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REZER VELE INTERNE -
COMOARA FIECĂREI UZINE

Lupta pentru descoperire* țl folosirea rezervelor Interne se 
desfășoară din rlin. la uzinele constructoare de mașini agricole 
„7 Noiembrie” din Craiova.

In foțogra.' e: tinarul lanfncu Mcolale cu brigada sa Jucrfnd 
ia niște greble mecanice eu tracțiune animală. El a realizat im
portante economii, depâșindu-ș: in același timp norma In medie 
eu 80 ia suta. Fo.o: DUMITRU F. DUMITRU

Vorbește postul de controlu
a'.ior. Se- 
srie de pro- 
gazet* pos- 
4 este apre-

Cartea de literatură - 
prieten apropiat studentului

„Asemenea păsărilor fermecate din po
veste, cărțile îmi cîntau despre diversi
tatea și bogăția vieții, despre dîrzenia 
omului în năzuința lui spre bine și fru
mos" — scrie Maxim Gorchi amintin- 
du-și de pasiunea lui pentru citit.

în anii regimului democrat popular ti
neretul din patria noastră a îndrăgit mult 
cărțile. Și nu sînt puține acele cărți care 
vorbesc despre bogăția vieții, despre dîr
zenia omului și năzuința lui spre fericire, 
despre gîndurile și lupte oamenilor pen 
tru a-și îndeplini idealurile.

Tineretul a îndrăgit mult literatura 
noastră nouă, ca și literatura rusă și so
vietică. El cunoaște tot mai mult pe clasi
ci' literaturii universale, urmărește cu o 
deosebită atenție ultimele noutăți literare 
și după fiecare carte citită se nasc discu
ții vii, aprinse.

Cărțile de literatură tipărite astăzi Ir; 
țara noastră n-au ca eroi gangsteri sau 
detectivi. Oamenii zugrăviți în cărțile pe 
care le citește tineretul nostru sînt oame
ni adevărați, cu sentimente și gînduri 
înălțătoare, cu visuri îndrăznețe, care 
luptă pentru triumful bucuriei, al dragos
tei față de om și al binelui, oameni care 
și-au închinat viața luptei pentru ferici
rea omului.

Astăzi, oriunde ai merge, la orice bi
bliotecă, vei găsi cititori pasionați, în 
fișele cărora sînt înscrise multe titluri de 
cărți — fără a mai socoti pe cele din bi
blioteca personală. Bunăoară, în biblio
teca Institutului politehnic din București 
sînt mulți asemenea cititori.

Prin munca lor zilnică studenții simt 
permanent legătura cu cartea, cu biblio
teca. Ei nu se mărginesc doar la studiul 
și consultarea cărților de specialitate. A- 
desea, cei mai mulți, pe lingă un curs 
«au o carte de Termodinamică, de Rezis
tența materialelor, de Beton armat, de 
Calcul diferențial sau Chimie organică, 
împrumută de te bibliotecă și o carte de 
literatură, un volum de versuri pe care-l 
citesc în orele libere. Pentru studenta Pa- 
naitescu Julieta din anul III al Facultății 
de energetică — de exemplu — cărțile de 
literatură sînt de ne'ipsit. Din cărțile ci
tite în ultimul timp, printre care „înălți
mi" de Vorobiov, „Furtuna" de Vilis La- 
țis sau „Studenții" de Iuri Trifonov ea 
a învățat multe. Din zugrăvirea artistică 
a activității multilaterale a studenților so
vietici, din viața și faptele comsomoliști- 
lor din învățămîntul superior sovietic, 
studenții din țara noastră au căpătat în
vățăminte prețioase. Organizarea de dis
cuții și recenzii pe marginea acestei cărți 
la Facultatea de chimie industrială din 
cadruil Institutului politehnic a adus un 
număr și mai mare de cititori.

Viitorilor specialiști, cadre ale construirii 
socialismului, literatura le e de mare fo
los. Ea le lărgește orizontul cultural, le 
dezvoltă dragostea pentru profesie, pen
tru oamenii cu care lucrează sau cu care 
vor lucra, oriunde, în orice fabrică sau 
uzir.ă de pe întinsul patriei noastre. De a* 
ceea, odată cu munca depusă pentru o 
înaltă pregătire profesională în domeniul 
metalurgiei, studenți ca Maria Rodeanu 
sau Ștefănoiu Constantin — bursieri re
publicani de la Facultatea de metalurgie 
—- sînt pasionați cititori de literatură.

Cărțile de literatură au un mare rol în 
educarea comunistă a tineretului, de aceea 
dezvoltarea dragostei pentru citit trebuie 
să stea în centrul atenției organizațiilor 
U.T.M. care au datoria să îndrume stu
denții către cele mai bune cărți de litera
tură. Acolo unde a existat o preocupare în 
acest sens, acolo unde au fost organizate 
discuții ori recenzii literare, numărul citi
torilor a sporit. Recomandările literare — 
deși destul de slabe și neorganizate cum 
au fost la Facultatea de mecanică-utilaj 
sau unele recenzii — așa cum s-au 
făcut la Facultatea muncitorească — sînt 
prea puține față de numărul mare de stu
denți din Institutul politehnic.

In unele facultăți — printre care Facul
tatea de inginerie economică, Facultatea

de energetică, Facultatea de mecanică și 
altele, de la începutul anului universitar și 
pină acum nu s-a ținut nici o recenzie litera
ră, nu s-au organizat nici odată discuții asu
pra unor cărți de literatură Activitatea 
culturală a organizațiilor U.T.M- din In
stitut a fost lipsită tocmai de una din la
turile sale importante: munca cu cartea 
Unele birouri U.T.M. din facultăți s-au 
mulțumit numai cu recomandări literare 
făcute ca un fel de anunț in ședințe, dar 
este de la sir.e înțeles că asemenea meto
de nu pot da roade bune.

Comitetul U.T.M. din Institutul poli 
tehnic trebuie să-și îndrepte în mai mare 
măsură atenția asupra muncii cu cartea. 
Faptul că în unele facultăți mai există 
studenți ca Lazarovici Malvina (Energe
tică) Lapas Teohari (Facultatea muncito
rească) ori Camil Estela (Chimiei care 
sînt preocupați de literatura decadentă, 
învechită, nefolositoare, trebuie să deter
mine organizațiile U.T.M. din Institutul 
politehnic să ia grabnice măsuri.

La Institutul politehnic, unde numărul 
studenților este atît de mare iar cerințele 
celor ce citesc literatură și mai mart con
ducerea institutului nu trebuie să uite că 
bibliotecile au foarte puține cărți de li
teratură. Iată numai un exemplu: biblio
teca de la căminul nr. 1 dispune de un 
număr mic de cărți de literatură în raport 
cu numărul mare de student; care lo
cuiesc aici

Nu de mult, o studentă din grupa 214 
de la Facultatea de inginerie economică, 
a încercat să împrumute unele cărți pe 
care ea și colegele ei ar fi dorit să te ci
tească. Bibliotecara i-a răspuns simplu:

— N-avem aceste cărți, n-am mai pri
mit de mult cărți de literatură; în schimb 
avem „tehnice" destule.

In îndrumarea studenților în diiecția 
citirii literaturii un ajutor însemnat poa
te-să-l dea și ziarul Institutului „Cadre 
pentru cincinal". Dacă ziarul ar fi publi
cat din cînd în cînd note bibliografice, 
dacă ar fi făcut recomandări literare, 
dacă ar fi scris despre fondul de cărți înve 
chit din bibliotecă sau dacă ar fi luat po
ziție față de studenții care mai țin încă 
sub pernă, prin cămine, cărți din „Colec
ția celor 15 Iei" ar fi dat desigur un aju
tor prețios la ridicarea nivelului cultural 
al viitorilor ingineri.

Tendința unor studenți de a privi cu 
superficialitate literatura, părerea lor că 
trebuie să se ocupe numai de „specialita
tea" aleasă, trebuie condamnată cu toa
tă tăria. Este în sarcina organizațiilor și 
organelor conducătoare U.T.M. din facul
tăți și institute să facă acest lucru. Lor 
nu trebuie să le fie indiferent ce fel de 
oameni vor ieși din institut Organizația 
U.T.M. poate și are datoria să educe pe 
fiecare student în spiritul muncii pentru 
o înaltă pregătire profesională împletită 
cti activitatea de ridicare continuă a ni
velului său cultural.

Regimul democrat popular a deschis o 
perspectivă măreață în fața tineretului 
nostru : drumul spre socialism. De aceea 
tineretului trebuie să-i fie recomandate 
mai ales cărțile care-i arată imaginile 
concrete ale acestei perspective, cărțile 
care să-l oțelească în lupta cu greutățile 
ce se ivesc pe drum. Tocmai acestea sînt 
cărțile care apar în editurile din țara noa
stră. In mod deosebit trebuieșc recoman
date tinerilor cărțile care vorbesc despre 
viața tineretului nostru, cele care îi fac 
cunoscută viața tineretului sovietic, expe
riența acestuia în munca de construire a 
socialismului și comunismului. In literatu
ra sovietică cititorul va găsi chipul 1 :mi- 
nos al omului înaintat al epocii norstee, 
va găsi modelul după care să se conducă în 
viață.

Organizația U.T.M. poate educa pe fie
care tînăr, astfel încît acesta să fie adine 
pătruns de îndemnul marelui Gorchi: 
„Iubiți cartea, ea vă Înaripează mintea și 
inima cu simțămîntul dragostei pentru lu
me, pentru om".

Ședința plenară a Comitetului 
Femeilor Democrate din R P.R.

La 15 maf a avut loc o ședinți ple-sa-J a 
Comitetului Femeiloj Democrate din R.P.R.

Ședința a fost deschisă de tor. Ileana Râ. 
ceanu, vicepreședintă a Comitetului Femeilor 
Democrate.

Tov. Stela Enescu. preșet -.-a Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R.. a prezentat 
apoi un referat asupra acttrîtdță Comite-uiu: 
și despre sarcinile mișcării de temei din țara 
noastră.

Tov. .Stela Moghiovoș» membră a Comitetu
lui Femei kw Democrate. ■ prezentai apoi • 
informare cu privire ia reaniunea n-aa-.tzatâ 
de F.DI.F. ia Berlin. Intre 27-29 apri e ac., 
consacrată dezbateri' problemelor prese de
mocrate femenine.

Au urmat ampie discuții Ia care au parti
cipat responsabile ale comiș tior de teme: de 
pe lingă sfaturile populare, metnb-e a ie adu
nărilor de delegate, activiste pe tărimui vie
ții de stat și obștești, din co-nertru! «tontei, 
culturii și artei, muncitoare trunșașe In în
trecerea cocialisti. tdrXnd munertoare. jpna- 
pod •ne-ntembre ale Comitete _ reme.kir De
mocrate *

A fost aproba* planul de pregătiră ș' slr- 
I Mtorire a z"e! de I Iunie, Ziua Internațio

nală a Copilului, expus de tor. dr. Natalia 
Scurtu. (Agerpres). ,

O expozijie cu vînzare
Localul și fațada unui magazin de pe Calea 

Nicolae Bălcescu din orașul Bacău, fru
mos pavoazate, au atras atenția a numeroși 
cetățeni. La intrare a fost pusă o firmă pe 
care scrie: „Vizitați expozițja cu vînzare". Oa
menii muncii au urmat acest îndemn șj au vi
zitat această expoziție organizată de O.C.L. 
produse industriale ți au rămas plăcut im
presionați de aspectul frumos și de bogăția 
de mărfuri puse la dispoziția cetățenilor.

O caracteristică a acestei expoziții o consti
tuie calitatea superioară a 'mărfurilor cate 
sînt prezentate cetățenilor și din care au în
ceput să se vîndă cantități însemnate. Pot fi 
cumpărate aici fulgarine din pînză bună de 
balonzaide. genți de piele, numeroase alte o- 
biecte de marochinărie elegante, stofe de damă 
și bărbătești dintre cele mai fine, articole de 

menaj. încălțăminte etc.
Nenumărați cetățeni au vizitat cu bucurie 

încă din prima zi această expoziție a primă
verii. expresie a îmbunătățirii aprovizionării 
cu produse de larg consum a populației mun
citoare.

produse or 
prețului de

r.«r- 
F la 
co«:.

st'ne.
Intr-in a’t articol «•— arrase 

la iveală o serie de t-psurî care 
h p- —j vedere par nefrnera- 
■ate. dar care dăunează bu-xi- 
lui mers a! producție:, cum aîn- 
lipsa de petre pe-—a pcliroare 
și alte „nzăranțișuri’*.

— „La gazeta posto'n* no< e<- 
amt articole ți mai bane ca a- 
cestea — ne spune tomrișa' 
Szabo Dan. responsabilul postu
lui de control U.T.M. pe uzină 
Cu ocazia efectuării raidului în 
secția turnătorie s-a scos un nu
măr special ai gazetei postului. 
Atunci am venit cu propune-ea 
să se facă o modificare la 
toarele de uscat miezuri din 
nătoria de fontă.

Astfel, prin introducerea 
al doiiea injector ia uscarea
zurilor a sporit calitatea pieselor 
turnate. Tot atunci noi am făcut 
o serie de propuneri legate de 
îmbunătățirea protecției muncii în 
secția turnătorie. Raidul a dai 
rezultate pozitive.

Altădată, fiind sezisat de întîr- 
zierea rezolvării unor inovații, 
postul de control L'.T.M. a orga
nizat un raid-anchetă la cabinetu' 
tehnic al întreprinderii. In urma 
articolului de la gazeta postului 
în care erau arătate lipsurile ca
binetului tehnic, au fost luate o 
serie de măsuri pentru urgen-

sec- 
tur-

unul 
mie

Da-2 Dr—tom nu 
*•* preocupă de ca tatea p ese- 
ter xtnd «forări la fecar* re- 

O; In ie' z! aces’a nu se 
că F ei a refo»; ?- - Lrrrab* ar- 
- co zL Mas departe. r=ferindu-se 
ia — na In p-od:Jc;:e. «e a*
ra-ă ci „X»v. S ăn râ Vasile 
psește <fo U facru. insultă mai- 

ștn« «a dă refozzwi. Ce crede tov. 
StfoăcA. aceste lapte slut demne

-f pe—s fecare rhlalan- 
C®- -eneș. aed-setp nat o forntă 
-* »-• bjeris necruțător lipsurile, 
critza posjc'oî utentîsî de con-

• - - • - « ;
te’ te îmbutătăTrea —uneff.

Gazete — poaîBrijcr uteniaSe de 
control d.-: fabrică coaatfrirfe S: 
o tribu-l dc rfapfndîre • eafe- 
r e-ței fruntaș ce ta producție. 
Astfel. U rubrica „Cu acești ti
neri ne mîndrim" a gazetei „Pos- 
te de coalrol ia lucru" din sec. 
Ite mc-’taj cale publicat ertJcolu* 
„Un exemplo bun de armat** tn 
care se anunță că utemistal Tufan 
Gh. a făcut o Inovație prin apli
carea căreia se e':-r--ă cauzele 
ce duceau la griparea 
la motoare.

Intr-un alt articol, 
„Tov. Vă'eanu Petcu. 
demn de urma 
a reușit 
realizări

Astfel 
rilor de 
uzinele „Matyas 
lor la întărirea 
rilor în producție, la 
producției și productivității mun
cii. La scăderea prețului de cost 
al produselor.

nd

cilindrilor

Intituiat 
exemplu 

se arată cum 
acest vtemist să obțină 
Însemnate în producție, 
tși dau 
control

gaze e’e poslu-
U.T.M. de la 

Rakosi" aportul 
disciplinei ti-he- 

ridicarea

Ferenc Szusza despre meciul de azi
Revăd pentru a treia oară Bucureștiul 

și drept să spun mă simt impresionat.
Pot spune că cunosc într-o oarecare mă

sură capitala Romîniei. Am jucat aici și 
în 1916 în cadrul unui turneu internațio
nal, alături de Lokomotiv Sofia. Pe atunci 
jucam la Ujpest.

Anul trecut în cadrul unei selecționate 
maghiare, am intreprins un turneu in R.P. 
Chineză Aici am susținut 14 jocuri și 
toate au fost cîștigate de noi. Eu am 
marcat 20 de goluri. De asemenea, nu de 
mult am fost selecționat în echipa repre
zentativă B a R.P. Ungare în vederea jo
cului cu Austria Și aci am marcat un gol.

Dar să spun mai bine cîteva cuvinte, im- 
presii despre fotbalul romînesc. Trebuie să 
remarc că de fiecare dată cînd jucam îm
potriva echipelor din R P.R., am constatat 
progrese. Olimpiada de la Helsinki, mi-a 
intarit pe deplin convingerea că în R.P.R.
— țară vecină și prietenă cu țara noastră
— sportul cu balonul rotund a devenit 
intr-adevăr un sport iubit de mase. La 
Helsinki, reprezentativa noastră a avut 
cel mai puternic adversar în echipa ro- 
mină.
Faptul că am ctștigat extrem de greu un 
meci pe care-l credeam mal ușor — do.

vedește încă odată progresul fotbalului 
romînesc.

Despre jocul de duminică mi-e greu să 
fac vreun pronostic Cunosc viteza și pu
terea de pătrundere a lui Ozon, cunosc 
de asemenea șutul lui Nicușor, viteza și pre
cizia loviturilor Iui Suru Sarcina noastră 
va fi și mai grea dacă ținem seamă că 
mulți dintre jucătorii echipei Dinamo fac 
parte din reprezentativa R.P.R. Ei se cu
nosc și se înțeleg, ceea ce cu siguranță 
că ne va da mult de furcă.

Cu toate acestea, noi sîntem încrezători 
în forțele noastre. Vom lupta din răspu
teri pentru a obține un rezultat frumos. 
Ceea ce ne interesează însă mai mult 
constituie întărirea legaturilor amicale cu 
prietenii noștri romîni.

FERENC SZUSZA 
căpitanul echipei de fotbal 

Dozsa-Budapesta

Curentul electric mai ieftin

LA Energo-Comblnatuj nr.
1 Constanța se desfășoară 
o largă acțiune pentru 

reducerea prețului de cost prin 
folosirea rezervelor interne.

Prin măsurile organizatorice 
Inare de către conducerea Energo- 
com—atului și printr-o perma
nentă muncă de lămurire în rîn-„ 
dul salariaților dusă de organi
zația de partid, pentru folosirea 
pe o scară cît mai largă a re
zervelor interne și realizărilor de 
cît mai multe economii, printr-o 
mai bună folosire 
existente In toate 
muncă, rezultatele 
mai bune.

La uzina Ovidiu 
specificului de șantier a uzinei 
care este încă în construcție, 
multe materiale care s-ar fi pier, 
dut în moloz și umpluturi au 
fost recuperate prin grija mun
citorilor și folosite la lucrările 
de întreținere curentă și repa
rații.

De pildă, echipa tovarășului 
fuhasz Ferdinand, din deșeuri 
și material aruncat a confecțio
nat un număr important de șu
ruburi/ butoane, bucșe, precum 
și diferite piese pentru utilajul 
principal și auxiliar.

Tovarășul Ciocodeică Nicolaie, 
tmpreună cu echipa lui. a exe
cutat numai din deșeuri, repa

a resurselor 
sectoarele de 
sînt din cele

II, datorită

TINERI ȘI TINERE/
In vederea folosirii rezervelor interne, aplicați metodele ra

pide de muncă, realizați noi inovații și raționalizări, folosiți 
fiecare minut din timpul de lucru, dați produse de calitate 
superioară, luptați pentru utilizarea din plin a materiei prime 
ți materialelor, pentru un regim sever de economii.

rații capitale și repaletarea ven-* 
filatorului de gaze arse a-le ca
zanului nr. 1.

Tot din material recuperat to-< 
varășul Alexa Iordache a con
fecționat două platforme pentru 
protecția muncii la sitele de apă 
de la casa pompelor.

Echipele lui Sasu Ion, Lipan 
Vasile. Miss Carol și Tache Ma
rin de la secția combustibil, au 
descărcat însemnate cantități da 
cărbuni cu macaralele cu aburi, 
arzi rid așchii, talaj, capete de 
seînduri și alte materiale lem
noase adunate de pe toată întin
derea șantierului și mai ales din 
ump’uturi și moloz, care altfel 
s-ar fi pierdut cu ocazia nivelă
rilor, economisind însemnate can. 
tități de lemne de foc și lignit.

Aceeași dorință de a realiza 
cît mai multe economii o mani
festă și muncitorii de la sectoa
rele de rețele.

In afară de aceste măsuri s-a 
pornit și acțiunea pentru colec
tarea metalelor existente și nefo. 
losite prin stații și posturi de 
transformare. S-au putut obține 
astfel 1.633 kg. fier. In această 
acțiune s-a evidențiat personalul 
stației Medgidia.

Economiile realizate au contri. 
buit la realizarea și depășirea 
planului de producție, la redu
cerea !
cost și 
torie a 
tori în 
bună.

simțitoare a prețului de 
i reprezintă o nouă vic- 
i acestor vrednici muneî- 

lupta pentru o viață mai

Corespondent
C. CONSTANTINESCUTOATE FORȚELE NOASTRE PENTRU OBȚINEREA UNOR RECOLTE BOGATE

După metode ?.poru! bo,gat de,----- ---------------------- colte cules în anul
avansate

re- 
tre- 
le-acut de pe ogoare 

dovedit limpede mem
brilor gospodăriei colective „Drumul lui Le- 
nin" din satul Mîrleanu, regiunea Constanța, 

înaintatece înseamnă să folosești metode 
cînd lucrezi pămîntul.

Luptători vajnici pentru obținerea unor re
colte sporite la hectar, colectiviștii din Mir. 
leanu s-au străduit ca și în bătălia însămîn- 
țărilor din primăvara aceasta să respecte în
tocmai regulile agrotehnice și să însămînțeze 
culturile după metode agrotehnice avansate. 
De aceea, de îndată ce timpul a fost prielnic, 
ei au început de'grabă însămințările culturi
lor de primăvară. terminindu-Ie în scurt tiniD. 
Mai tîrziu. cînd timpul a fost mai călduros, 
colectiviști: au pornit să Insămînțeze și po
rumbul. I.n planul de producție al gospodăriei 
era trecu* să se îrtsâmințeze 94 hectare de po
rumb. Exri :zînd î-.-ă cultura porumbului, ei 
au însămințat 106 hectare. Iar pentru ca re. 
colta de po-jmb să fie mai bogată. întreaga 
suprafață cuittvată cu porumb a fost însămîn- 
țată după avansata metodă agrotehnică — fu 
cuiburi așezate in pătrat.

In lupta p tu desfășurarea în bune con- 
dițiun: a Insămînțăr ior au muncit cu multă 
drfgoce fovarăsi: C Istra’e. V.G Milea. N. 
Tiripa. Petre St. Lazăr ș: C. Arsenie, eviden- 
țiindu-se ca frun'.ași în gospodărie.

Pe ogoare culturile — însămînțe*e din vre
me — au crescut mîndre Colecri.ișt'i se 
pregătesc acum pentru lucrările de Întreți
nere a culturilor, hotăriți să le asigure con-
d ții cit mai bune de dezvoltate și de rod're.
pentru a strînge recol’.e bogate.

Corespondent 
GH. DEAC

A doua prașilă Arad.unde
__________r ~__ de la Începutul campa
niei agricole de primăvară au fost folos’ie 
toate atelajele și mașinile agr cole. In-ămin- 
țâr.le de primăvară au bust terminate com
plet in seara zilei de 12 mai. In fruntea mun
cilor au stat în permanență gospodărire a- 
grlcole de stat și colective. Printre pr mele 
gospodării colective care au terminat insă- 
mințările sînt cele din comunele Nădlac. Do
robanți, Horia, Variaș. Șiria și Semlac.

Paralel cu însămînțarea ultimelor, suprafețe, 
în raion se desfășoară și-lucrările de întreți
nere a culturilor de toamnă și primăvară. 
Pînă la 12 mai, grăpatul culturilor de toamnă 
a fost efectuat în proporție de 96.8 la sută. 
Prașiia întîia a fost executată pe o suprafață 
de 2.000 ha. la floarea soarelui, sfeclă de za
hăr, cartofi și alte culturi prășitoare. Iar cea 
d« a doua pe o suprafață de peste 600 ba.

Fruntași pe raion
In raionul Rădăuți, însă- 

mînțăriJe nu sînt încă termi
nate. Totuși membrii gospo

dăriei agricole colective ,,Pa
vel Tcacenco" din comuna 
Ruși — Șiret au reușit să ter
mine de însăm-înțat toate cui- 
turi'e prevăzute în primăvara 
aceasta încă de la 7 mai. Ast
fel ei eu ajuns fruntași pe 
raion în bătălia însămînțări- 
lor.

Colectiviștii din comune 
Ruși-SIret nu s-iau străduit 
numai să execute la timp 
lucrările agricole ci s-au pre

ocupat ți da calitatea lucrări
lor făcute pentru e putea 
smulge roade mai bogate o- 
goarelor. In acest scop, din 
întreaga suprafață cultivabilă 
cu culturi prășitoare. au fosl 
insărnînțate tn cuiburi așeza
te în pătrat 10 hectare cu 
porumb și 7 hectare cu car
tofi.

Acum colectiviștii continuă 
muncile în grădina cu .legume 
și tn cea de pomi fructiferi. 
In cele 4 hectare de livadă, 
pomii au fost curățați de 
crengi uscate țl de omizi și, 
de asemenea stropiți.

Fruntași ,pe gospodărie în 
executarea muncilor agricole 
de primăvară — la cîmp, în 
grădina de legume sau tn li
vadă — sînt tovarășii Maria 
Popovici, Gheorghe Daniliuc. 
Dumitru Chistruga, Ilie lonuț 
Vasile Puiu, Gheorghe Cuzen- 
cu și alții, care au venit zi de 
zi la muncă tn gospodărie, lu- 
crînd cu multă însuflețire 
pentru reușita lucrărilor de 
primăvară.

Corespondent
OCTAVIAN CRAMARCIUC

Sprijinul utemiștilor
Tinerii țărani muncitori din 

comuna Leu, raionul Craiova, 
în frunte cu utemiștii, au 
muncit cu multă însuflețire 
pentru a executa lucrările a- 
gr-lcole de primăvară la timp 
și în bune condițiuni agroteh
nice. Mobilizați de organiza
ția de bază U.T.M. numeroși 
Jlemișți gu f°st printre primii 
din comună la începerea în- 
sămintăriior și tot printre 
primii le-au și terminat. Ute- 
miștii Ștefan Stoica. Aurel 
Gar:e. Ștefan Diaconu și alții 
au fost un bun exemplu pen
tru toți țăranii muncitori din

comună, tineri sau vtrstnlcl. 
în ce privește executarea în- 
sămînțărilor în tinipul priel
nic, așa cum prevăd regulile 
agrotehnice.

Utemiștii, sub îndrumarea 
organizației de partid, au adus 
o contribuție însemnată și în 
desfășurarea unei susținute 
munci politice în rîndul ță
ranilor muncitori din comună 
pentru a însămînța în timpu1 
potrivit, recomandat de agro
nomi. Astfel utemistul Andre- 
iaș Bălan, deputat în statu' 
popular comunal, ca și învă
țătoarea utemistă Ana Bălașa

sau utemistă Elena Păunescu 
au lămurit pe țăranii munci
tori Fane Turcu, Ioniță Di’ă. 
loan Berceanu, Gică Mărinaș. 
Marin Mitricel și alții, asupra 
importanței respectării agro- 
minimului cu privire la însă- 
mînțări, convingîndu-l să-și 
însăm’nțeze la vreme ogoa
rele. Urmînd îndemnu' lor. 
țăranii muncitori au însămîn- 
țat de îndată terenurile plani
ficate, terminînd însămînțări- 
le printre fruntași.

Corespondent
MARIN I. ȘTEFAN

Țăranii muncitori în
tovărășiți din : 

întovărășitilor Ră'u^ști. comuna 
------------------ 2_.T____ gata, regiunea 
sînt .cunoscuțj ca fruntași pe comună în 
privește executarea muncilor agricole de 
măvară. Pe toate le-au făout la timpul 
Au făcut arăturile de primăvară la vreme și au 
însămințat la vreme. Ba însămînțăriie le-au 
terminat chiar cu 10 zile ntai înainte de 
pul stabilit.

Pentru a obține o recoltă de porumb 
sporită, țăranii muncitori întovărășiți au 
sămînțat aproape 40 la -sută din sup-rafafâ 
nificată cu porumb în cuiburi așezate în 
trat.

Pilda satul 
Da- 

Iași. 
ce 

pri. 
lor.

tim-

mai 
în- 

pla- 
pă-

In desfășurarea bătăliei însămînțărilor,. to
varășii Gheorghe Neacșu, Gheorghe Banu și 
alți întovărășiți au muncii' cu multă rîvnă.

Pilda țăranilor muncitori întovărășiți a fost 
urmată de țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale din comună, atît în ce privește exe
cutarea însămînțărilor în. timpii optimi cît și 
tn aplicarea metodelor avansate agrotehnice. 
Țăranii muncitori Nicolae lurașcu, Gheorghe 
Dolcan, Dumitru Nichifor și alții au fost prin
tre cei dinții care au pornit Iatensămîn- 
țăn. Și tot ei au fost printre primii care au în-, 
sămînțat porumbul în cuiburi așezate în pătrat. 
Gheorghe Dolcan și Dumitru Nichifor. de pil
dă, au însămințat după această metodă cita 
0,72 hectare cu porumb.

Țăranii muncitori din satul Băiușești—ca și 
cei din întreaga comună dealtfel se pregătesc 
acum pentru lucrările de întreținere a cultu
rilor. Ei sînt hotăriți ca și în această privință 
sâ respecte întocmai prevederile agrorninimu- 
lui pentru a obține de pe ogoare recolte tot 
mai îmbelșugate

Corespondent 
PETRE LUCIU

Pentru terminarea însă- 
m’nțărilor la timp în bune 
condițiuni agrotehnice, colec
tiv.<::: din comuna Mogoțani- 
raionul Găiești, au folosit din 
plin timpul bun pentru muncă 
și întreaga capacitate de lucru 
a atelajelor. — Munca avin- 
tati a colectiviștilor a fost 
bogată In roade. Zilele trecute 
e. au termina* tn întregime 
tnsărr.fnțările de primăvară. 
15 hectare cu porumb au fost 
tnsămfntate după metoda a- 
grotehnică în cuiburi așez «te 
in pătrat

Bătălia pentru spo.*'*e« p*o- 
ducțlel agricola te hectar ia ■

La plivitul griului
încetat. Munca tn cadrul gos
podăriei continuă cu același 
avînt. In prezent antrenați în 
întrecerea socialistă colecti
viștii muncesc la grădina de 
legume, la plivitul pâ:oase*or 
și 1a alte lucrări.

Ptnă la data de 10 ma; a.c. 
ei au plivit 12 hectare cu griu 
și 4 hectare cu orz. In grădini 
de legume a-j plantat 12.000 
lire cu varză timpurie, 1 hec
tar cu roșii timpurii șf 180 
cuiburi castraveți, ee-e eu 
fost tnslntenfoți în cuiburi 
nutritive.

In fruntea muncilor pentru 
obțteeraa reccl** apor.in

la hectar s-au situat colecti
viștii Gheorghea A. Ghița, 
Mtrcea A. Ghiți. Constantin 
Grigore. Maria V'ițan. utemiș
tii Ileana Ghițu, Didina Ghițu, 

A. PompJiu și alții.
Colectiviștii de la gospodă

ria colectivă „1 Mai" din co
muna Mogoșani sînt hotăriți 
ca. executing la vreme lucră
rile de întreținere a culturilor. 
as:gurindu-le condiții cit mai 

J»une de dezvo'tare și rodire, 
să sporească producția agri
col ă la hectar cu mult față 
de cea planificată.

Corespondent 
DANCI SEVER

Insa mîiițează 
orezul

GALAȚI. - (de la 
corespondentul nos
tru, lancu Trifan).

Îndată ce au termi
nat însămințatul porumbului si a celorlalte 
culturi, muncitorii gospodăriei agricole de 
stat „Berea Barbu" din raionul F.llmon Sirbu
au început însămințatul orezului. Mai înaiite 
însă, terenul pe care s-a însămințat orezu! a 
fost arat și îngrășat, întocmai cum cer regu
lile agrotehnice

Antrenați în întrecerea socialistă muncitorii 
acestei gospodării au reușit ca pină în seara 
zilei de 13 mai, datorită bunei organizări a 
muncii, să insămînțeze cu orez suprafața de 
30 hectare.

La însămințatul acestei suprafețe o contri. 
buție de seamă au adus-o muncitorii orezari 
Krupenschi Chirii, Popescu Jean, Vasile Ti. 
han, Ilie Mihalache și alții, care muncesc cu 
toată rîvna pentru grăbirea însămîntării ore. 
sulul.



G. Baklanov

Adunarea decurgea normal, ca oricare altă 
adunare. Organizatorul de partid a luat cu- 
vîntul și a început să citească :

— Vă rog să mă primiți candidat in rîndu- 
rile membrilor Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice...

După aceasta la masa prezidiului a venit 
lin tînăr care nu demult era încă comsomolist. 
Emoționat, tînărul a povestit despre el, des
pre viața sa și a răspuns la întrebări. Comu
niștii care îl cunoșteau din producție l-au as
cultat cu atenție. Unii erau serioși, alții zîm- 
beau dar toți înțelegeau foarte bine emoția a- 
cestui tînăr. Doar pentru fiecare din cei pre- 
zenți la adunare a existat în viață o aseme
nea zi pe care o păstrează în memorie pentru, 
totdeauna.

Acum a venit rîndul lui Nicolai Stoliarov. 
F.l a auzit numele său pronunțat cu tărie de 
organizatorul de partid

— II recomandă pe Stoliarov comitetul ra
ional Stalin al Comsomolului și comuniștii... 
organizatorul de partid a citit numele comu- 
nișților.

Cînd a ridicat capul Nicolai a văzut că pri
virile cîtorva sute de comuniști sînt îndrep
tate spre el.

— M-am născut în anul 1928, în satul Ivan- 
țevo — a început să povestească Nicolai, bio
grafia sa.

Toată viața sa îi părea în acest moment 
lui Nicolai foarte obișnuită. Și într-adevăr. 
în viața Iui nu s-a petrecut nimic deosebit de 
important. Cînd tatăl său a plecat pe front 
și a murit pentru libertatea Patriei, Nicolai 
avea 14 ani. El a arat și a cosit ca un om 
mare. Se întorcea în amurg acasă, se așeza 
în locul tatălui și ca și tatăl său cîndva, își 
așeza pe masă mîinile grele după o zi de 
muncă. Iar cei mici — șase la număr — pri
veau la el cu respect.

Cît de rău nu i-a părut lui Nicolai cînd a 
trebuit să părăsească școala deși mai avea un 
an pînă la absolvire. Și numai atunci cînd au 
început să se întoarcă soldatii de pe front Ni
colai ș-a gîndit din nou la învățătură. Nu o- 
dată, prietenul său Vasile Kapralov i-a propus 
să se înscrie la școala F.Z.O. de pe lîngă fa
brica de cauciucuri din Iaroslav. dar Nicolai 
stătea la îndoială.

Odată, ei se întorceau tîrziu acasă.
— Așa te-ai hotărît ? — a întrebat Nicolai,
— Da. Iar tu, ce ai hotărît ?
— Să mergem.
La început lui N'colai, care se simțise prea 

de timpuriu om în toată firea, independent, 
1 se părea ciudat să devină din nou elev, să 
stea pe băncile școlii, dar în scurt timp no
tele obținute în carnet constituiau un lucru 
foarte important pentru el. Important a fost 
și faptul că profesorul Ivan Mihailovici Rîci- 
kov privindu-1 cum lucrează i-a spus : „Bra
vo".

Dorința de a fi lăudat de profesor l-a în
demnat într-o zi pe Nicolai să facă un lucru 
îndrăzneț. Intr-o pauză de prînz, fără a spune 
nimănui nimic, el a hotărît să confecționeze 
singur o anvelopă Cînd totul era gata, deo
dată el auzi în spatele lui o voce cunoscută.

— Ei, bravo I Dar acum cine va pune dea
supra pînza de cord ’

Din cauza zgomotului motorului Nicolai nu 
observase că Ivan Mihailovici s-a apropiat tip
til de mașină și urmărește în tăcere cum lu-
erează el.

Nicolai stătea gînditor cu oapul în jos. Nici 
într-un caz, în acel moment el nu ar fi crezut 
că peste o lumătate de an se va întrece cu 
RÎCikov și că va învinge în această întrecere...

...Ai împlinit 18 ani, Cîștigi pe lună 1590 
ruble. Numele tău se numără printre ale ce
lor mai buni fruntași din secție. Cînd iei 
Cuvîntul lâ adunarea de Comsomol ești ascul
tat cu atenție fiindcă cuvintele tale sînt întă
rite prin fapte. Toți știu: în timp de opt luni 
ai „îmbrăcat" 90 de autocamioane peste plan, 
90 de mașini — aceasta înseamnă 540 de

anvelope. înseamnă că 
lucrezi fără salturi, 
fără întreruperi. Și ia
tă că într-o zi cu toa
te aceste succese, te o- 
prește secretarul comi
tetului de Comsomol și 
îți spune :

— Stoliarov, tu du
pă cum se vede, soco
tești că ai făcut totul 
în viață. Spune sincer 
așa e ?

Există și asemenea 
întrebări neplăcute. Și 
mai ales că în jurul 
tău se adună lume 
multă, toți așteaptă 
răspunsul. Da, el nu 
mai frecventează școa
la serală, dar iată că 
încă 15 oameni nu 
frecventează lecțiile, 
au părăsit clasa a 
Vil-a. Poți, desigur să 
te simți ofensat: „Pen
tru ce credeți că eu 
socotesc așa ?

De
spre 
ta?"

Dar
- E

unde se vede 
exemplu aceas-

nu răspunde nimic

lavoi întoarce

sefost nevoie să 
Numai o singură 
a trebuit să lip-

socialiste. La această consfătuire 
tineri din toate colțurile Uniunii So-

Nicolai spune : 
greu, înțelegi. 

Opt ore în fabrică iar 
după aceasta la școa
lă. De aceea am re
nunțat...

Secretarul comitetului 
ci doar privește la Nicolai. El se rușinează 
pentru cuvîntul „greu" pe care l-a pronunțat, 
se întristează, obrajii i se îmbujorează, fața 
lui capătă o expresie de încăpăținare.

— Bine — spune el. Mă 
școală.

Despre școală nu a mai 
vorbească cu ei niciodată, 
dată după aceasta Nicolai 
sească de la școală: a fost chemat la Moscova 
la consfătuirea unională a tinerilor fruntași ai 
întrecerii 
au venit 
vietice.

In una 
ministrul

Vreau să vorbesc cu dumneata — a 
acesta. Cum vă folosiți de noile mașini, sînt 
bune î

Apoi l-a întrebat: — Dar dumneata cum 
lucrezi, tovarășe Stoliarov î

— Intr-un schimb produc 5 anvelope peste 
normă — a răspuns Nicolai.

La sfîrșitul consfătuirii primind diploma de 
onoare a C.C. al Comsomolului, Stoliarov și-a 
luat noi angajamente.

El a început să lucreze mai bine: urma 
dejia cursurile la secția serală de la școala 
medie tehnică de chimie și mecanică.

Și iată că trei ajustori Nicolai Stoliarov.

din pauze, pe Stoliarov l-a oprit 
adjunct.

spus

Victor Vinogradov și Iakov Isaikin — toți trei 
au inițiat în fabrică întrecerea pentru mări
rea producției cu utilajul existent Ei s-au 
angajat ca în Vmp de 24 ore să lucreze ia 
fiecare mașină cîte 12 anvelope peste normă.

Nicolai nu și-a schimbat ritmul de muncă, el 
lucra ca și înainte, fiecare mișca-e a lui era 
oalculată și precisă. Dar el a început să chib- 
zuiască din nou asupra tuturor operațiunilor.

Ce reprezintă de fapt 45 secunde ? In cel 
mai bun caz, în «o secunde poți răsuci o țiga
ră. Stoliarov a redus timpul de ungere a ci
lindrului cu 45 secunde și aceasta a adus în
tr-un schimb trei anvelope peste normă.

In acest mod, treptat, s-au găsit noi rezer
ve și din lună în lună a crescut productivita
tea muncii. Seara, după terminarea lucrului.

Tovarășii
E un

îl felicită pe Nicolai Stoliarov. -
moment însemnat în viața lui.

Nicolai se spăla și pleca la școală. In zilele 
libere el fie că citea cărți, fie că mergea pe 
stadion să se antreneze la atletism.

Acum, Nicolai a început să lucreze ca agi 
tator In pauze el povestește tovarășilor săi 
de muncă despre hotărîrile Congresului al 
XIX-lea al Partidului, despre noile întreprin
deri industriale create în ultima vreme, des 
pre noi tipuri de mașini. Și pe nesimțite dis 
cuția trece la fabrica unde lucrează el, unde 
fișcare muncitor lucrează la o mașină nouă 
oare îi ușurează simțitor munca.

Directivele Congresului prevăd și o creștere 
serioasă a calității producției.

— Dar, despre calitate nu trebuie să-ți a- 
mintești numai atunci cînd cumperi din m-a 
gazin un costum — spune Stoliarov, privind 
la tînărul ajustor Constantin Karavaev, — dc 
ea trebuie să-ți amintești și atunci cînd lucr» 
zi la mașina ta o anvelopă

Karavaev a venit Ia fabrică nu de mult In 
scurt timp el a reușit să-și îndeplinească nor 
ma, a reușit chiar să-și întreacă tovarășii, dar 
calitatea produselor sale era încă scăzută.

Nicola' a căutat să-l ajute pe Karavaev 
Mergea adesea la mașina lui și cu dibăcie ș: 
răbdare îi împărtășea din experiența sa.

...Pentru acei oare se găseau în -ală adu 
narea a decurs ca oricare altă adunare. Pen 
tru Nicolai însă, această zi va rămîne de ne
uitat. El și-a analizat drumul parcurs în via
tă în fața comuniștilor din fabrică Multe sta
turi și învățăminte i-tfu da: comuniștii pentru 
viitor.

— Ce părere aveți ? — a întrebai organiza
torul de partid.

Clipa de tăcere care s-a așternut în sală 
i-a produs lui Stoliarov o mare încordare su 
fletească. După aceia el a auzit un glas.

— Să-l primim.
Cînd au votat propunerea. Nicolai privea țin. 

tă undeva înainte. I s-a părut că a trecut 
mult timp pînă cînd organizatorul de partid 
a anunțat :

— In unanimitate.
(Din ,,Smcna")

■ ■ r

A venit primăvara 
cu zile și mai fruinoa- 
sc și mai urîte, azi cu 
nori și ploaie, mîinecu 
cerul limpede și soare 
prietenos. A venit pri. 
măvara și abia au în. 
ceput să înflorească ci
reșii prin grădini și li- 
vezi cînd iată și poș. 
tașul cu tolbe plină 
de scrisori.

Am răsfoit cîteva din 
aceste scrisori și am 
aflat vești de care ne. 
am bucurat mult, „In 
grădina colectivei c 
zarvă mare... — ne 
scrie pionierul Pavel 
Popa, conducătorul u- 
nității nr. 4 din comu. 
na Bivolari (regiunea 
Iași) Nu-s prea muiți 
(vreo cincisprezece doar) 
dar ce harnici sînt! Ion 
Girbea și Constantin 
Cazan sau cocoțat în 
pom să taie crengile 
uscate. Arhip și Bursuc 
controlează pornii de 
ointei, iar cîțiva pio. 
nieri adună în grămezi 
uscăturile de pe vechi, 
le răzoare Ei. dar ia- 
tă : Gîrbea a așeza: 
într-un pom și o că. 
suță pentru păsărele. 
Vom mal pune noi și 

alte căsuțe... Păsărelele sînt doar aliații noș
tri în lupta împotriva omizilor..."

.... La noi în școală zilele primăverii au adus 
cu ele freamăt mult și bucurie — ne scrie 
utemistul Gh. Mjhalea de la școala de 7 ani 
din Bratea (regiunea Oradea) — Curtea și 
grădina școlii sînt pline de glasurile pionieri 
lor. Mai ales grădina... Noi pionierii și școlarii 
din clasele a VI-a vrem s-o facem mîndră și 
frumoasă. Pentru aceasta curățăm terenul 
de gunoi, tăiem crăcile uscate, săpăm ușor 
pămîntul în jurul pomilor și văruim tulpinele. 
Ba mai mult : am făcut căsuțe pentru pasă 
rele, pe care le vom așeza pe ramuri..."

O altă scrisoare, sosită din Caracal, ne-a 
adus vestea că pionierii din Redea au sădit 
pe marginea șoselei care duce la Valea Soare 
luj peste 2500 puieți de pomi iructiferi. Ei au 
grijit totodată de curtea grădiniței de copii 
din comună și de curtea școlii Nr. 2 unde 
au semănat zarzavaturi. Dar pionierii din 
Redea nu uită nici de grădina de la casa pă. 
rintească ..

Pretutindeni tinerii pionieri sînt la lucru 
Ei au așteptat cu nerăbdare venirea primă
verii care în anul acesta a sosit mai tîrziti 
Iar acum nu vor să piardă nici o clipă.

Iată și altă scrisoare. E trimisă de un alt 
corespondent: Al. Goda. E venită tocmai din 
raionul Agnita. ,,.;.La noi în raion sjnt mulți 
pionieri^ care merită laude — ne scrie cores 
pondentul — Sînt silitori la învățătură și nici 
în munca de interes patriotic n-au rămas în 
urmă Celor mai muiți Ie place grădinăritul și 
pomicultura Nu odată îj poți vedea înarmați 
cu greble, sape, hîrlețe. mergînd gălăgioși 
spre grădina școlii sau pe marginea drumului 

PE URMELE SCRISORILOR NEPUBLICATE

c e e r a d e f e c t?
..De multe ori cetățenii care doresc să 

macine cereale găsesc mai toi timpul în
china moare din comune Zăvoaie, raionul In 
surăței. Și acesl lucru se intimpla din cauza 
administratorului morii, Bibicu lehim, oare în 
loc să se îngrijească de moară se ține de che 
furi tot timpul. Dacă es e întrebat de ce moara 
nu funcționează el răspunde oalm „e defec
tă tovarăși, nu poate măcina". Totuși 
Bibicu lehim deschide uneori moara ; aceasta 
insă numai pentru anumiți oameni. Și dacă 
macină cumva și altora, nu le mai cîntărește 
cerealele respective, ci le optește cantitățile 
de uium după poftă Așa a procedat cu țăra
nul mijlocaș Pană Nisipeanu” Astfel și-a în
ceput scrisoarea un corespondent voluntar al

pentru a sădi puieți. In numai o singură zi 
pionierii din comuna Bărghiș au plantat trei 
sute de puieți, iar micii grădinari de la școala 
de 4 ani din satul Coveș au sădit 40 puieți în 
'curtea școlii pentru a o face mai frumoasă".

Tot din corespondența lui AI. Goda aflăm 
vești despre harnicii pionieri din comuna 
Dealul Frumos. Wilhelm Zimer îngrijește de 
40 păsări, iar alți pionieri se ocupă cu dra
goste de creșterea a 20 de iepuri.

Despre asemenea rapte ne mal vorbesc șl 
alte scrisori. Intr-o corespondență, instructo
rul de pionieri Ion Iovu ne povestește despre 
grija pe care pionierii și școlarii din comuna 
Măceșul de Sus, raionul Segarcea, O poartă 
grădinilor de pe lîngă casa părintească.

Alte scrisori ne vorbesc despre pionierii din 
Huși care într-o zi au ieșit. pe drumul care 
duce de la Huși către satul Voloșeni și au 
plantat pe margini, un număr de trei mii puieți 
de duzi. '........................... .....— —

... Multe scrisorf au mai sosit. Iată una 
venită dintr-o comună aflată prțn părții?, Pali
ciului. Din ViZantea Mînăstireașcă. Oare de 
cine o fi iscălită ? A, da, ne scrie utemistn 
Maricica Gavriloiu. „Odată cu vremea pri
măverii au început și muncile agricole. Primul 
de la noi din comună care a însămînțat a fost 
țăranul Vasile Munteanu. Pionierii au aflat 
și s-au gîndit să-i facă o surpriză Și așa, în 
tr-una din zile — povestește Maricica — 
pionierii au pornit cîntînd pe ulițe către casa 
tovarășului Munteanu Trompetele sunau, to 
bele răpăiau... Tovarășul Munteanu era în 
ogradă Mătura. A fost tare. surprins și s-a 
bucurat mult de vizita pionierilor. La despăr
țire a promis să fie și altădată primul la în
sămînțat și la alte munci agricole"

Iată și alte scrisori : despre pionierii din 
Țara Moților care au muncit la curățirea pă
șunilor, despre cei din Babadag (regiunea 
Constanța) care se întrec în cadrul concursu
lui tinerilor grădinari.. Iată și o scrisoare din 
comuna Delent, raionul Hîrlău, în care se 
povestește un fapt frumos. Ne-a trimis-o Aurel 
Simionescu, unul din corespondenții noștri. 
..Plouase seara în ajun puțin și pămîntul era 
zvîntat — ne spune corespondentul. Iar di
mineața au venit pionierii Erau veseli, cîn 
tau.. Muncitorii de la G.A.S. i-au primit bucu 
roși. Veneau doar să le ajute la plantatul po
milor pe cele 130 hectare”.

Ș: așa. toate scrisorile, vorbesc despre pio
nieri și despre primăvară. A venit primăvara 
și pionierii ajutați de instructorii lor. au por
nit bucuroși la treabă: să gospodărească școa
la, să îngrijească grădina școlii și cea a 
casei părintești, să planteze puieți pe . margi
nea drumurilor, să ajute gospodăriile agrico 
le colective și pe cele de stat... In multe 
locuri pionierii au făcut treabă bună. Dai mai 
sint și locuri unde, deși vor să-și aducă a- 
portul în campania de primăvară, ei n-au 
pornit încă la acțiuni. De ce ? Pentru că ins 
tructorii lor nu Ie au venit în ajutor E necesar 
ca toți instruc.Orij de pionieri să organizeze 
dlverse acțiuni făcînd și în acest fel viața uni- 
tâții, a detașamentelor mai interesantă, mai 
atrăgătoare.

AUREL GEORGESCU

ziarului nostru. In continuare el arată că ad 
ministratorul Bibicu lehim a fost găsit in in
cinta morii la chef cu amicii lui Ștefan 
[uțuianu și Duțu Munteanu. Toți trei au con
tinuat apoi cheful acasă la chiaburul Costic.ă 
Lepădatu, tOstul proprietar al morii.

Sezisai fiind de aceste grave abater' săvir 
șite de Bibicu lehim, ziarul nostru ă trimis 
spre cercetare scrisoarea, organelor de 
•esort In răspunsul primit de curîud ni se 
comunică că cele semnalate de corespondent 
sînt întru totul reale și s-au luat imediat ur 
mătoarele măsuri: administratorul Bibicu 
[chim a fost scos din munca pe care o deținea 
și pentru fraudele săvîrșite urmează să fie 
trimis în judecată.

Colaborare creatoare
După ce spectacolul s-a terminat, prezi- j 

diul consfătuirii ia loc chiar pe scaunele | 
și fotoliile decorului de pe scenă, iar dis
cuțiile încep de îndată. Așa se desfășoară 
îndeobște întîlnjrile actorilor Teatrului de 
Stat din Bacău cu spectatorii lor, adevă
rate consfătuiri de lucru de la care am
bele părți trag învățăminte de preț. A de
venit o tradiție1 scumpă pentru membrii 
colectivului de a supune munca lor de cre
ație criticii spectatorilor, de a vedea cu 
ajutorul acestora felul cum arta lor țontri. 
buie la educarea oamenilor muncii, la înar
marea lor în lupta cu tot felul de greutăți.

Rodnice discuții au avut loc astfel cu o- 
cazia prezentării comediei lui Aurel Ba 
ranga „Mielul turbat" în fața oamenilor 
muncii de pe șantierul hidrocentralei „V.
I. Lenin" de la Bioaz. Luind cuvîntul, 
muiți spectatori au relevat faptul că jocul 
realist al actorilor i-a aiutât să pătrundă 
mai profund conținutul piesei, să-și des 
seama de primejdia care o reprezintă oi- 
rocratismul. să recunoască în personajele 
și întîmplările de pe scenă, oameni si fâp 
te cu care se îhtîlnesc în munca lor. Me
canicul Radu Feleoan de pildă, a vorbi, 
despre unele cazuri de birocratism în le
gătură cu inovațiile muncitorilor de la șan 
tier, cerind ca asemenea lipsuri să fie li
chidate cu desăvîrșire. Tovarășul NicOlac 
Bichici a arătat că rîsul sănătos care iz 
bucnește Ia fiecare moment în sală. îi ful 
geră pe birocrații din mijlocul lor, atît de 
asemănători cu cei din piesă, și îi va face 
să se lepede de năravurile lor blestemate. 
El a mai arătat că văzînd spectacolul, 
constructorii și-au dat seama mai bine ca 
situația existentă la cabinetul tehnic de 
lâ atelierele centrale ale șantierului Se 
cere grabnic îmbunătățită.

Un alt spectacol urrnat de discuții, cu 
piesa „Mielul turbat" a avut loc la clu 
bul „23 August" din Moinești, unde petro 
liștii au dat și ei o mînă de ajutor actori 
lor. După ce au subliniat învățămintele 
prețioase care se desprind din spectacol, 
o serie de tovarăși, printre care și Victor 
Crăciun, au făcut propuneri interes»n.< 
pentru îmbunătățirea interpretării piesei.

Discuții vii. pline de conținut, au fos 
i purtate de asemenea în urma prezentări 
[ piesei „Mașenkă" de A. M. AfinOghenov 
, în față unui public format din elevi și pro 

tesori ai școlilor din orașul Bacău. O 
seamă de elevi ca Doina Stoian, Pave' 
Pintea, Cornelia Dumi.tnascu, Maria Dio- 
nisic și alții, au arătat cît de mult au avui 
de învățat din acest spectacol în legătură 
cu problemele educării tineretului în ca
drul organizației, în școală și în familie 
și au dat unele exemple din munca orga- 

i nizațiilor U.T.M Unii tovarăși profesori 
ca Vanghelovici, Băleanu și alții au 
subliniat valoarea deosebită a Piesei dîiid 
sugestii pentru creșterea calității artistice 
a spectacolului.'

De fiecare dată artiștii Teatrului de Sta. 
din Bacău iau la rîndul lot cuvîntul ară- 
tînd în ce fel vot ține seama în practică 
de părerile și criticile oamenilor muticii, 
■aplicînd în activitatea lor creatoare pro
punerile acestora Așa de pildă, regizorul 
Savel Grunea.și unii dintre interpreții co
mediei „Mașenka" au vorbit despre mun
ca lor de creație, insistînd asupra marelui 
ajutor pe care colectivul artistic l-a pri
mit de la spectatori pentru ridicarea la 
un nivel mai înalt a punerii în scenă.

Mărturii ale colaborării creatoare dintre 
cei ce muncesc și artiștii noștri legați de 
popor, spectacolele urmate de discuții pe 
oare le organizează Teatrul de Stat din 
Bacău constituie un mijloc eficace de con 
tinuă dezvoltare a măiestriei scenică a re
gizorilor și actorilor, de apropiere tot mai 
strînsă între teatru și masele largi ale 
spectatorilor.

B. DUMITRESCU 
corespondentul „SCînteii tineretului" 

în regiunea Bacău

RECENZIE

„Finul Pepelei cel istet ca un proverb” !
Se povestește că, atunci cînd era rugai 

de prieteni să citească ceva, Caragiale pre
fera să aleagă pagini din scrierile aproape 
uitate ale lui Anton Pann „minunatul poet și 
povestitor".

Cînd faci cunoștință cu opera bătrînulul 
Pann nu este greu să-ți dai seama dece l-a 
fermecat pe Caragiale. Din filele îngălbenite 
de vreme izbucnește plin de prospețime un 
hohol de rîs șugubăț, prind viață sute de 
întîraplări interesante și hazlii și te pătrunde 
aroma unei limbi dulci și limpezi „ca un fa
gure de miere".

Anton Pann a trăit în primele decenii ale 
secolului trecut în perioada de început de 
drum a burgheziei în țările romîne in care 
odată cu procesul de închegare a națiunii 
rOmine, a început să se desfășoare opera de 
făurire a culturii noastre naționale și de afir. 
mare ca limbă literară a limbii romînești. 
Tocmai atunci sosește la București — după un 
drum greu și ocolit, tînărul Anton Pann.

Fiu de meșteșugar căldărar ei nu a putut în
văța la școală. „Dascăl mi-am fost singur" 
mărturisește el. A învățat numai la înțeleaptă 
și aspra școală a vieții, din experiența sa și 
din bogata experiență a oamenilor simpli, a 
poporului, de care este atît de legal. Ca în- 
tr-0 turbincă minunată, el a adunai în memo 
ria sa uimitoare sute de cimilituri, istorioare, 
snoave și vorbe sau proverbe - aceste ad 
mirabile sinteze ale înțelepciunii populare. 
Isteț și plin de viață, deosebit de talentat, el 
nu capătă însă la București decît funcțiuni 
modeste de cîntăreț bisericesc și m.ai apoi de 
dascăl de muzică.

Inimosul Pann aduce o contribuție hotărîioa 
re la acțiunea patriotică de „romînire" a mu 
zicii bisericești — și a adaptat melodiile în 
spiritul muzicii populare „păzind — cum spu
ne atît de pitoresc el însuși — drumul și ifosul 
patriei".

Tînărul dascăl bisericesc nu poate sta de
parte de treburile lumești. El simte necesita 

.tea vitală de a scrie cărți „din cele politice 
ști" și se avîntă cu înflăcărare In munca grea 
și nobilă de desțelenire a ogorului literaturii 
romîne

Infruntînd cu curaj multe lipsuri materiale 
și necazuri familiare el s-a dăruit în întregime 
muncii creatoare pînă la sfîrșitul vieții -ale, 
în 1853. Și din pana sa, care „la scris mereu 
ședea" au ieșit la iveală lucrări de valoare ca

*) ANTON PANN: Pagini alese Vol. I—II 
„Biblioteca pentru toți".
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„Povestea Vorbii", „Fabule și Istorioara' , 
„O șezătoare la țară" sau „Călătoria lui Moș 
Albu".

★
Călăuzit de dragoste fierbinte pentru poporul 

nostru, Pann a intuit care este cheia pentru 
făurirea unei literaturi naționale valoroase: 
legătura strînsă cu minunata creație populară, 
pe care o ia drept model și sursă de aspira 
ție — și ancorarea operei de artă in contem. 
poraneitate, în realitatea vieții

De la Pann ne-au rămas numeroase volume 
de culegeri din folclorul nostru și al altor 
popoare. „Versuri sau cîntece de stea". „Cîn- 
tece populare", „înțeleptul Arghir și nepotui 
său Anadam", „Culegere de povești și anec
dote" etc.

Critica burgheză, preocupată să ascundă e- 
sența patriotică și socială a operei lui Pann. 
a decretat că Pann nu este de fapt un creator 
iar cele mai importante lucrări ale sale si"-t 
antologiile din scrierile poeților vremii de te
lul „Spitalului Amorului".

Rîzînd cu „zîmbetul malițios al lui Pepelea 
pe buze" de acești pigmei care s-au străduit 
zadarnic să-i minimalizeze opera, Pann ne 
întinde deasupra veacurilor scrierile sale pro
fund originale și veșnic tinere tocmai pentru 
că ele își au rădăcinile adine înfipte în crea
ția populară și în viață.

Cea mai importantă — „Povestea Vorbii" 
această .,filosofic a poporului romîn" cum o 
caracterizează Alecsandri — este o mîndrie a 
literaturii noastre. Noi, tinerii, vedem în „Po
vestea Vorbii" mesajul lui Pann de a cunoaște, 
a iubi și cinsti, din toată inima poporul nos
tru minunat.

In „Povestea Vorbij" Pann a cules și or
donat pe probleme 4ute și sute de vorbe 
sau proverbe „de la lume adunate". Dar „Po
vestea Vorbii" nu este o lucrare științifică de 
folclor, ci o operă artistică in care proverbele 
sînt alese din memorie cu înțelepciune, coordo
nate aproape totdeauna cu o strînsă legătura 
logică închcgînd din înșiruirea lor, uneori po 
vestiri.

Zice un proverb
Cuiul nou scoate pe cel vechi afară
Insă
Niciodată pentru un prieten nou cîștigat nu 

lepăda pe cel vechi.
Că,
Prietenul vechi este ca vinul, care, pe cît se 

învechește
p-atît mai cu gust se bea.
Prieten adevărat este acela ’care te sfătu

iește spre bine.
iar nu care îți laudă nebuniile.
Creația populară este sursa de inspirație a 

unor lucrări artistice originale, ea dă aripi 
talentului său. Pann a compus poezii pe 

marginea tuturor categoriilor de proverbe 
pentru a le exemplifica, pentru a demonstra 
In chip convingător adevărul, experiența de 
viață sintetizate în ele de către popor.

Multe din aceste poezii sînt extrem de va
loroase. ca de pildă poemul ..O vulpe odini
oară" care ilustrează capitolul de vorbe 
„Despre frică și vitejie" sau poemul „Cînd 
a fost odată pe pămînt aleasă", o alegorie 
din lumeâ plantelor în care Pann dă dovadă 
de o mare măestrie în închegarea unei acțiuni 
dramatice și în conturarea unor personaje, 
vii, bine individualizate.

Ce dovadă poate fi mai grăitoare de res
pectul și prețuirea pe care le nutrește pen
tru țărani și opera lor artistică, decît aceia 
de a-i face personaje principale în lucrarea 
sa epîco-drama'.lcă „O șezătoare la țară" sau 
„Călătoria lui Moș Albu"? Preocupat să 
valorifice bogata și frumoasa literatură orală, 
Pann Închipuie pățaniile pline de haz ale poz
nașului unchieș Moș Albu pornit în călătorie. 
II aduce de față la o șezătoare la țară — 
găsind astfel un prilej minunat de a ne în
fățișa atît de variata creație literară de la 
cimilituri și snoave pînă Ia cîntece și poves
tiri Unele dintre acestea Pann le reproduce 
aproape fără modificări dar pe cele mai multe 
le prelucrează, le versifică și le dramatizează, 
iar acolo unde acțiunea o cere introduce 
chiar și Istorioare sau snoave proprii, corn 
pase ad-hoc. in același spirit și aceiași limbă 
cu cea a producțiilor populare.

Nici în „Fabule și Istorioare" rolul lui 
Pann nu se rezumă numai la a traduce și 
versifica „lucruri ce sînt nemai auzite", cum 
spune el cu modestia care-1 caracterizează. 
In prelucrarea lor — unele din ele de ori- 
gină străină — el dovedește o atitudine cu 
adevărat creatoare, fiecare din ele devenind un 
bun al poporului nostru.

In talentatele sale poezii. In snoave și po
vestiri regăsim amplificate la un registru 
foarte înalt vioiciunea, istețimea, humorul și 
darul povestirii atît de specifice creației 
noastre populare. Eminescu, în caracteriza
rea pe care o face cu pietate lui Pann în 
poezia „Epigonii" subliniază tocmai filiația 
dintre înțelepciunea și humorul poporului și 
acela al lui Pann „finul Pepelei, cel isteț ca 
un proverb". Humorul lui Pann posedă da
torită acestui fapt, o paletă foarte bogată de 
nuanțe. Niciodată pînă la Pann și nu de 
multe ori de la el încoace — a răsunat în 
literatură cu atîta sinceritate, rîsul ironic și 
optimist al poporului nostru.

Apropierea de creația maselor a avut și o 
hotărîtoare influență pentru limba pe care o 
folosește deși se mai găsesc destule pagini 
scrise greoi. Poznaș nepotolit, pătruns sub Su
tana bisericească în salonașul sufocant al li
teraturii vremii — rîzînd cu hohote și de lim
bajul afectat și vlăguit al unor literațl ai 

vremii și de jargonul etimologic al altora — 
el deschide larg ferestrele și ușile capitonate 
lăs t:d să răsune biruitoare limba plină de 
forță și de ->avoare a poporului.

Dar dacă broșurile în care își publică scrie
rile erau atît de cerute incit Pann a trebuit 
să :e ragă în 4—5 și chiar 6 ediții, aeeasta 
s-a datorii nu numai legăturii lor organice 
cu creați:.e populare ci și faptului că ele erau 
foarte actuale, oglindeau viața țărilor romîne 
în timpul său.

înțeleptul mucalit este un spirit profund 
realist. Chiar in primele sale poezii din vo 
iumul „Noul Erotocrit" cind abordează ge
nu. liric. Pann nu se poale menține mult 
timp în sferele înalte ale . liricei timpului, 
populată de „zeități", „îngeri", și „lauda 
șii". Aruncind cit colo batista muiată în apa 
de trandafiri — năvălește în1 plină realitate, 
adresîndti-se cu o ironie, sarcastică celei de a 
doua soții — o mic burgheză care l-a părăsit 
pentru că el nu avea bani să-i satisfacă setea 
de lux.

Eroii istorioarelor sale sînt chiar băieții de 
prăvălie, ucenicii, părinții, patronii. Ei sînt im 
brăcați după cum le e starea și vorbesc ace 
iași. romînească firească și vie care se îm
bogățește neîncetat cu cuvinte și expresii noi 
luate din lumea mahalalelor. Cadrul în care 
trăiesc e cel cunoscut ; tirgurile și lipscanii 
în care se vinde de la ochelari pînă la dof
torii de cărămidă pisată, dughenele și cîrciu- 
mile — sau bordeiul țăranului și șezătoarea 
din sat așa cum se desfășoară ea, după da
tinile bătrinești. Nu numai poeziile originale 
ale lui Partn zugrăvesc oamenii și întocmirile 
de la începutul secolului al XIX-lea dar chiar 
cînd culege și traduce materiale străine — 
eâ de pildă in fabule — le prelucrează și le 
adaptează la realitatea romînească : eroii 
sînt țăranii, țiganii, negustorii și zapciii 
munteni.

★
Care este poziția lui Pann față de viața și 

așezările vremii ?
Mărturii directe asupra vieții și activității 

modestului dascăl, sint foarte puține. G. 
Dem. Teodorescu, cel mai sîrguincios biogrel 
al său, care a cules date de la persoane cu
noscute lui A. Pann, atestă că poetul a par 
ticipal direct la Revoluția de la 1848. El „lu
cră peste Olt pentru realizarea ideilor națio
nale și cîntă triumful revoluțiunii într-un 
imn de care s-a vorbii în organele de publi
citate ale epocii". Că e foarte probabil să se 
îi întîmplat așa, afirmă însăși opera lui Pann, 
fecundată de frămîntarea culturală prepașop 
tistâ. Ea e o dovadă vie că Pann este un 
adevărat artist cetățean, un patriot care mili
tează conștient pentru făurirea artei noastre 
naționale. Cît de înflăcărată este chemarea sa 
din preafața „Către cîntători“ :

„Cîntă măi frate romîne, pe graiul și lim
ba ta... ■

Cinstește, ca fieșcare limba și neamu-ți mai 
multi"

Fiu și frate de meșteșugar, mlădiță 
vie din trunchiul viguros al poporului, el 
scrie pentru cei muiți care i-au inspirat ope

ra. „De prin lume adunate șl iarăși la lume 
date" — iată sursa și destinația scrierilor 
sale. Cu inima plină de minunatele cîntece și 
ințeleptele povețe ale poporului, Pann se ri
dica și buciumă în cele patru zări înaltele cali
tăți ale celot muiți și asupriți.

Ei sînt înțelepți și chibzuiți — ca țăranul 
oare a trecut peste o apă cu lupul șt țapul 
și varza Sînt vrednici și muncitori ca femeia 
de la țară care:

„Iarna toarce, coase, țese
Vara cu el la cîmp iese".
Sînt drepți și pedepsesc cu asprime necin- 

stea cum face Cătănuț. bar atunci cînd vrea 
să sintetizeze într-un tip frumusețea morală 
a poporului romîfi, istețimea șl humorul său 
Pann crează tot figuri de țărani, ca acelea 
pline de viajă ale lui Moș Albu sau „des 
ghețatul" Moș Neagu — sufletul șezătorii la 
țară.

Scriitorul se apropie cu suprinzătoare gin
gășie și respect de femeia din popor, care are 
drept podoabe inteligența, setea de învăță 
tură și talentul. O fetișcană dintr-un sătuc, 
care desigur nu știe nici buchiile abeceda
rului, are meșteșugul de a povesti „ca un 
ritor elocvent". Cită revoltă trezeș.e în noi, 
tinerii care ne putem împlini cele mai dragi 
vise, imaginea mizeriei care înăbușea talpn. 
tele din popor. Pann descrie cu o ironie du
reroasă viața aproape animalică a locuitori, 
lor mahalalelor orașelor :

„Nu știi omul ce mănîncă ?
Negreșit nici fîn nici pae
Nici bea apă din copae
Ci mămăligă cu ceapă
Și un căuș doi, de apă"

Iar sărăcia satului e atît de aprigă îneît de 
multe ori țăranii nu au un fir de mălai în 
casă și cînd le e mai. bine

„Să îngrașă mîncînd ceapă
Și se îmbată bind apă"

*
Uneori găsim unele contradicții în opera 

lui Pann explicabile prin aceea că Pann a 
fost nevoit să-și ducă existența într-un me
diu burghez și bisericesc

In mentalitatea sa se resîml cîteodată in
fluențe feudale sau burgheze; astfel în „Po. 
vestea Vorbii" in capitolul „Despre lucrare" 
el își însușește punctul de vedere al claselor 
exploatatoare după care sărăcia celor muiți 
s-ar datora lenei (?) sau îndeamnă pe cei 
asupriți să se resemneze.

Dar strînsă legătură pe care a păStrat-o 
toată viața cu poporul și privirea sa ageră 
și iscoditoare au contribuit ca în opera sa, 
Pann să surprindă și să înfiereze poate u- 
neori chiar împotriva unor convingeri ale 
sple, - trăsături tipice ale tinerei lumi bur
gheze, trăsături care abea începeau să se 
contureze. Iri lumea capitalistă :

„Aurul deschide raiul"
Și
„Sabia de aur taie mai mult decît cea de 

fier".
Vîndută „diavolului galben", burghezia ca

pătă amprente morale monstruoase. Plină de 
forță demascatoare ți de tjlc este istorioara 

„Scumpul" în care un bogat își pierde chiar 
viața din pricina zgîrceulei

Chiar în această perioadă de activitate rod
nică și înnoitoare a burgheziei începe sâ se 
distingă caracterul ei de clasă paraznară. 
Este semnificativă poezia „Ferice și tar se
rice" în care zugrăvind lerneia burgheză, 
Pann o biciuește ou ironie :

„Că ea nu știe să toarcă
Rufe tiu poate să stoarcă

Bucate nu știe face
Vase să spele nu-i place
Copilul nu știe creș.e...'*.
Nu scapă rîsului batjocoritor al lui Pann 

nici aparatul de stat ai exploatatorilor cor„pt 
și ostil intereselor celoi ce trudesc și în care 
judecătorii sînt adevăra|l „lupi care se bu
cură de șchiopătarea oilor".

Humorul lui Păun, aparent inofensiv ne 
indică cu o deosebită precizie care este a- 
titudinea sa fața de întocmirea societății. 
Rîsul capătă forță și ascuțime satirică a.un
ei cînd se referă la reprezentanții cia,eior 
avute Feciorul cel leneș de Împărat sau oO- 
gătașt bătrînul gelos și văduva caprici
oasă nu te fac să rîzi numai prin în.ătiȘarea 
lor dar mai ales prin pățaniile prin care trec 
și care-i. pedepsesc pe buna dreptate pen.ru 
năravurile lor hidoase Uneori demascarea 
ironică a viciilor burgheziei devine de un in. 
tens dramatism:

„Un Zgîrcif odată cînd era Să moară
Se tîrî cu-ncetul la Strinsa-și comoară 
Și-n<!epu cu galbeni gîtul să-și îndoape
Ca murind ; cu dinșii în el să se-ngroape”.
Insă Pann te pune să( urmărești cu un 

zîmbet plin de simpatie năstrușhicile peripe
ții ale sărmanului cizmar ale lui Moș Albu, 
siau ale lui' Năstratin Hogea acest prototip al 
înțelepciunii populare ale cărui isprăvi Pa.m 
le-a cules și le-a prelucrai în versuri E> îți 
stîrnesi- rîsul plin de satisfacție prin ingeni
ozitatea lor. prin istețimea și priceperea ’or, 
care vădesc Sunerioritatea omuiui din popor 
față de cei bogați și puternici.

★
Opera lui Anton Pann, în ansamblul el, des

ființează pui și simplu ridicula prezentare a 
criticii burgheze după care „în nici una din 
cărțile sale nu se găsește nici urmă de po
litică".
Pann este un artist cetățean, preocupat mereu 
să-și facă datoria, să dăruiască poporu
lui său o literatură patriotică, realistă la 
un nivel artistic cît mai înalt. Scrierile sale 
constituie astfel puntea de trecere de la po
ezia firavă de început a primilor Văcărești 
la marea noastră literatură națională, la o- 
pera unui Eminescu. Alecsandri. Caragiale sau 
Creangă.

In Epitaful săpat în piatră la mormîntul 
său de la biserica Lucaiii, Pann sintetizează 
sensul muncii sale pilduitoare de atitudine 
conștientă, de exigență a artistului față de 
nobila sa misiune:

Impîinindu-și datoria
Și talantul ne-ngropînd
Și-a făcut, călătoria
Dînd în lume altor rînd,

MARIA ALDEA

pen.ru
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Cu privire la restabilirea păcii în Indochina
Declarația făcută de V. M. Molotov la 14 mai 1954 la conferința de la Geneva

GENEVA 15 (Agerpres). — TASS transmite 
declarația făcută de V. M. Molotov la 14 mai 
1954 la conferința de la Geneva a miniștrilor 
afacerilor externe cu privire la restabilirea 
păcii în Indochina :

Domniior delegați 1
Problema Indochinei a căpătat o mare în

semnătate internațională. Tocmai de aceea, 
problema restabilirii păcii în Indochina este 
examinată la conferința de la Geneva a miniș
trilor afacerilor externe ai Franței, Marii Bri
tanii, Statelor Unite ale Americii, Republicii 
Populare Chineze, Uniunii Sovietice și ai altor 
state interesate.

Aici se propune uneori ca noi să nu ne refe 
rim la istoricul problemei, să lăsăm de o 
parte problemele politice, să ne limităm la 
aspectul militar al problemei indochineze etc. 
Dacă am păși pe această cale, nu am realiza 
nimic în ce privește rezolvarea sarcinii care 
stă în fața conferinței de la Geneva.

Republica Democrată Vietnam 
și războiul din Indochina

Vorbind despre Vietnam, șeful delegației 
franceze, dl. Bidault, a spus că în Vietnam se 
desfășoară un război civil. Dar faptele, dove
desc altceva. In Vietnam se desfășoară nu un 
război civil, nu un război între două părți ale 
poporului vietnamez, ci un război de alt tip.

Acum 90 de ani nu numai Vietnamul, ci și 
întreaga Indochină a devenit o colonie a 
Franței. Dar de atunci a trecut multă vreme 
— în întreaga lume au avut loc schimbări 
importante care nu puteau să nu aibă reper
cusiuni asupra stării de lucruri din Asia, 
inclusiv din Indocnina.

Șeful delegației Republicii Democrate Viet
nam. Fam Van Dong, a expus în mod convin
gător aci desfășurarea acelor evenimente din 
Indochina, oare au o importanță atît de mare 
în istoria dezvoltării popoarelor ei și care în 
esență au determinat actuala situație politică 
din Indochina. Aceste evenimente dovedesc că 
în Indochina si. în primul rînd în Vietnam, 
se desfășoară nu un război civil : din partea 
Franței acesta este un război colonial, iar pen
tru popoarele Indochinei. care luptă pentru 
libertate și independență împotriva dominației 
coloniale străine, acesta este un război de 
eliberare națională

In 1940. colonialiștilor francezi din Indochina 
le-au luat locul cotropitorii colonialiști japo
nezi. Autoritățile franceze de atunci din 
Indochina au început să colaboreze cu noii 
colonialiști. Dar acest lucru a durat puțin timp. 
Odată cu succesele coaliției antihitleriste care 
au dus la zdrobirea fascîstiiuiu' german, far 
apoi și ia înfrîngerea militarismul.;1 japonez, 
în Indochina a luat amploare nr șea rea de e- 
liberare națională.

Această mișcare de eliberare națio-» lă a 
fost condusă de Uniunea de luptă pentru inde
pendența .Vietnamului, care prescurtat se 
numește Vietmin La mijlocul a: ..... -'
detașamentele armate ale Vietminuiui au eli
berat o parte considerabilă a teriioriuiu: țăr. 
și a fost constituit un guvern provizoriu. La 
2 septembrie 1945, Congresul național al po
porului vietnamez a proclamat în orașul Hanoi 
constituirea Republicii Democrate Vietnam — 
stat independent — în frunte cu conducătorul 
recunoscut al poporului vietnamez. Hc Și Mi: 
Ca urmare a victoriei repurtate de popor ci 
Vietnamului în lupte pentru drepturile saie 
și pentru independența sa națională. în ianua
rie 1946 au avut loc alegeri generale pe în
tregul teritoriu al Vietnamului In pofida dife
ritelor piedici din afară, la aceste alegeri au 
participat 90% din alegători. Majoritatea 
covîrșitoare a alegătorilor au votat pentru
candidații Vietnamului care exprimau vo nța 
de independență națională și libertate a po
porului vietnamez.

In martie 1946 s-a întrunit Adunarea Națio- 
nală care a constituit guvernul Republicii nește de regimul colonial. Dimpotrivă. I a:e< 
Democrate Vietnam. Ho Și Min a fost ales document se spune chiar de la început că c.
președinte al Republicii.

Guvernul creat în urma alagerilor generale 
a trecut la aplicarea măsurilor îndreptate spre 
consolidarea independenței de stat a Republicii 
Democrate Vietnam și la înfăptuirea unor largi 
reforme democratice, avînd ca scop îmbunătă 
țirea situației materiale a populației și lichi
darea consecințelor îndelungatei dominații co
loniale străine.

Succesele Republicii Democrate Vietnam în 
lupta pentru independența sa națională s-au 
concretizat și în faptul că la 8 noiembrie 1946, 
Adunarea Națională a republicii a adoptat o 
Constituție cu adevărat democratică. Ca 
urmare a reformelor democratice înfăptuite 
ulterior în țară, au fost promulgate legi cu 
privire la reducerea arendei pentru pămînt și 
la micșorarea dobînzii la împrumuturi, ceea 
ce în condițiile Vietnamului au avut o uriașă 
importanță. Aceste hotărîri au făcut posibilă 
îmbunătățirea situației materiale a majorității 
populației țării pe care dominația străină a 
edus-o într-o stere de mizerie și foamete. Pen
tru prima dată în istoria Indochinei a fost 
introdusă o legislație care apără drepturile și 
interesele poporului muncitor. A început să 
se aplice de asemenea principiul învățămîntu- 
lui elementar general obligatoriu și gratuit.

Toate acestea arată că odată cu Republica 
Democrată Vietnam a luat ființă un stat nou 
oare a pășit pe calea existenței independente 
și a preocupării pentru nevoile poporului său. 
Acest stat nou trebuia să găsească — și în- 
tr.adevăr a găsit — un sprijin activ atît din 
partea poporului său, cît și din partea po
poarelor altor țări și, în primul rînd, din 
partea popoarelor Asiei care consideră pe 
bună dreptate victoria poporului vietnamez 
drept o victorie a lor.

II
Extinderea războiului
Exemplul luptei de eliberare națională a po

poarelor din Indochina are o importanță isto
rică Ei arată că acolo unde masele populare, 
aflate sub asuprirea colonială, se ridică pen
tru apărarea drepturilor lor naționale și a 
libertăților lor, este cu neputință în vremurile 
noastre să se readucă poporul la viața din 
trecut, este cu neputință să se reprime miș
carea națională pe calea armelor și prin alte 
trăsuri de violență.

Nu întîmplător desigur, guvernul Franței a 
luat inițiativa de a prezenta această problemă 
spre examinare conferinței de la Geneva. Nu 
este întîmplător nici faptul că conferințele 
miniștrilor afacerilor externe ai Franței, Marii 
Britanii și Statelor Unite ale Americii, care 
au avut loc anul trecut și care s-au ocupa1 
și de problema indochineză nu au dus la re
zultate pozitive. La aceste conferințe s-au fă
cut încercări de a se ocoli fondul chestiunii și 
de a se debarasa de problema indochineză prin 
iraze generale, se vede că unii au considerai 
că restul o vor face armele. Dar războiul din 
Indochina se prelungește tot mai mult. Numai 
situația disperată ce s-a creat poate explica 
faptul că guvernul Franței a prezentat această 
problemă spre examinare conferinței de la 
Geneva la care participă reprezentanții celor 
cinci mari puteri și ai altor părți interesate.

I

Este util să reamintim și unele fapte refe
ritoare la guvernul Bao Dai. fapte pe care în 
prezent adversarii Republicii Democrate Viet
nam preferă să Ie treacă sub tăcere. Este tin 
fapt că încă Ia 25 august 1945, adică Ia 
cîteva zile după trecerea puterii în mîinile 
guvernului democrat, 3ao Dai care colaborase 
cu ocupanții japonezi, a abdicat, declarînd in 
actul său de abdicare că în cei 20 de ani ai 
domnie: lui nu a adus nici un folos Vietna
mului Este de asemenea un fapt că 3ao Dai 
în actul său de abdicare, a ajuns ia concluzia 
că este necesar să se recunoască guvernai 
democrat al Vietnamului care a venit Ia putere 
și să se cheme toate păturile populației la 
unitate națională și la sprijinirea guvernului 
democrat creat de popor Aceste fapte nu pot 
fi contestate. Dar dacă lucrurile stau astfel, 
cum se poate vorbi despre actua.u! guvern 
Bao Dai, creat de autori’ățile de ocupație 
franceze, ca despre guvernul lega! al Viet
namului ? Faptele dovedesc că guvernul demo
crat, creat de Adunarea națională a Vietna
mului. guvern recunoscut chiar atunci de 
Franța și care are rădăcini adinei l.n poporul 
său, este guvernul legai al Vietnamului. 
Aceste tap’e și altele asemănătoare trebu.e 
uitate dacă vrem să înțelegem even.mer.tele 
petrecute în Indochina după terminarea cel-; 
de al doilea război mondial ș: dacă . rent să 
înțelegem pe ce se bazează marele prestigiu 
și larga influență a guvernului democrat ol 
Vietnamului.

Nu e mult de cînd acest lucru a fost recu
noscut și de guvernul francez. In cursul anului 
1946. guvernul Franței a încheiat cu guvernul 
Republicii Democrate Vietnam riteva acorduri 
Noul guvern al Vietnamului a fost atona con
siderat unicul guvern legal, care exprima 
voința popomhii vietnamez-

Putem ctia de pildă „acordul preliminar* 
frenco-vietnamez din 6 martie S-t- lată czr 
începe acest acord i

„Guvernul Republicii Franceze, reprezenta' 
de dl Sainteny, delegat al înaltului comisar 
al Franței, avîr.d împuternicirile cuvenite din 
partea reprezentantului autorității Republicii 
Franceze, amiralul D’Argenlieu. înalt comisat 
al Franței — pe de o parte;

și guvernul Vietnamului, reprezentat de pre
ședintele său. dl. Ho Și M:n. și de delega tu! 
special a! Consiliului de Miniștri, dl. Vfa 
Hong Chan pe de a*ă parte.

au ajuns la următorul acord i
1. Guvernul francez recunoaște Republica 

Vietnam ca stat liber care are guvernai, 
parlamentul, armata și finanțele sal* ti:' i 
parte din Federația indochineză și Uniunea
franceză".

Acest acord cuprinde și alte puncte care 
reglementează relațiile franco-vietnameze. 

întregul text ai acestui acord dintre guvernul 
francez și guvernul republican al Vre:-.a—. 
nu cuprinde cuvîntul „colonie* și nu pc-re

vernul francez recunoaște Republica Vieinam 
ca stat liber". .

Se știe de asemenea că la 14 »■’?• ■*« 
1946 a fost publicată „Declarația com _:-.ă a 
guvernelor Republicii Franceze și Republicii 
Democrate Vietnam", In legăiură cu semnarea 
acordului franco-vietnamez cunoscut sub denu
mirea de „modus-vivendi" care a regremen. 
tat relațiile dintre Franța și Vietnam In 
numele Guvernului francez, sus-amintitu! 
acord a fost semnat de Marius Moutet, minis
trul pentru teritoriile de peste mări, iar in 
numele guvernului Republicii Democrate Viet
nam — de președintele guvernului — Ho Ș’ 
Min.

Oricine își dă seama acum că semnînd 
aceste acorduri cu Vietnam, autoritățile fran
ceze nu intenționau să le îndeplinească

Se pare că astfel s-a urmărit folosirea 
acestor acorduri pentru introducerea pe teri
toriul Peninsulei Indochineze a trupelor fran
ceze, care să restabilească dominația colonială 
a unei puteri străine în Indochina.

Dacă guvernul francez ar fi respectat aces’e 
acorduri. franco-vietnameze nu ar fi izbucnit 
nici un război între Franța și Vietnam. Eveni
mentele s-au desfășurat însă în alt mod. 
Incălcînd aceste acorduri și angajîndu-se în 
războiul împotriva Vietnamului, guvernul fran
cez duce de opt ani un război coionial în 
Indochina.

Acest război este extrem de nepopular în 
Franța însăși, fără a mai vorbi de alte po
poare. El este cunoscut sub denumirea de 
„războiul murdar". Acest război a adus imense 
nenorociri poporului francez, a impus france
zilor mari sacrificii și cheltuieli militare. Mai 
mult, sînt evidente eșecul și lipsa sa de pers
pective.

sau restabilirea păcii
Nu este întîmplător că Carta Organizației 

Națiunilor Unite nu cuprinde cuvîntul „colo
nie", nu cuprinde recunoașterea regimurilor 
coloniale. Din acest punct de vedere, 
Carta O.N.U. se deosebește în mod vădit 
de statutul Ligii - Națiunilor.. In Statutul 
Ligii Națiunilor, adoptat după primul război 
mondial, se vorbea încă fără jenă de colonii, 
teritorii aflate sub mandat etc. Altul este mo 
dul de tratare a acestei probleme în Carta 

Organizației Națiunilor Unite. Aceasta nu în
seamnă că Carta O.N.U., s-a pronunțat pen 
tru lichidarea regimurilor, colonfale, care după 
cum se știe, mai continuă să existe cu spri 
jînul indirect al acestei organizații interna 
ționale. Spre deosebire însă de Liga Națiuni 
lor, Organizația Națiunilor Unite nu și-a asu 
mat răspunderea pentru consfințirea existen 
ței regimurilor coloniale și acest fapt a o 
glindit într-o anumită măsură situația creată 
în relațiile internaționale după zdrobirea for 
telor agresive ale imperialismului — fascis 
mul german și militarismul japonez.

După ce! de al doilea ăzboi mondial, pro 
blema coloniilor s-a pus altfel decît fusese 
pusă înainte de izbucnirea acestui război To 
tuși, unele guverne nu au vrut să țină scama 
de aceasta Dar evoluția evenimentelor din 
Indochina, și nu numai din Indochina, arată 
că mișcarea de eliberare națională din colo 
nii și țări dependente îi silește să țină seama 
de ea și pe aceia1 care trag cu încăpățînere 
înapoi, la rînduielile coloniale perimate, la 
menținerea dominației străine în colonii.

Aici au luat cuvîntul reprezentanții Cam 
bodgie' și Laosukn care sînt prezenți printre 
noi și care au încercat să ne asigure că sînt 
mulțumiți de independența și de drepturile pe 
care guvernul Franței le-a acordat popoarelor 
lor. Este însă îndoielnică măsura în care a- 
ceste declarații oglindesc adevărata stare de 
spirit a popoarelor înseși Am fi mai bine in 
formați în această privință dacă am asculta 
pe reprezentanții guvernelor de rezistență ale 
popoarelor din Khmer și Patet-Lao, ceea ce nu 
este încă prea tîrziu.

Și reprezentantul guvernului baodaist al 
Vietnamului a luat cuvîntul aici El a încerca’ 
să ne asigure că tratativele pe care le duce 
sees! guvern cu guvernul francez s’nt menite 
să asigure independența și drepturile Vîetna 
mulai. Dar nimeni dintre noi nu știe pe ce 
se bazează aceste declarații Pe de altă parte, 
știm ci în ciuda sprijin ultr acorda* de gnver 
nul Franței, doar o mică parte a teritoriului 
Vietnamului intră în competența acestui gu 

Cî* despre gnvemul democra* a! Viet
namului. care se bazează pe sprijinul popota 
tui vietnamez și al organizațiilor lui demo
cratice. esie bine cunoscută lupta plină d« 
abnegație pe care o duce el centru drepturile 
democratice și independenta națională a po
porului sân.

Trebuie să ne plecăm urechea Ia glasul a- 
celor oameni care cunosc adevărata stare de 
tacrari din Indochina Voi aminti, de pildă, 
de recenta declarație a prințului ta r;sin» al 
Indie: Nehru, care Ia 24 apri ie a exprima’ 
In parlamentul indian următoarea părere:

„Prin originea și caracterul său. cocul jetul 
din Indochina este o mișcare de rezistență 
împotriva coipniaUsmulm și a loeercăriîor de 
a contracara această reztsrență prin metoda 
traci* -pnală de reprimare și prin metoda „dez 
oină și domnește*.

Recea: a avu' toc la Colombo o conferință 
la care au participat primii miniștri ai Indie: 
Pakistanului. Indoneziei. Birmaniei și Ceylo 
□ului. In comunicatul de încheiere a acestei 
conferințe se spune că primii miniștri ai ce
lor cinci țări asiatice menționate „propun ca 
Franța să facă cunoscut la conferința de la 
Geneva că acordă în mod irevocabil Indo- 
dtinti independența deplină*.

Pf-.â ș; secretarul de sta’ al S.VJL. urmă 
rînd propriile saie scopuri ta leaătură eu In
dochina. a fost -.evoit să amintească mere': 
tn mod public guvernului Franței îndatorirea 
sa de a merge ta întîmpinarea realizări: inde
pendenței Indochinei Astfel, foarte recent, ta- 
tr-un discurs radiodifuzat, ținut la 7 mai. el 
a spus că „francezii trebuie să facă mai reală 
intenția lor de a acorda independența deplină 
VietnamuluL Laosului ți Camnodnet* Dacă 
ș; secretarul de stat al S.U-A tace o aluzie 
străvezie asupra caracterului nereal al actua 
« independente a țărilor Indochinei. atunci 
nu ne esie greu să înțelegem adevărata va- 
toane a declarațiilor făcute atei de cei care 
afirmă că Franța ar fi rezolvat seu ar fi pe 
cale să rezolve ta mod satisfăcător problema 
independenței și drepturilor democrate ale 
popohretor din Vietnam. Khmer și Patet-Leo

Am auzii aici de asemenea declarații ta le
gătură cu faptul că guvernul vietnamez al Iui 
Bao Dai și guvernele reprezentanților Cam- 
bodgie; si Laosului care sînt prezenți aici, 
sînt recunoscute. în afară de Franța, de 34 
de state. In unele declarații făcute Ia confe
rința noastră s-a subliniat In toate telurile 
importanta acestor recunoașteri de către state 
străine, care în treacăt fie spus, sînt în ma
joritatea ior state americane

Trebuie însă să examinăm cu atenție care 
este în realitate situația cu aceste recunoașteri 
diplomatice ale actualelor autorități din cele 
trei state indochineze sus-menționate. Din- 
tr-un motiv sau altul se trece sub tăcere un 
fapt esențial Sîntem în situația de a putea 
spune că țările Asiei lipsesc din rîndul sta 
teior care au recunoscut aceste guverne. Nici 
India, nici Pakistanul, nici Indonezia, nici Bir- 
mania. nici chiar Filipinele nu au vrut să 
recunoască aceste guverne.

In ce privește Republica Populară Chineză, 
ea ca și Uniunea Sovietică și o serie de alte 
state democrate, are relații diplomatice nu cu 
aceste guverne, ci cu Republica Democrată 
Vietnam. Desigur, nu este întîmplător faptul 
că țările Asiei, care cunosc mai bine decît 
mulți alții situația din Indochina, refuză să 
aibe deaface cu guvernele celor trei state in
dochineze. sprijinite de Franța.

In această ordine de idei atrage asupra sa 
atenția declarația primului ministru al Fran
ței, dl. Laniel. făcută în cadrul discursului 
rostit la 27 octombrie 1953 în Adunarea Na
țională franceză Ocupîndu-se de situația po 
litică din Vietnam, el a declarat că „pe plan 
intern, în Vietnam nu există din punct de ve
dere politic încă nimic care să poată echili
bra greutatea politică a lui Ho Și Miri". Din 
aceste cuvinte reiese cît de puțin prețuiește 
însuși guvernul francez autoritățile indochl 
neze pe care le sprijină și care au fost și ră- 
mîn străine-popoarelor-Indochinei. . ..

După toate acestea .devine „limpede cît de 
absurde sînt încercările de a prezenta lucru
rile ca și cum succesele mișcării de eliberare 
națională din Indochina s-ar explica printr-o

„influență din afară", de pildă din partea Re
publicii Populare Chineze. Astfel de afirmații 
absurde pol porni numai de la acei care caută 
O Justificare pentru evidentul eșec al poli
ticii coloniale care nu ține seama de con 
știința națională crescîndă a popoarelor din 
Indochina.

Totuși și în prezent există adepți ai con 
tinuării războiului colonial din Indochina. Ți 
nînd însă seama de situația creată, chiar și 
aceștia văd că simpla continuare a războiului 
care se duce acolo nu poate să contribuie cu 
nimic la rezolvarea problemei indochineze. In 
consecință ei pășesc pe o cale primejdioăsă. 
urzind planuri de extindere a războiului din 
Indochina. Acfeste planuri constituie o ante 
nințare pentru popoarele Asiei de sud-est.

In această ordine de idei nu se poate trece 
sub tăcere faptul că există primejdia crescîndă 
de extindere a războiului din Indochina.

Cu cît cererile popoarelor de a se pune ca. 
păt -ăzboiului din Indochina sînt formulate 
cu mai multă insistență, cu atît cercurile in
fluente din Statele Unite ale Americii vorbesc 
mai des despre necesitatea unui amestec ar
mat fățiș al S.U.A. în războiul din Indochina. 
Pentru un astfel de amestec este căutată 
în prezen’ cu înfrigurare măcar aparența 
vreunui motiv. Există o deosebită preocupare 
pentru ca S.U.A. să nu se vadă ta situația de 
completă izolare fa realizarea de noi planuri 
corespunzătoare de agresiune în Asia.

In ultimul timp sîntem martorii încercărilor 
încăpățînate de a înjgheba în aceste scopuri 
un oarecare bioc cu participates S.U.A.. Fran
ței, Angliei și a altor ritorva state. Pe mă
sură re se apropie conferința de la Geneva, 
aceste încercări deveneau tot mai insistente 
Nimeni altul decît secretarul de stat a! 
S.U-A. a început ta ajunul conferinței de «a 
Geneva, să pledeze ai ardoare pentru extin
derea amestecului S.U_A. ta războiul din 
Indochina De data aceasta a început să se 
vorbească despre crearea a încă unei „co
munități defensive*, cu toate că și ta aces* 
caz. bineînțeles nu este vorba xoderum de 
apărarea S.U-A. Franței. Angliei sau a vreu
na- alt stat, ti ae înjghebarea unui nou bloc 
militar pentru » lupta împotriva mișcări: de 
eliberare națtonală a popoarelor din Indochina 
ți Asia -de sud-est.

După cum na este greș de văzut că. crea
rea unui nou bloc agresiv urmărește și scopuri 
st'ategKO-arTitare precise- Ea înseamnă 
crea-ea unor noi Paze mu tare americane ta 
această regiune, fapt 'ață de cere nu pot ti. 
mine indiferente acele state a căror securita
te este afectată de planurile de constitoire a 
acestui bloc și de extindere a amestecului a- 
tuerican ta Indochme.

Se spâne ti noul bloc proiectat, ea și ames. 
tecul american ta Indochina. a tos: necesar 
pentru a apăm popoarele Asie ce «ud-es: 
mpotriva nu se știe cărei primenii din afară 
Lăsind de o parte prob ema proveo enței a- 
menin’.ării reale pentru popoarele acestor 
țări și pentru independența lor nețtonală. este 
legitimă întrebarea dacă este cazul ca Statele 
Unite să se declare apărătoarele popoarelor 
acestor țări care, după cum se știe, nu le 
cer aceasta.

Nu este oare cel puțin o lipsă de modestie 
J_ți asumi singur roiul de apărător al po. 
poaretor Asie: de sud-est. ta timp ce aceste 
popoare na vor decît jn singur lucru — pace, 
niependență -Mțjonell și libertate?

In prezent, după cum știți, se duce o acti- 
. taie de culise pentru înjghebarea acestui 
nou btoc agresiv. Acest bloc are drep! scop 

c-ească statele care sînt interesate în 
me- nenea regimurilor coloniale ți stat gafa 
:.- - acest scop să pornească la extinderea
-ăzboiuiui in Asia.

Comerlnța de ie Geneva se desfășoară toc- 
-na: intr-un moment cînd se face încercarea 
de e înlocui sarcina restabilirii păcii in In. 
dothina. prin extinderea războiului în Asie de 
s _d.es: La aceasta duc noile planuri agre- 
s ?. eAbora e în prezent de cercurile influen- 
e d - S*a:ele Unite ale Americii, despre care 

se . p-bește și se scrie atît de mult In ultimul 
timp

I - ultimii ani. Statele Unite ale Americii 
s-ac angajat toi mai mult în evenimentele 
i— Indochina, situîndu-se și aici pe poziția 

z-2 sprijinire a regimului colonial. Este su_ 
. ent să se citeze date despre ajutorul fi- 

acordat în ultimii cîțiva ani de Sta
ție Unite Franței și guvernelor indochineze 

.egate de Franța, tetă date respective din 
ani în legătură cu această problemă: 

*n 1952—1953 — 314 milioane dolari, în 
:9>5—1954 — peste un miliard dolari, ceea ce 
reprezintă aproximativ 4/5 din totalul chel
it Silor pentru războiul din Indochina.

Pentru anul financiar 1954—1955 aceste a- 
loca'ii au fost fixate la suma de 1.133 milioa. 
ne de dolari. Dar se știe : cine plătește, acela 
comandă și ce anume să se cînte.

Aceste alocații crescînde ale S.U.A. au fost 
folosite în primul rînd pentru finanțarea răz- 
noiului colonial care se duce în Indochina. In 
prezent avem deja de a face cu amestecul di
rect al S.U.A. în războiul colonial din Indo. 
china.

In prezent ia amploare amestecul american 
în Indochina sub forma de livrări de arma
ment, materiale de război, trimiterea de consi
lieri militari, instructori, specialiști și alții 
și aceasta constituie principala piedică în 
calea restabilirii păcii în Indochina. Mai 
mult, acest amestec duce la lărgirea propor. 
țiilor operațiunilor militare din Indochina, cu 
toate consecințele ce decurg de aci.

Amestecul mai sus arătat dovedește de a- 
semenea străduința S.U.A, de a stabili în 
mod efectiv dominația lor în Indochina. S.au 
și tăcut aici multe pentru ca dominația colo
nială a unei țări să fie înlocuită prin domina, 
ția colonială a altei țări.

Amestecul S.U.A. în treburile indochineze, 
dovedește în afară de aceasta tendința de a 
face oa popoarele Indochinei, care luptă pen
tru libertatea și independența lor, să se 
angajeze în conflict cu celelalte popoare din 
Asta și de a folosi în scopuri proprii co.itlic. 
iele dintre popoarele Asiei. .

Toate acestea dovedesc că și în Orient se 
pregătește intens un nou război mondial.

Explicînd importanța acestor planuri ame
ricane în Extremul Orient, secretarul de stat

al S.U.A. a declarat la 13 ianuarie anul cu. 
rent :

„Interesele Statelor Unite în această regiu
ne sînt strîns legate, din punct de vedere 
strategic, de așa.numitul lanț de insule de 
lingă litoral. Acest lanț de insule de lingă 
litora.t are în fond două baze continentale. In 
nord — Coreea continentală, in sud, după 
cum sperăm, — în Indochina. Intre ele sînt 
situate înseși insulele — Japonia, Ryukyu, in
clusiv Okinawa, Formoza, Filipinele, Austra
lia și Noua Zeelandă. Statele Unite au, sub 
o formă sau alta, acorduri cu privire la a- 
sigurarea securității cu fiecare din aceste re. 
giuni, acorduri care în unele cazuri nu îm
bracă forma de tratate, dar care totuși sînt 
foarte reale și foarte eficiente".

Din această declarație a secretarului de 
stat al S. U. A. se vede că drepturile și 
destinele popoarelor din Indochina sau ale 
celorlalte popoare din această regiune 
nu interesează cîtuși de puțin pe acei

III
Calea spre restabilirea păcii în Indochina

Ce înseamnă a contribui la restabilirea 
păci’ în Indochina ?

Conferința de la Geneva nu poate să con
ceapă această sarcină în sensul ca încetarea 
operațiunilor militare din Indochina să se 
transforme îmr-un răgaz aranjai în mod abtl 
pentru una din părți, care ar vrea să iolo- 
seescă aces- răgaz pentru pregătirile în ve
derea extinderi: războiului din Indochina. 
Sarcina conferinței trebuie înțeleasă în sen
sul că conferința de ia Geneva trebuie să 
obțină încetare» cît mai g-abn:că a opera- 
țz_-;jor m: itare In Indochina și, totodată, 
ree Uzarea unu: acord oere să permită aa- 
::sfecerea revendicărilor legitime ale popoa- 
retor dm Indochina în ceea ce privește asi
gurarea independenței tor naționale și a 
drep: urilor democratice

Șeful delegație: Republicii Democrate Viet
nam a expus aief propuneri oare oferă o bază 
pentru regl-ememarea probleme: indochineze 
și oare pot as'guns restabilirea păcii în In- 
dodrna Pî-iă în prezent noi n-em auzit 
a;c* ~tci o critică întemeiată a acestor pro- 
r-zneri ș: nici « declarați* de acceptare a 
scor puncte aeu altora din aceste propuneri.

După părerea delegație: sovietice, esențe 
acestor propunen. dacă luăm punctele lor 
cele -na mportan'e, constă în următoarele :

1. Franța ’reb-aie să asigure recunoașterea 
suveranități! și independenței Vietnamului, 
precum ș- a Khmerului ș: Patet-Lao.

Totodată riebuie rea’izat un acord cu pri
vire ia retragerea tuturor trupelor străine 
de pe teritoriul Vietnamului, Khmerului și 
Rate. Lao In termene care vor fi fixate de 
comun acord de cele două părți-

2. In Vietnam. Khmer și Patet-Lao trebuie 
organizate aleger libere generale, în urme 
cărora vor fi formate guverne democrate 
unice în fiecare dintre aceste state.

Organizarea acestor alegeri trebuie să Fie 
precedată de convocarea unor conferințe con- 
sc.-.ative ale reprezentanților celor două părți 
din Vte.'nam. Khmer și Patet-Lao și de asi
gurarea libertății de acțiune a partidelor, 
grupurilor și organizațiilor obștești patrio
tice.

3. Guvernul Republicii Democrate Vietnam, 
precum și guvernele din Khmer și Patet- 
Lao trebuie să declare că sînt gata să exa- 
m’neze problema intrării acestor state în 
Uniunea Franceză, în conformitate cu princi
piile liberului consimțămînt.

Iți afară de aceasta, guvernele din Vietnam, 
Khmer și Patet-Lao trebuie să recunoască 
existența intereselor economice și culturale 
ale Franței în aceste state și să reglemen
teze problemele corespunzătoare în confor
mitate cu principiile egalității în drepturi și 
intereselor reciproce.

4. înfăptuirea măsurilor amintite mai sus 
precum și aplicarea altor măsuri menționate 
în proiectul Republicii Democrate Vietnam, 
trebuie să fie precedate de încetarea opera
țiunilor militare în Indochina și de încheie
rea acordurilor respective în virtutea cărora 
trebuie să se asigure încetarea completă a 
aducerii în Indochina din afară a unor noi 
unități militare, și a armelor și munițiilor 
de orice fel.

In afară de punctele pe oare le-iam enume
rat, va fi necesar să se ajungă la o înțele
gere în , legătură cu alte cîteva probleme : 
cu privire la schimbul reciproc de prizonieri 
de război, cu privire la obligații de a nu su
pune urmăririi persoanele oare au colaborat 
cu cealaltă parte în timpul războiului etc. 
Este necesar de asemenea, oa cele patru 
puncte principale enumerate mai sus, să țină 
seama în măsura cuvenită de năzuințele le
gitime ale celor două părți pentru realizarea 
unui acord atît în problemele politice cît și 
în problemele militare.

Aceste scopuri sînt în totul realizabile dacă 
cele două părți vor da dovadă de dorința cu
venită de a realize o pace cu adevărat sta
bilă, trainică în Indochina.

Propunerile Republicii Democrate Vietnam 
sînt îndreptate spre realizarea unui acord 
cu Franța. Aceste propuneri pornesc de le 
oportunitatea recunoașterii reciproce a prin
cipiilor echității și onoarei, pe baza cărora 
este întru totul realizabilă stabilirea unor 
relații noi, de prietenie între popoarele In
dochinei și Franței. Aceste propuneri pot să 
nu satisfacă pe adepții politicii colonialiste, 
întrucît ei se cramponează de ceea ce este 
vechi, de ceea ce este perimat. Respingînd 
însăși posibilitatea unui acord în problema 
indochineză, ei vor servi nu interesele na
ționale, ci interesele acelor cercuri agresive 
străine oare tind spre extinderea războiului 
și nu spre restabilirea păcii în Indochina.

La prima noastră ședință, delegația fran
ceză a prezentat propunerile ei cu privire le 
reglementarea problemei indochineze. In a- 
ceastă perioadă, noi am avui posibilitatea să 
studiem cu atenție proiectul francez ca și 
propunerile altor delegații.

O lipsă a propunerilor franceze este faptul 
că ele nu ating de fel problemele politice 

care se ocupă eu planurile strategfce ața 
S.U.A. Pe de altă parte, se vede că aceste 
planuri strategice americane, care pregă
tesc aici extinderea războiului, constituie o 
amenințare serioasă pentru dezvoltarea paș
nică a popoarelor din întreagă această în
tinsă regiune. Nu este încă cliar dacă Sta
tele Unite vor reuși să înjghebeze în inte
resele înfăptuirii planurilor lor un bloc mi
litar cu participarea unora sau a altora din
tre state, dar aceste planuri denotă în mod 
evident tendința de a sprijini prin orice mij
loace regimurile coloniale din Asia.

Conierinței de la Geneva îi revine o mare 
răspundere în ce privește îndeplinirea obli
gației sale de a contracara aceste planuri 
agresive de extindere a războiului în Asia 
de sud-est. Numai o opunere hotărîtă față 
de aceste planuri corespunde sarcinilor con
ferinței de la Geneva, al cărei scop a fost 
și rămîne restabilirea păcii în Indochina.

Or, este limpede pentru oricine că încetarea 
războiului din Indochina oare s-e prelungit 
nu poate fi separată de rezolvarea fie și nu
mai a unora dintre problemele de acest fel.

In proiectul, francez se manifestă o sub
apreciere a luptei de eliberare națională oare 
se des.'ășoară în Laos și Cambodgia. Or, pro
blema situației din Indochina nu poate fi 
redusă exclusiv la evenimentele din Viernam.

In afară de aceasta, proiectul francez vor
bește de garantarea acordurilor care pot fi 
realizate la conierința de față. In acest sens, 
in proiectul francez se spune:

„Garantarea acestor acorduri este asigu
rată dc statele participante la conferința de 
ia Geneva. Orice încălcare va atrage după 
sine a consultare imediată între aceste state 
în scopul luării unor mă^ur’ corespunzătoare 
pe oale individuală sau ’Olectivă".

Delegară sovietică nu poate f' întru totul 
de acord cu aceiastă propunere. Totuși, de
legația sovietică consideră în principiu accep- 
teb.lă propunerea franceză ca acordurile 
care vor fi realizate 1a această conferință să 
fie garantate de statele participante la con
ferința de Ja Geneva ș; oa ta orice încălcare 
a acestor acorduri, să aibe loc consultări în
tre cei oare au dat garanții. Scopul acestor 
consultări trebuie să fie adoptarea unor mă
suri colective pentru asigurarea îndeplinirii 
acordurilor. Ar fi de dorit oa și alți parti
cipant fa actuala conferință să-și exprime 
atitudinea față de această importantă propu
nere a delegației franceze.

Se menționează de asemenea că proiectul 
Republicii Democrate Vietnam prevede sta
bilirea unui control asupra aplicării condi
țiilor acordului cu privire la încetarea ope- 
rațiun;!or militare numai de către comisii 
mixte alcătuite din reprezentanții părților be
ligerante în fiecare dm cele trei state. Tot
odată, se subliniază că proiectul nu preve-ie 
supravegherea respectivă de către anumite 
organe internaționale.

întrucît realizarea unui acord în această 
problemă are o mare importanță, delegația 
sovietică propune o completare la aceste 
propuneri. S-er putea ajunge ba înțelegerea 
ca supravegherea îndeplinirii acordului tiu 
privire la încetarea operațiunilor militare să 
fie încredințată i»io' .’.Otnisii alcătuite din re
prezentanți ai unor țări neutre. In stabilirea 
componenței unor astfel de comisii nu tre
buie să existe dificultăți de netrecut.

In conformitate cu aceasta, delegația sovie
tică prezintă următoarea completare la sus- 
•aminritul text al propunerilor : „în scopul a- 
cordării de sprijin părților in îndeplinirea pre
vederilor acordului cu privire ta încetarea o- 
perațiunilor militare, în acord urmează să 
se prevadă crearea unei comisii de suprave
ghere alcătuită din reprezentanți ai unor 
țări neutre".

In legătură cu conferința de la Geneva, în 
fața Franței stă importanta problemă 
a alegerii căii de urinai în Indochina. O cale 
este continuarea războiului în lndoch.ua, 
ceea, ce duce ta extinderea războiului, în nu
mele unor planuri agresive străine, fără a 
promite nimic bun în ceea ce privește satis
facerea intereselor naționale franceze. Cea
laltă oale este aceea a tratativelor, în primul 
rînd cu poporul vietnamez și a unor alți pași 
în această direcție pentru a se asig-uia înce
tarea cît mai grabnică a războiului și sta
bilirea păci, în Indochina. Această cale lace 
cu putință stabilirea înțelegerii reciproce ș: a 
unor relații de prietenie între Franța și po
poarele indochinei.

Conferința de la Geneva trebuie să deoună 
toate eforturile posibile contribuind la o asdel 
de reglementare pașnică a problemei tndochi- 
neze.

★
Firește delegația sovietică își va exprima 

punctul de vedere în legătură cu toate pro
blemele ridicate de reprezentantul britanic la 
ședința anterioară. Dar trebuie spus încă de 
pe acum că ar fi inoportun ca lucrurile *ă 
fie reduse ta aceste probleme și să se treacă 
peste problemele cu caracter militar și poli
tic pe care le-au și ridicat evenimentele din 
Indochina.

Delegația sovietică, ca și delegația Repu
blicii Populare Chineze, acordă o mare im
portanță propunerilor prezentate de reprezen
tantul Republicii Democrate Vietnam. Ea își 
exprimă solidaritatea cu aceste propuneri și 
speră că acestor propuneri li se vor acorda 
toată atenția necesară. Totodată, delegația so
vietică își exprimă convingerea că conferința 
de ta Geneva va examina și toate celelalte 
propuneri oare contribuie cu adevărat la res
tabilirea păcii în Indoch'ne.

Guvernul Sovietic pornește de 1a principiul 
că o reglementare a problemei indochineze, 
care să țină seama așe cum se cuvine de in
teresele naționale ale popoarelor din Indochi
na, ar constitui un pas important nu numai 
pentru consolidarea păcii în Asia, ci și pen
tru întărirea păcii generale.

/
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Conferința de la Geneva 0 demascare a falsificatorilor 
de la Washington Prezidiul Marii Adunări Naționale a R. P. R.

a miniștrilor afacerilor externe

Delegările Uniunii Sovietice, R. P. Chineze, Angliei și Columbiei In sala de ședințe

' GENEVA 15 (Agerpres). — TASS transmite: 
i In ședința ordinară din 14 mai. care s-a 
desfășurat sub președinția lui V. M. Molotov, 
conferința de la Geneva a miniștrilor afacerilor 
externe a discutat problema restabilirii păcii 
în Indochina,

Șeful delegației U.R.S.S., V. M. Molotov a 
făcut o declarație în problema restabilirii păcii 
în Indochina.

A luat apoi, cuvîntul Bidault.
El a început prin a afirma că el nu dorește 

să se refere'la aspectul politic al problemei 
restabilirii păcii în Indochina și la faptele is
torice referitoare la evoluarea evenimentelor 
în această regiune a globului. In felul acesta, 
Bidault a dovedit încă odată că orice analiză 
obiectivă a fondului problemei mdochineze nu 
este pe placul delegației franceze și că ea se 
eschivează de aceea de la o asemenea analiză.

Cu toate acestea, Bidault a declarat că dele
gația franceză intenționează să studieze decla
rația lui Molotov și că a studiat cu mare aten
ție cuvîntarea rostită în ședința din 10 mai 
de reprezentantul Republicii Democrate Viet
nam, Fam Van Dong. Ministrul afacerilor ex
terne al Franței a susținut că este de acord 
cu poziția fundamentală expusă de Fam Van 
Dong — pace, independență, unitate și demo
crație. Totuși, ceea ce a spus Bidault ulterior 
e dezvăluit caracterul pur declarativ al asigu
rărilor Iui.

Bidault a stăruit din nou asupra versiunii 
sale, contrară faptelor reale, că mișcarea de

Ședința din 14 mai
eliberate națională din Khmer și Patet-Lao ar 
fi o ,,invazie străină". .

Așa cum a reieșit din cuyîntarea lui Bidault, 
delegația franceză a‘avut nevoie de o ase
menea versiune contrară faptelor, pentru a se 
eschiva de la discutarea 'si rezolvarea proble
mei restabilirii păcii în toate cele trei stat» 
din Indochina pe baza recunoașterii dreptu
rilor naționale ale popoarelor lor.

Problema Gambodgiei și problema Laos-ului 
— a spus Bidault — constă pur și simplu în 
retragerea forțelor „Vietminului" (așa denu
mesc delegațiile țărilor ■ occidentale RepubFca 
Democrată Vietnam). In felul acesta, Bidault 
a confirmat din nou că delegația sa vrea să 
obțină dezarmarea trupelor de eliberare na
țională din Khmer și Patet-Lao și să extindă 
asupra acestor două state regimurile antipopu
lare create și sprijinite de Franța.

Bidault a spus că după aceasta Franța va 
fi gata să-și retragă trupele din aceste stat» 
dacă guvernele lor (Bidault a subînțeles prin 
aceasta guvernele marionetă din Laos și 
Cambodgia) vor cere acest lucru.

Ocupîndu-se de punctul 2 al propunerilor 
Republicii Democrate Vietnam care prevede 
retragerea tuturor trupelor străine de pe teri
toriul Vietnamului. Bidault a declarat că „gu 
vernul francez nu intenționează să pună resta
bilirea păcii în Indochina în funcție de anu
mite angajamente ale sale" în problema re 
tragerii trupelor franceze din Vietnam. Bidault 
a respins de asemenea propunerea cu privire 
la ținerea în Vietnam a unor alegeri libere

GENEVA 15 (Agerpres). — CHINA NOUA 
transmite: La 14 mai, Huan Hua. purtătorul 
de cuvînt al delegației R. P. Chineze Ia 
conferința de la Geneva, a făcut următoarea 
declarație :

La 13 mai. agenția France Presse a anun
țat d;n Washington că departamentul ad
ministrativ al guvernului Statelor Unite a 
dat publicității la 12 mai un document care 
ar fi chipurile, publicat de către „organizația 
voluntarilor chinezi pentru ajutorarea Vietna
mului*. care este calificată de departamentul 
american drept „o organizație comunistă chi
neză*.

Agenția arată că documentul ar conține a- 
proape 3.000 de cuviințe și o parte a lui ar 
fi denumi'ă „manual pentru activiștii politici 
care pleacă în Vietnam". In telegramă se 
afirmă de asemenea că acestei „organizații 
comuniste chineze" i-ar fi atașată o comisie 
consultativă sovietică.

Purtătorul de cuvînt al delegației chineze 
subliniază că documentul publicat de depar
tamentul administrativ al guvernului State
lor Unite este pe de-a-ntregul plăsmuit. Pro
venind din partea autorităților guvernamen
tale ale Statelor Unite, acest fals are drept 
scop să camufleze acele de intervenție ale 

I guvernului Statelor Unite în războiul din In- 
I dochina și să pregătească opinia publică în 

vederea extinderii lui șj a participării directe 
a S.U.A. la acest război.

-----•------

Lovitură serioasă 
dată planurilor agresive 

americanegenerale sub supravegherea uttor comis:: 
cale. Declarind că delegația franceză este de 
acord cu ținerea de alegeri e.tclusiv sub con
trol internațional, el a arătat câ cercurile fran
ceze influente se tem de exprimarea liberă a 
voinței poporului vietnamez.

Bidault s-a pronunțat pentru rezolvarea în 
prezent numai a problemelor militare, dar iu 

■și a celor politice
Bidault s-a pronunțat împotriva încetării s: 

multane a operațiunilor militare pe întregul 
teritoriu ai lndochinei și a lăsat să se înțe
leagă că din punctul lui de vedere, ar fi d-» 
preferat metoda încetării treptate a focului

In încheiere. Bidault a răspuns la întrebăr..e 
puse de Eden in ședința d:n 12 mai.

Bidault a declarat printre altele că comis - 
locale pentru supravegherea alegerilor. cocos i 
prevăzute in propunerile delegației Repub - - 
Democrate Vietnam, pot fi create în anum?e 
condiții dat ele. potrivit spuselor lui Bidault, 
trebuie subordonate unei „comisii intensa 
ționale".

Ultimul a luat cuvîntul în ședință reprezen
tantul Cambodgiei care a repetat pretextele 
absurde ale regimului marionetă din Carabod. 
gia de a avea dreptul să vorbească în numeie 
Poporului din Khmer

Inchizlnd ședința .V. M 5V»to*ov a cor— 
n'cat că In conform ta te ra !nțe’rge*ea dri’-e 
partKipanțh la conferință, la 15 nu. nu se «a 
ține ședință.

Luni 17 mai va avea loc o ședință in cadra 
restrins.

WASHINGTON 15 (Agerpres). -
După cum anunță age.nț a United Press,

- cercă r.ie americane de a crea o grupare a-
I gresnrâ în Asia de sud-est au suferit Ia 14 

■a o lovitură serioasă clnd a deven’t cu- 
î .ooscut că India. Indonez a și B.rmania nu 
I ver adera ia această alianță. In cadrul ur.ei 
j constituiri șa departamentul de stat a! S.U A. 
. ambasadorii celor tre’ țări au declarat că 
I țăr e tor nu vor să participe ia blocul pe 
I aa-e Statale Un te încearcă să-l creeze „pen- 
I tn lupta împotriva comunismului".

--- •----

O decorare a lui Nehru

PARIS 15 (Agerpres!. — TASS transmite: 
După ram reiese dintr-o știre a Agenției 

; France Presse. primul ministru al Indiei, 
I Djaeahsrlal Nehru, a declarat la 14 mai 
It: parlament că guvernul indian nu va per- 

m?e nici unei puteri occidentale să creeze
I baze militare pe teritoriul Indiei.

Nehru a tăcut această declarație răspun- 
zfnd Ia interpelările privitoare Ia posesiunile 
slatine pe teritoriul Indiei.

a ratificat convențiile de la Geneva din 1949
Prezidiul Marii Adunări Naționale a R.P.R. 

a ratificat Convențiile de la Geneva cu privire 
la protecția victimelor de război, elaborate de 
Conferința de la Geneva din 1949 și semnate 
de împuternicitul Republicii Populare Romîne 
la 10 februarie 1950, și anume :

1. Convenția pentru ameliorarea soartei 
rănițiior și bolnavilor din forțele armate aflate 
în campanie.

Lucrările celui de al lll-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Popular ai lui Dimitrov

SOFIA 15 (Agerpres). — Agenția Telegrafi
că Bulgară transmite: La 13 mai. Congresul 
al lll-lea al Uniunii Tinerelului Popular al lui 
Dimitrov, a- terminat discutarea rapoartelor de 
activ:tate prezentate de Comitetul Central a>. 
U.T.P.D. și de Comisia Centrală de Revizie a 
U.T.P.D. Congresu] a aprobat în unanimitate 
activitatea C.C. al U.T.P.D. pe perioada la 
oare s-a referit raportul.

In ședința din seara zilei de 13 mai, Con
gresul a trecut la discutarea punctului 3 de 
pe ordinea de zi. Anghel Soiakov, secretar 
al C.C. al U.T.P.D., a prezentat raportul eu

. —  -rip.—'

Grupul de bef etiști sovietici a părăsit Parisul
PARIS 15 (Agerpres). — TASS transmite:
La 15 mai a părăsit Parisul grupul de ba- 

letișli sovietici care a sosit în capitala Fran-: 
ței intr-un turneu și ale cărui spectacole au 
fost interzise de către guvernul Laniel. •

înainte de plecare, • conducătorul grupului 
artiștilor sovietici, M. 1. Ciulaki a făcut ur- 
mătoarea deciarație în cadrul unei conferințe 
de presă :

„Baleiiștii sovietici, care au sosit în Franța 
în urma invitației guvernului francez, pentru 
a răspunde la vizita pe oare artiștii teatrului 
„Comedie Francaise” au făcut-o la Moscova 
și Leningrad, au avut drept scop să facă cu
noscut cetățenilor francezi, realizările baletu
lui sovietic. Noi știm că francezii dau o înal
ta prețuire băietului și au manifestat un mare 
interes pentru spectacolele ce urmau să fie 
date de baletiștii sovietici. Deaceea, artiștii 
sovietici s-au pregătit, animați de o mare 
dorință de a-și arăt3 măestria.

După cum se știe, artiștii francezi s-au 
bucurat in Uniunea Sovietică de o cordială 
ospitalitate și de atenție. Ei au fost sprijiniți 
in prezentarea spectacolelor lor. Dar, după 
cum am aflat, guvernul francez a amînat pen-

★

PARIS 15 (Agerpres) -
Un grup de 52 scriitori și artiști francezi au 

dat publicității sîmbătă un comunicat în care 
protestează împotriva hotărîrii guvernului de 
a suspenda spectacolele trupei de balet sovie
tice.

„Subscmnații, se spune în comunicat, sînt

Scurte știri

2. Convenția pentru ameliorarea soartei 
rănițiior, bolnavilor și naufragiaților din for
țele armate pe mare.

3. Convenția relativă la tratamentul prizonie
rilor de război.

4. Convenția relativă la protecția persoanelor 
civile în timp de război.

(Agerpres)

privire la modificările și completările în sta
tutul U.T.P.D.

La 13 mai, Congresul a fost salutat de o de
legație a (Organizației de pionieri din R. P. 
Bulgaria și de reprezentanți ai organizațiilor 
progresiste de tineret din Grecia, Iran, Fin
landa și dințr-o serie de alte țări.

★
La 15 mai și-a încheiat lucrările cel de al 

3-lea Congres al Uniunii Tineretului Popular 
al lui Dimitrov din R. P. Bulgaria.

In ședința din 15 mai a fost ales noul co
mitet central și comisia centrală de revizia 
ale .Uniunii.

tru a doua oară, pe un termen nedetermirrat 
spectacolele baletiștilor sovietici, iar în pre
zent a contramandat în mod unilateral aceste 
spectacole, pretexțînd motive care, nu pot fi 
considerate drept întemeiate.

In legătură cu această poziție răuvoitoare 
a guvernului francez față de turneul ba'e:.;- 
tilor sovietici, guvernul sovietic a adoptai ho- 
tîrîrea de a rechema din Franța pe artiștii 
sovietici.

Astfel, nu ,din vina părții sovietice nu au 
avut loc din, păcate spectacolele baletului. s>- 
vietic, iar interesul pe oare l-au manifestat pu
țurile largi ale populației din capitala Fran
ței a rămas nesatisfăcut.

Prin aceasta a fost prejudiciată înviorarea 
relațiilor culturale dintre țările noastre, ca e 
a început să se manifeste.

Iu ciuda contramandării spectacolelor noas
tre care a avut loc din motivele pe care le-am 
menționat, artiștii sovietici s’-au buciirat ia 
Paris de.numeroa.se manifestări de atenție, 
respect și prietenie din partea cetățenilor fran
cezi. Artiștii sovietici transmit cetățenilor fran
cezi salutul lor cordial".

*

de părere că arta nu trebuie să fie victima 
politicii și că procedeul adoptai față de artiș.ii 
sovietici constituie un răspuns ne la locul lui 
dat primirii acordată de locuitorii Moscovei re
prezentanților culturii franchze”. Printre sem
natarii comunicatului se află Francois Mau- 
riac, Jean Paul Sar.re, Jacques Prevcri ele.

Comentariile presei străine în legătură cu dec arația lui V. M. Molotov din 14 mai
GENEVA 15 (Agerpres). — Propunerile for

mulate la 14 mai la conferința de la Gene
va de către conducătorul delegației sovietice V. 
M. Molotov, au provocat un viu interes în rîn- 
dul tuturor delegațiilor. Comentatorii de presă 
discută pe larg aceste propuneri juste.

Agenția France Presse trarSmite că un pur
tător. de cuvînt al delegației britanice a de
clarat că propunerile făcute de Molotov „con
stituie un progres cert". Un purtător de cu
vînt francez a declarat de asemenea că „pro
punerea lui Molotov cu privire la comisia neu
tră de supraveghere a armistițiului deschide 
calea unor eventuale tratative".

La rîndu-i agenția engleză Reuter, referin- 
du-se la discursul rostit de V. M. Molotov 
subliniază că, acest discurs... este „conside- 
derat de observatorii cei mai informați ca 
una din cele mai reușite prezentări comuniste 
ale războiului indochinez făcută la conferință.

Este de așteptat ca acest discurs în care i: 
fost cita te declarațiile unor oameni pol i c. 
neutri, ca de pildă, Nehru, și chiar come .a- 
riile asupra colonialismului francez făcute de 
secretarul de stat american John Foster Du- 
lies, să influențeze opinia publică asiatică 
împotriva politicii franceze dusă in Indochina 
de la cel de al doilea război mondial".

Trimisul specva1 al ziarului „L’Humanite” 
la Geneva subliniază: „Discursul lui Moloiov 
conține două puncte importante. Ministrul de 
externe sovietic s-a declarat în primul rînd 
de acord cu măsurile colective care să fie lua
te pentru a garanta înfăptuirea acordului ge
neral care va fi realizat la Geneva cu pri
vire la Indoch'na, în al doi'.ea rînd pentru 
constituirea unei comisii de control mixte care 
să asigure executarea acordului de încetare a 
focului în Indochina. Acesta constituie un 
progres realizat în cadrul negocierilor".

Cha- zarul „Le Figaro" cens ieră că este 
cazul să dea davadă de *ca «el: opriaisa*. 
El recunoaște că s-a aims _»n pxxt exirea 
de important".

Referindu.se Ia urmările pe care trebuie «ă 
le aijâ p'opune* e formulate de Mo ><rr. co
respondentul ziarului „Franc Treir" scrii.

Congresu1 Partidului Comumst 
dm Austria

Pregătiri în toate țările Europei

,.To»tă lumea este decisă să treacă de Ia dis
cuți’ polemice la discuții serioase".

Și ziarul „Le Parisien Libere’ rece"-Ju-se 
la impulsul pe care l-a da: negoc e* ly < s- 
cursul lui Molotov Iș: exprimă speranța că 
„pe viitor conferința de Ia Gene.a va face 
progrese din ce în ce mai însemnate.

In comentariu: său. ziarul ..Gazette de 
Lausanne" scrie că propunerile 1- Mrio'.a. 
au deschis perspectiva unei amehoră- a șan
selor de succes ale con’r--•? ..Co-'*- i-
ța diplomatică — scrie același ziar — va in- 

* tra într-o fază care ar putea .. decs â".

VIENX 15 «Agerpres >. — TASS transmite: 
la seduta ta 14 mai a Congresului Part<- 

dri- Crm anăsi d n Austria aa început d scu- 
ț :le pe airfnea raoorîu.ji lx J. Kopîenig 
președ'ntele PC din Austria. întitulai ..Ca
lea spre obținerea «i as gazarea ndepeorio
le: .tastrei".

La discuții au hzat rav’ntul Seczeny (StiriaL 
I:ri Scâiijr*. Alemann. Ernest Fischer. 
H'j ter (Serial și »."L

Congresul al XVUea al Part d-hr Coana st 
din Austria a fost salutat de reprezentanții 
partidelor comuniste Ș* nuncîtoreșz: frățești 
do Fom’-ia. Bulgara. F-nlauda ri A~^'a.

Congresul !și cc— -rsa lacrf- e.

în preajma conferinței tineretului 
împotriva „comunității defensive europene”

• După cum anunță corespondentul din Ha
noi â! agenției France Presse, înaltul Co- 
mndamen: al forțeloi armate terestre fran
ceze di.i \ .ecnamul de .nord a transmis prin 
radio la 13 mai un mesaj adresai comanda
mentului Suprem al Armatei Populare Vietna
meze. în care sînt exprimate mulțumirile de- 
legaț or francezi care au stabilit la 13 mai 
conlactul cu auroritățile Republicii Democrate 
V'e:narii la Dien B:en Fu, In mesaj se spune 
ci delegații francezi ..mulțumesc delegaților 
comandamen ului Suprem al Armatei Popu.

i lare V etnameze pentru atitudinea omenoasă 
Icare Ie-a dat putința să se îngrijească activ 

de soaria rănițiior francezi".

• Cores-nndentul din Atlantic-City (statul 
I Near Jersey ) al ziarului „New York Times", 

4 că senatorul independent Morse (din 
I - O*egon) luind cuvîntul la Congresul 
I aanal al sindicatului unit al muncitorilor din 

co-’ecți; (C.IO.) a criticat pe secreîarul de 
j - at Dulles, declarind următoarele : „A venit 

• -npul să analizăm mai îndeaproape po- 
c:ka ’.ui Dulles, deoarece, dacă nu vom face 
acest lucru, se va accentua primejdia oa pă- 
- - • • ne*ilor americani să întîmpine din nou

americane loturi de coșciuge so-

ȘTIRI S P

site din Indochina, înfășurate în drapele a- 
mericane".
• Ziarul ,Le Monde" anunță că în urma 

ședințelor care au avut loc în cursul zilei de 
sîmbătă. Comisia apărării naționale a parla
mentului francez a hotărît să trimită în In
dochina pe generalul Paul Ely, șeful statului 
major al forțelor armate franceze, și pe ge
neralul Raoul Salan, fost comandant suprem 
al forțelor franceze d:n Indochina pentru a 
studia la fața locului si'uația militară.

e Știri apărute în presa franceză dovedesc 
eă situația de la Casablanca (Maroc) conti
nuă să fie extrem de încordată. Ziarul „L’Hu
manite" scrie că. în oraș continuă perchezi
țiile în masă însoțite de violențe împotriva 
localnicilor. .
• Intr-o știre recentă, ziarul „L’Humanite” 

scrie că pentru a pregăti un nou val de re
presiune împotriva populației portoricane din 
Statele Unite și pentru a ațîța ura rasială 
Împotriva negrilor, serviciile secrete ameri
cane au lansat zvonul. că ...două persoane ne. 
cunoscute, originare din Porto Rico, sau ne
gri cu pielea aproape albă" au or jonizat un 
atentat împotriva președintelui Eisenhower. 
Cum era de așteptat, poliția secretă america
nă a mai anunțat că „această încercare de 
asasinat a eșuat".

ORTI VE
Tinerii germani spun NU 

„armatei europene'*
Tineretul german întîmplnă conferința de la 

Berlin împotriva „comunității defensive eu
ropene" sub semnul creșterii luptei pentru 
zădărnicirea acordurilor militariste de la 
Bonn și Paris. In R. D. Germană, la Karl- 
marxstădt 18.000 de tineri au participat la 
o întîlnire prietenească sub lozinca „tinere
tul este împotriva comunității defensive eu
ropene, împotriva militarismului, pentru u- 
nitgte între tinerii din est și vesti". La a- 
ceastă întîlnire s-a adresat un apel către ti
nerii din Renănia de nord și Westfalia (Ger
mania occidentală), apel, în care se spune 
printre altele : „Vă chemăm să mergem îm
preună pentru unitatea patriei noastre jontra 
războiului fratricid, contra tratatelor război
nice de la Bonn și Paris, pe drumul păcii și 
unității". Tinerii din diferite colțuri ale R. 
D. Germane au trimis de asemenea numeroa
se scrisori și cărți poștale tinerilor din Nor
vegia, Italia, Danemarca prin care-i cheamă 
să participe la conferința de la Berlin.

In Germania occidentală tinerii din organi
zația socialistă „Șoimii" precum și tinerii ca
tolici prin organul lor „Garda" se pronunță 
împotriva comunității defensive europene și a 
politicii revanșarzilor de la Bonn. Peste tot, 
pe garduri și ziduri apar lozinci împotriva 
„comunității defensive europene". In Berlinul 
occidental, pe Schloss Stras tineri patrioțj 
au ars simbolic textul tratatului „comunității 
defensive europene". In bazinul Ruhr. la 
Aaltener See. numeroși tineri au ocupat un 
teren sportiv pe care autoritățile vor să-l 
transforme în teren de instrucție pentru noul 
Wehrmacht. S-a organizat pe loc, pe acest 
teren, un referendum împotriva construcției 
de baze militare.

Tineretul francez 
își alege delegații

In Fnanța comitetul de pregătire a confe. 
rinței a editat o broșură intitulată .-.Cornu- 
nitatea defensivă europeană și tineretul". 
S-au editat de asemenea cărți poștale specia
le. In sala Mutualite din Paris s-a desfășurat 
un schimb de informații și păreri între tinerii 
de diferite opinii în legătură cu problemele 
luptei împotriva ratificării acordurilor de la 
Bonn si Paris. In cadrul unor mari întîlniri 
ținerii francezi își aleg în aceste zile delega-

La 18 mal se deschide la Berlin conferința tineretului din țările Europei împotriva 
„comunității defensive europene", pentru pace și prietenie.

Tinerii iubitori de pace din Europa tși dau seama de pericolele pe care le aduce cu 
sine tratatul așa zișei „comunități defensive europene" menit să fie Un instrument al 
agresorilor, al Urzitorilor unui nou război. C.d.e. („comunitatea defensivă europeană"), j 
înseamnă reinarmarea Germaniei militariste, creșterea pericolului de război, agravarea 
situației tinerei generații.

Iată dece tinerii din toate țările Europei au întlmpinat cu încredere și bucurie con
vocarea conferinței de la Berlin, împotriva „comunității defensive europene". Știrile de 
mai jos vorbesc despre pregătirile tinerei generații din Europa în vederea conferinței.

ții la conferința de la Berlin. La Paris, Bou- 
ches du Rhone. Divion.' Marsilia etc. au avut 
loc asemenea întruniri la care au participat 
mii de tineri. A fost dat publicității un apel 
iscălit de conducători ai diverselor organi
zași de țineret oare îi chiamă pe tineri să-și 
intensifice, lupta împotriva „comunității de
fensive eurot>e:ie". Prinlre semnatarii apelu
lui se nu.mără militantul catolic Jean Vi- 
toux. militeptul Laic .Pierre Buisson, tînărul 
student Boucher — reprezentantul Tineretu
lui Studios- Creștin, Manuel Bridipr — gau- 
llist etc, Studenții d:n diferitele centre uni
versitare ale Franței au consacrat multe din 
cercurile lor de studii discutării critice a tra
tatului „comunității defensive europene", fur- 
nizînd astfel material pentru demascarea u- 
neltirilor ce urmăresc crearea „armatei euro
pene". In întreaga țară s-a desfășurat o 
„Șăptămînâ națională a eroilor luptei contra 
ocupantului nazist". S-au depus coroane și 
s-au organizat gărzi de onoare la plăcile co
memorative și mormintele eroilor rezistenței 
franceze. Cu acest prilej tinerii fhancezi și-au 
exprimat hotărîrea de a nu admite reînvierea 
Wphrmaclitului și de a lupta împotriva rati
ficării „comunității defensive Europene". Cu 
o mare intensitate se desfășoară în rî.ndurile 
tineretului francez campania, de semnături 
împotriva tratatelor de la Bonn și Paris, in
tr-un cartier din Vicrzon. departamentul Cher 
300 de tineri au semnat într-o singură zi o 
petiție adresată deputatului departamental ce- 
rjndu-i acestuia să voteze împotriva ratifi
cării tratatului „comunității defensive euro
pene".

Dezbateri despre pericolele 
legate de c. d. e.

In Italia se desfășoară adunări locale șl 
regionale ale tinerilor sub formă de dezba

teri în care se examinează influența nefastă 
și nenorocirile pe care le-ar aduce tineretu
lui italin traducerea în viață a tratatului 
„comunității defensive europene”. Manifesta
ții de masă ale tineretului contra c.d.e. s-au 
desfășurat în multe provincii — la Padua, 
Reggio Emilia etc. La aceste manifestații sint 
votate rezoluții adresate parlamentului în care 
se cere să nu se ratifice tratatele de la Bonn 
și Paris. Tinerii italieni îmbină pregătirile 
pentru conferința de la Berlin cu cele pentru 
sărbătorirea celei de a X-a aniversări a re
zistenței împotriva ocupanților hitieriști. In 
toate orașele Italiei a fost deschisă In rîndu- 
rile tineretului o ma-e discuție -In legătură cu 
ororile ocupației hitleriste și cu necesi’.a’ea 
luptei împotriva reînvierii militarismului 
german.

Pregătirile tinerilor belgieni
In Belgia un mare număr de conducători 

ai organizațiilor de. tineret participă a pre
gătirea conferinței. Intr-un articol publica* de 
periodicul „Studentul socialist" care apare la 
Liege se spune : „Noi nu putem accepta Eu
ropa c.d e. pentru că ea nu e nici Europa 
păcii nici Europa europenilor. Tinerii belgi
eni spun nit „comunității defensive europene". 
Tinerii din Gând au adresat un aps! tuturor 
tinerilor belgieni chemindu-I să st.-îngă sem
nături împotriva reînvieri; militarismului ger
man

Mesaje ale tinerilor englezi 
pentru conferință

In Anglia se desfășoară adunări în care 
sînt aleși delegați la conferință. In cadrul 
acestor adunări tinerii încredințează aleșilor 
lor mesaje adresate conferinței prin care se 
cere întărirea unității de luptă a tineretului. 

împotri va •’îțătoritor Sa răzbat AAaăriM de 
ates- feî «-au țin-jt toana în ame orașe oare 
în timpal războiuhp aa fost cbxctal sălbati
celor borabardamen'e kîticnste.

Pentru ca Lidice și Oradour 
să nu se mai repete

Io rarsul uoes admiri a tineretului din 
Prag» s-a ad-esat cm aad că -e tinerii din 
țările cap < ste a • E-ropei. Expriraînd ne 
liniștea tor ta iegă c-ă eu reînarmarea Ger
maniei tinerii cebostorad »e adresează astfel 
prietenilor loc dta firile capitaliste: „Se știe 
că mii tirlsnrul gerraa- nj-«i alege victimile. 
EI • distrus Șot a" de «a-r c tocn'itetea ce- 
hostorsră Lidice co și Oradourul Francez, a 
bombardat opitaleie din Kiev ca și catedra- 
dele din Amsterdam. Pericolul războiului 
pove r fr'4-.-at. La aceasta poate contribui 
tînăra generație europeană".

întîlniri ale prieteniei
3CD de ’ -a-rezi și germani »-au în-

tlln • '.a Strassb j-g. Ei au discutat despre 
lupta comună pentru pace, și au lansat un 
apel cbemînd Ia prietenie Intre toți tinerii 
din Europa și din întreaga lume. La Luxem
burg s-a desfășurat o întîlnire amicală Intre 
tinerii luxemburghezi, francezi și germani. In- 
tilnirea s-a ținut sub lozinca luptei împotriva 
«comunității defensive europene". împotriva 
remilitarizării Germaniei. In rezoluția adopta
tă de par:lc:panții la întîlnire se spune: „Vrem 
să lărgim relațiile de prietenie, să stabilim 
legâtur: culturale și sportive cu tinerii din 
toa’e țările... Ne ridicăm împotriva tratatu
lui armatei europene și împotriva remilitari- 
zăr.i German e:. Cerem soluționarea pașnică 
a problemei germane". La Jelezni Gora a 
avut loc o întîlnire a tinerilor din Polonia. 
Cehoslovacia și Germania la care au partici
pat și delegați din Belgia, Danemarca și Nor
vegia. Au avut Ioc cu acest prilej discuții 
prietenești în legătură cu lupta împotriva re
învierii militarismului german.

• Marea întrecere ciclistă internațională 
„Cursa Păcii” Varșovia-Berlin-Praga se apro- 
pie de sfîrșit. Sîmbătă cei 79 de concurenți 
care au mai rămas în cursă, au luat startul 
în cea de a 1 l-a etapă pe distanța Pardubice- 
Brno. (137 km.).

Clasamentul etapei: 1. Picot (Franța) 
"h.40’38” ; 2. Klich (R. Cehoslovacă) același
timp ; 3. Broecke (Olanda) același timp ; 4. 
Kubr (R. Cehoslovacă) același timp. După 
patru minute a sosit ciclistul german Schur, 
iar după alte trei minute un pluton care cu
prindea aproape 40 de alergători. In acest piu- 
ton, cronometrat cil timpul de 3h.47’20” au so
sit cicliștii romîni C. Dumitrescu, C. Șandru 
și N. Vasilescu. I. Constantinescu s-a clasat 
pe locul 60 cu timpul de 4h.00’27” ; I. Hora 
pe locul 70 — 4h.24’18” și M. Niculescu pe 
locul 76 — 4h.35’55”.

Pe echipe, etapa a fost cîștigată de cicliștii 
cehoslovaci. Echipa R.P.R. s-a clasat pe locul 
6—10 în același timp cu echipele R. P. Bulga
ria, Danemarcei, U.R.S.S. și Suediei.

Astăzi se desfășoară etapa a 12-a Brno. 
Tabor (160 km.).

0 Echipa de baschet „Spartac"-Sofia a sus
ținut aseară a doua întîlnire de la sosirea. în
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TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al
R.P.R. (matineu) : Traviata. (seara) Macul 
Roșu ; Național „I. L. Caragiale” (sala Co
medie) (mai'ineu) : Floarea Purpurie, (sea
ra) : Ălieîul Turbat ; Național „1. L. Cara
giale" (sate Studio) (matineu ora 10) f Nunta 
lui Krecinsfci, (ora 15) Viață nouă, (seara) 
Pulberea argintie ; Teatrul de Stat de Ope
retă (matineu): Culegătorii de stele, (seara): 
Vînt de libertate; Municipal (matineu): 30 
de arginți, (seară) Vassa Jeleznove ; Tine
retului (matineu ora 10) : Neisprăvitul (ora 
15) ■ Un flăcău din orașul nostru, (seara) : 
Simeon Albac; Armatei (G ral Magheru) 
(matineu) : Cazul Bennet, (seara) : De par
tea ceelallă ; Armatei (Calea 13 Septembrie) 
(matineu) : Vlaicu Vodă, (seara) : Ion Vodă 
cel Cumplit , Studioul actorului de film „C. 
Nottara" : Micii burghezi : Muncitoresc C.F.R. 
(Giu'.ești) (matineu) : Titanic Vals, (seara) : 
Sfîrșitul Escadrei ; Ansamblul de Estradă 

țara noastră, Jucînd. cu echipa selecționată a 
asociației Știința. Baschetbaiiștii de la Spar- 
tac au cucerit victoria cu scorul de 56—50 
(34-25).

• Stadionul „23 August’’ va găzdui. astăzi 
de la ora 17, întîlnirea. internațională priete
nească de fotbal dintre echipele .,Dinamo” 
București și „Dozsa" Budapesta. Vizita 
echipei maghiare în țara noastră a creeal un 
mare interes în rîndurile iubitorilor de sport 
din. Capitală,

In echipa oaspete figurează jucători de va
loare, selecționați de piuite ori în echipa re
prezentativă a R- P- Ungare, oa Henni, Szusza, 
Deak și alții. Dinamoviștii bucureșteni vor 
prezenta o formație din care nu vor lipsi 
Ozon, Ene, Suru, Nicușor, frații Băcuț și 
Călinoiu. întîlnirea va fj condusă de arbitrul 
Schulder (București). .

In deschidere la ora 15,30 se va disputa cel 
mai important Joc al campionatului republi
can de rugbi. întîlnirea dintre Dinamo și Lo
comotiva București.

(Agerpres).

(matineu) : ...Și llie face sport, (seara) Fără 
mănuși

CINEMATOGRAFE: Patria, I C. Frimu, 
Înfrățirea între popoare, Maxim Gorki : Pen
tru pace ș' prietenie ; Republica: Vassa Je- 
leznova ; București, Grădina Progres, Liber
tății : Epoleții purpurii.; Elena Pavel : Sus
pine pe. stradă ; Lumina : Elixirul dragostei ; 
Victoria: Visul unei artiste; Gh. Doja :
Schubert: Al. Popov: Povestea miculu’ co
coșai; 8 Martie : Trenul merge spre răsăr.: ; 
V. Roaită . Pumnu | de fler; Unirea: Alar
ma ; Cultural : Călătorie îndepărtată . C. 
David : Apărătorii patriei ; AL Sahia : Femela 
are cuvîntul ; T Vladimirescu : Maeștrii ba
letului rus; Vergu : Fiica regimentului; 
Arta : Neastimpărații ; llie Pintilie : Agentul 
secret ; 8 Mai: O afacere importantă ; Vol
ga : Kftio șf Kote ; 1 Mai : Hoții de biciclete; 
N Bălcescu: Ctnd trandafirul înflorește; 
Olga Bancic: Un pichet în munți.
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