreei, Bidault s-a 
pronunțat pentru efectuarea unor alegeri sub 
controlul Organizației Națiunilor Unite.

Neputînd să nu țină seama de obiecțiunea În
temeiată ridicată în cursul conferinței, asupra 
faptului că Organizația Națiunilor Unite fiind

Geneva este așteptată 
în zilele următoare.

C. RADU CAN U

parte beligerantă în Coreea nu poate pretinde 
dreptul de control, Bidault a făcut o 
lungă pledoarie, pentru a arăta că Organi
zația Națiunilor Unite n-ar fi acționat în pro
blema coreeană făclnd jocul Statelor Unite.

Este limpede că prtu tepelarea propunerilor 
americane Bidaull neagă drepiul poporului 
coreean de a-și rezolva singur problema, 
unificării țării sale. Discursul lui Bidault n-a 
contribuit cu nimic la rezolvarea problemei.

A vorbii apoi ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, Eden. El a ridicat unele oblec- 
țiuni la proiectul prezentat de delegația Repu
blicii Populare Democrate Coreene iu problema 
restabilirii unității Coreei. Eden a tăcut apoi 
cîteva propuneri privind organizarea alegeri
lor în întreaga Cotee, sub control internațio
nal. Iu legătură cu aceasta, el și-a exprimat 
părerea că acest control poate li exercitat de 
un grup de țări dintre cele participante la răz
boiul din Coreea, sau nu numai de acestea.

Eden a propus ca discuțiile practice în pro
blema coreeană să fie purtate în continuare în 
întîlniri restrînse, rezultatele urmînd să fie 
prezentate conferinței. Cu aceasta ședința din 
ziua de 13 mai a luat sfîrșit.
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