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Duminica
Un cuplaj interesant

Ca un fapt pozitiv trebuie remarcat ci, Ju
cătorii celor 4 formații care au evoluat du
minică pe Stadionul Republicii, au luptat cu
rajos. tovărășește. Spre satisfacția spectato
rilor. tn general eu lipsit faulturile — care 
de altfel erou foarte frecvente în ultima vre
me — ți intrările periculoase la om. Spunem 
„tn general" deoarece au fost și excepții. 
Toma. de pildă, a avut o ieșire nesănătoasă 
față de arbitrul jocului, iar Nicușor 
gre labil că a imprimat jocului o 
duritate, foarte periculoasă.

Partidele tn general au corespuns,
lași lucru se poate spune însă despre jocul 
propriu zis.

este r<- 
notă de

Nu ace-

Legea pentru dezvoltarea creșterii ani
malelor în anii 1954—1956, în R.P.R. vo
tată la sfîrșitul anu'ui trecut de Marea 
Adunare Națională, arată drumul ce tre
buie străbătut pentru ca în scurt timp zo
otehnia, această importantă ramură a pro
ducție; agricole să ia un avînt serios, pen
tru a putea contribui în măsura cuvenită 
la satisfacerea tot mai mare a nevoilor de 
trai ale poporului muncitor din țara noa
stră. Sarcinile esențiale cuprinse in acea
stă lege, care se adresează în primul rind 
îngrijitorilor de animale, sint: creșterea ra
pidă a n-umărului de animale și sporirea 
contmuă a producției de carne, grăsimi, 
lapte, ouă, lînă, piei etc,, dintre care unele 
să fie date 
fie puse la 
alimentare

încă de 
vederile ei 
munca tuturor îngrijitorilor de animale din 
țară. Numeroși sint aceia care, în momen
tul cînd au cunoscut conținutul legii, și-au 
luat angajamente bine chlzbuite pe care le 
îndeplinesc cu cinste.

„Să dăm viață prevederilor legii în cît 
mai scurtă vreme1* — aceasta este dorința 
vie o îngrijitorilor de animale. însuflețit 
de această dorință și dîndu-și seama de 
importanța atît de mare a creșterii șepte- 
tului și a productivității animalelor, îngri
jitorul utemist Gîtej Ioan de la gospodăria 
agricolă de stat din Coțușca, regiunea Su
ceava, a chemat la întrecere pe toți îngri* 
jitorii de animale din țară pentru obținerea 
titljitui de „cel mai bun îngrijitor de 
animale**. El și-a luat angajamentul ca, 
îngrijind și hrănind rațional vacile de care 
răspunde și aplicînd metode înaintate de 
muncă, să obțină o depășire de 25 la sută 
a producției de lapte planificate, iar de la 
două vaci să obțină cite 5.000 litri lapte 
într-o perioadă de lactație. Angajamentul 
lui cuprinde de asemenea 
obținerea unui vițel de la 
cile pe care le îngrijește.

Chemarea la întrecere 
Ion Gîtej a avut un mare 
durile tinerilor îngrijitori de animale. Tot 
mai mulți sint cei care răspund acestei che
mări și își iau noi și însemnate angaja
mente pe care le traduc zi de zi în fapte. 
Brigada nr. 1 de îngrijitori de animale, 
condusă de tînărul Coșar Gavril de la gos. 
podăria de stat Gherla din regiunea Cluj, 
a reușit în luna aprilie să-și depășească 
planul cu 81,35 la sută, iar tovarășul Rogo 
loan din aceeași gospodărie, a crescut în 
luna mai 15 purcei peste plan. In multe 
alte gospodării de stat și gospodării colec
tive, tinerii îngrijitori de animale obțin 
succese deosebite. Ei dovedesc dragoste 
față de profesia pe care și-au ales-o, pro-

direct în consum, iar altele să 
dispoziția industriei ușoare și 

ca materii prime.
cînd legea a fost votată, pce- 
au devenit un imbold pentru

fesse de cinste care contribuie la îtnbjnă- 
tățirea continuă a vieții oamenilor muncii. 
Majoritatea tinerilor îngrijitori de animale 
privesc cu interes întrecerea pentru titlul 
de „cel mai bun îngrijitor de animale". își 
manifestă dorința de a participa la între
cere, de a munci pentru rezultate cit mai 
bune, de a ciștiga titlul atît de rivnit. Ti
neri: îngrijitor: văd in întrecere posibili
tăți larg: de a asigura animalelor o în
grijire cit mai bună, de a spori numărul 
animalelor și productivitatea lor. Nu peste 
tot însă organele și organizațiile U.T.M. 
dau atenție cuvenită acestei dorinți juste 
a tinerilor; mai mult încă, unele organe, 
cum e$*.e de pildă comitetul regional 
U.T.M.-Craiova, manifestă nepăsare și de
zinteres in urmărirea și stimularea între
cerii. Această poziție nu poate fi nici de 
cum tolerată, deoarece
titlul de „cel mai bun îngrijitor de ani
male** este un foarte bun prilej pentru ridi
carea calității muncii în zootehnie, pentru 
atragerea tinerilor către profesia de îngri
jitor de animale.

Organizațiile de bază U.T.M. din gospo
dăriile de stat și gospodăriile eolective 

să sus- 
de ani- 
să-i în- 
munca,

Muncă intensă 
Ia G. A. S. Domnești 

Tinerii de la oraș sprijină întreținerea culturilor
Treceam pe la gospodăria agricolă de stat din Domnești, regi

unea București. Intenționam să mă informez despre munca tinerilor 
de aici. Nu departe de poartă paznicul mi a arătat doi tovarăși: 
directorul și inginerul șef al gospodăriei. Am intrat in vorbă cu 
cei doi conducători ai gospdărici. Directorul a început prin a-mi 
povesti mîndru despre isprăvile tinerilor din gospodărie. Mi-a rela
tat despre tinerele Domina Gigurtp. Bel Ecaterina. Herman Suzana 
ți încă altele care in cadru! întrecerii pentru cîțtigarea titlului de 
„cel mai bun îngrijitor de animale*, au izbutit să se claseze pînă 
acum primele pe gospodărie, inulgind cele mai mari cantități de 
lapte.

— Și acum, tovarășe, m a tndemnat Intr-un timp directorul, 
notați și alte lucruri 1a fel de însemnate.

Așa ani affoj că la 5 iunie pe poarta gospodăriei au intrat 3 
camioane încărcate cu tineri muncitori și elevi de la școlile profe
sionale nr. 22 și nr. 6 din București veniți pentru a sprijini mu.ica 
de întreținere a culturi' >r. Mi-a propus să-i cunosc pe oaspe'
podăriei și ne-am îndreptat spre sala de incse, unde se aflau citeva 
brigăzi de e’evi. Aici am dat cu ochii de o gazetă de perete inti*u- 
lată : „Cum muncim în brigăzi*. Am crezut că e o gazetă a gospo
dăriei. Am citit articolele și am constatat că sînt scrise de ... Cior- 
cotei Ion și Ghizdăreanu. tineri din brigăzile sosite. Din cele 
scrise in aceste articole. și cu completările inginerului șef al gos
podăriei. am aflat că încă de la venirea lor în gospodărie pentru a-și 
rîndui bine munca, tinerii s-au organizat în brigăzi. Apoi, am mai 
aflat că atît brigăzile cît și tinerii. Individual, sînt în întrecere.

Chiar despre aceste puține zile de muncă de cînd au venit tinerii, 
muncitorii din gospodărie, au multe de spus. Iată doar o Intîmplare. 
In sectorul legumicol. In care muncesc toți cei 204 oaspeți, se pre
supunea că ultimul termen pentru salvarea a 20 hectare cu ceapă și 
1 hectar de ridichi ar fi ziua de 6 iunie.

— Credem, au promis inginerului șef, responsabiliî brigăzilor, că 
aceste culturi vor fi salvate, 
că vom face treabă bună.

Povestitorii nu uită să se 
ploii niciun tînăr nu a plecat 
nit
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în careul de 16 metri.
din nou ineficacitatea

dunitn'că a Jucat prl-

★

Referindu-ne la „deschiderea" cuplajului, Jo
cul dintre echipele C.C.A. și Minerul-Petro- 
șan! a fost 3e factură tehnică modestă. In 
special liniile de atac ale celor două formații, 
nu eu corespuns, atacanții Impotmolindu-s<3 
de cele mai multe ori 
La militari, s-a văzut 
liniei de atac.

Flacăra Ploești, care
ma partidă din actualul campionat de fotbal 
în Capitală, a înfruntat cu curaj un adver
sar d ftctl. mai bine pregătit tehnic și tactic, 
cu Justificate pretenții la conducerea clasa- 
meriu.ui. Mai mult, ploeștenii au condus în 
do :â rnduri cu 1—0 și 3—2 fiind la un pas de 
victorie.

Din poșta 
de ieri

os-

întrecerea pentru

prir.tre altele și 
fiecare dim va-

a îngrijitorului 
răsunet în rîn-

dăriile de stat și gospodăriile 
care au ferme zootehnice, trebuie 
țină dorința tinerilor îngrijitori 
male de a participa Ia întrecere, 
demne să-și organizeze mai bine 
să-i ajute la însușirea și aplicarea metode
lor înaintate ale zootehniștilor sovietici. 
Urmărirea continuă a rezultatelor obți
nute în întrecere, stimularea celor care au 
cele mai mari realizări sînt obligații pe 
care organizațiile de bază U.T.M. trebuie 
să le aibă întotdeauna în față. Un lucru 
care nu trebuie uitat de către organizațiile 
de bază U.T.M. este ajutorul care trebuie 
dat conducerilor gospodăriilor colective în 
vederea asigurării condițiilor optime pen
tru desfășurarea întrecerii.

Activiștii comitetelor raionale și regio
nale U.T.M. sînt datori să cunoască pro
blemele care se pun. în legătură cu desfă
șurarea întrecerii în sectorul lor de muncă, 
pentru a putea să dea ajutor concret și efi
cace la rezolvarea lor.

Pentru stimularea întrecerii, o impor
tanță foarte mare o prezintă popularizarea 
fruntașilor și extinderea metodelor înain
tate folosite de ei. La îndeplinirea acestor 
cerințe, o mare contribuție trebuie de ase
menea să dea comitetele raionale și regio
nale U.T.M.

Tineri și tinere care munciți în zooteh
nie! Participați cu avînt la întrecerea pen
tru titlul de „cel mai bun îngrijitor de ani
male". Obțineți rezultate din ce în ce mai 
bune, dind mai multe produse alimentare 
pentru oamenii muncii, mai multă materie 
primă pentru industria ușoară și alimen
tară !

Să vedem ce spun și băieții. Sperăm

oprească asupra faptului că în ciuda 
de pe cîmp pînă cînd nu au îndepli-

patriotica sarcină.
M-am interesat și de condițiile de hrană, de cazare, tn general 
viata lor și am aflat că se dă de 4 ori pe zi mîncare, că se 
antrenamente de sport pe terenurile gospodăriei, că au diferite

de 
fac 
cărți la dispoziție din biblioteca gospodăriei și în sfîrșit faptul că 
dorm în condiții bune.

Se pare că tinerii veniți să contribuie la întreținerea culturilor 
vor nota amintiri plăcute despre zilele petrecute la gospodăria de 
stat din Domnești, că-și vor aminti bucuroși de ajutorul dat la apro
vizionarea Capitalei cu belșug de legume. p LUNGU

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

Consfătuirea tinerilor mineri fruntași 
din Valea Jiului

La comitetul raional 
o consfătuire la care au 
în întrecerea 
tehnicieni și 
de comitetul 
riîor mineri 
larizarea și aplicarea metodelor de muncă înaintate.

La discuții au luat cuvîntul mai mulți responsabili ai brigăzilor 
de tineret și fruntași ai întrecerii socialiste. Tînărul miner Marin 
Stoiculescu. responsabilul unei brigăzi U.T.M. de la mina Uricani, 
în numele brigăzii pe care o conduce, a chemat la întrecere socia
listă toate brigăzile de tineret din industria carboniferă sub lozinca: 
„Pentru cea mai hună brigadă U.T.M. din industria carbonifera'

Pentru cucerirea și menținerea acestui titlu de cinste brigada 
se angajează să aplice metodele sovietice, graficul ciclic și Anto
nina Jandarova, precum și o scrie de inițiative ale fruntașilor în 
întrecerea socialistă din diferite întreprinderi ale patriei noastr*.

Participanții la consfătuire au primit cu entuziasm chemarea la 
întrecere lansată de brigada lui Marin Stoiculescu.

U.T.M. Petroșani s-a ținut zilele trecute 
participat peste 100 tineri mineri fruntași 

socialistă din minele Văii Jiului și numeroși tineri 
ingineri. Cu acest prilej, s-a analizat munca depusă 
raional U.T.M. pentru sprijinirea și îndrumarea tine- 
în vederea îmbogățirii cunoștințelor și pentru popu-

• Cortina s-a
ale unei metod:: populare rom'-iești. Pe scenă, 
în fața a op: instrumentiști, se afla v'olonls- 
tui L'vtu Vasiliu, student in anul III al fa
cultății de mecanică. EI a interpretat cu multă 
măiestrie „Hora stacato* și „Ciocirtia*. In
terpretarea remarcabilă a acestor bucăți a 
fost răsplătită cu vi: aplauze. Ce: 1200 de 
spectatori ce se găseau in sata Teatrului Na
țional. au ascultat cu mult interes și plăcere 
și melodîa „Iidonez'a* cintată la bavaiană 
de studentul Alexandru Braha.

In partea a doua a concertului de muzică 
ușoară prezentat de studenții Institutului Po
litehnic din Iași s-au remarcat soliștii vocali: 
Paul Colona: ti. Gabriela Mas:acan. Letiția 
Gijevscii: ți Coca lorga. Ei au dntat „Cuba- 
Terra*. „Intr-o zi* „Departe* ți „Scrisoare*.

Formația tinerilor muzicanți amatori s-a do
vedit b>ne pregă ită șt a scos Ia 'vea'ă ta
lente remarcabile.

ridicat în sunetele sil'.lrețe 
populare romîneș: 

instrumental 
ti Visiliu, student

Un moment de ezi
tare al apărării plo- 
eștenifor însă, a fă
cut ca tabela de afi- 
șaj să indice - 
ultimul minat 
joc — scorul 
3-3.

Dinamoviștii n-au 
putut să-și desfă
șoare jocul la justa 
lor valoare ti'nd 
lipsiți de aportul u- 
nor jucători de ba
ză.

R. CALARAȘANU

Două

Corespondent
GIDEON CHERN

• E duminică. Pianiștii din cartierele 
Comi. Plopeni ți din instituțiile de stat ți 
grupul sportiv „Voința* din Huși au plecat 
pe tarlalele gospodăriei agrico'e de stat 
„Steaua Roșie" din Pojorani ia Plivitul semă
năturilor de morcovi.

In rîs și veselie s-au plivit 1,50 ba. de mor
covi. Ma1 mult decît tbți au munc’t tinerii 
Simeria Magdalena. Corcodel Georgeta, Cio- 
banu loan.

Pionierii din satul Bumbăta au muncit ți 
ei cot 4a cot cu utemițtii. E: au plivit 0,50 ba. 
cultivate cu morcovi.

In același timp tinerii din gospodărie au 
prășit suprafața de 0,60 ba. semănată cu sfe
clă furajeră.

lată cum a înțeles tineretul din Huși și pio
nierii din satul Bumbăta să-i ajute pe țăranii 
din gospodăria de stat „Steaua Roșie" la în
treținerea culturilor pentru obținerea unor re
colte bogate.

Corespondent
IUJU SCHAFFER

-----•------

„Săptamina 
filmului bulgar"

In cadrul convenției culturale dintre R.P.R. 
și R. P. Bu'garia. între 11 — 17 iunie, va avea 
loc la cinematograful „Patria" din Capitală, 
..Săptămîna 
program : .. 
lin vulturul' 
pe" (12 
jug" (14 
„Roadele 
.,Danka"

filmului bulgar", cu următorul 
.Cîntec despre om" (II iunie). „Ka.

Și „Viața nouă în munții Rodo- 
iunie), „Alarma" (13 iunie), „Sub 
iunie), „Zorile deasupra patriei" și 

pămîntu'.ui nostru" (15 iunie), 
(16 iunie), „Septembriștii" (17 iunie). 

(Agerpres).

noi recorduri ale R. P. R.
Cu prilejul manifestațiilor 

sport've internaționale desfășu
rate Ia Ber'.’n în cinstea întîlnL 
r i :lneretuiu! din Germania, zi
lele acestea s-au desfășura! în- 
tieceri sportive ta oare au par
ticipat și cîțiva dintre sportivii 
noștri de frunte.

Dunrn'că s-a desfășurat* 
stadionul din 
probe'e din prima zi a concursu
lui atletic ta care participă atlcți 
de valoare din U.R.S.S.. R. Ce
hoslovacă. R. P. Ungară, R. D. 
Germană și

In prima 
altet'sm do; 
ții noștri au

pe
Kantianstrasse

R.P.R»
zi a întrecerilor de 
dintre reprezentan. 
obținut performanțe

Un concurs popular
Capitală aSala Floreasca din 

găzdu’t sîmbătă și duminică pro
bele din cadrul concursului popu
lar de tenis de masă, organizat 
de comisia centrală în colabo
rare cu inspecția de tenis 
masă din C.C.F.S.

Concursurile populare se 
cură de un urare interes în 
dul tinerilor sportivi din Cap!- 
tală. Organizarea lor are ca scop 
atragerea tinerelor talente caie 
se afirmă cu prilejul diferitelor 
întreceri creindu-li-se posibil'.a- 
tea să f:e promovate în loturile 
reprezentative ale patriei.

Trebuiesc spuse o seamă 
lucruri despre organizarea «fes
tei competiții populare de tenis 
de masă, dacă a corespuns sau 
nu. Din punct de vedere tehnic 
(iluminatul sălii, mesele de 
etc.) 
fost

de

bu. 
rin-

de

organizarea concursului 
satisfăcătoare. Din punct

Duminică a

Pe
început în 
cîteva din 

-2; Dinamo

joc 
a 

de

valoroase tealizînd două noi 
recorduri naționale.

Confirmînd rezultatele bune 
• obținute recent la Budapesta re

cordmanul țări' noastre la proba 
de 110 m. giaiduri ION OPRIȘ a 
stabilit un nou record aj R.P.R., 
rea'.izînd timpul de 14,7 sec.

In aceeași zi, concurînd la 
proba de înălțime fete alături 
de sportive de valoare interna
țională printre care Alexandra 
Ciudiraa, maestia sportului 
IOLANDA BALAȘ a realizat un 
nou record al țări' trecînd peste 
ștacheta înălțată ka 1,62 m.

Două rezultate cere fac cinste 
sportivilor patriei noastre I

cu cîțiva participant
vedere organizatoric, al prezen
ței jucătorilor, concursul nu și-a 
atins nici pe departe scopul pen
tru care a fost organizat. De ce?

Es.e oare admisibil ca majori
tatea tinerelor jucătoare care tre
buiau să evolueze sîmbătă și du
minică, să lipsească de la con
curs?

In cadrul întrecerilor trebuiau 
să participe și tineri jucători de 
la colectivul Voința, Rezervele 
de muncă, Constructorul etc. 
Colectivele sportive însă nu și-au 
mobilizat jucătorii de tenis de 
masă astfel că numărul partici- 
panților a fost extrem de redus. 
Ș' aceasta în c'udia condițiilor 
bune ce au fost pregătite.

Aceste neglijențe dovedesc lip
sa de interes a unor colective 
față de acest sport. Este o atitu
dine cu totul greșită căreia tre
buie să i se pună capăt.

scurt
toa.tă țara campionatul categoriei A 'a 
rezultatele înregistrate: .Metalul Cluj— 
Tg. Mureș—Tînărul JQjnamovlst 5—4;

polo pe apă. lată 
Progresul Cluj 3—1 
C.C.A.—Știință Cluj 8—0.

• In ultima întrecere din cadrul campionatului regional de ciclism 
Pe P!s;ă — la fete — victoria a fost cucerită de alergăioarea dina, 
movistă \ enera Vasilescu. La băieți victoria '-a revenit pe merit 
cicl'st jJu' Vasile. Oprea (C.C.A.)

• In cadrul unui concurs de înnot desfășurat la bazinul acoperit 
Floreasca, maestrul sportului Vladimir Marchițiu (C.C.A..) a reali
zat un nou record al R.P.R. în proba de 100 ni. flu.ure cu timpul 
de 1: 09.6.

vine destul

pe rînd

vînjoși 
de greu

sosesc rînd 
în zori. Fetele în- 
peștele de toate fe-

— Mai

norccul.

mai bine

pentru cherhanagiii
pînă-n 

chla-
din bri- 
pescari 

discuții, 
s-ar cu

capului. Pe ultima

Nu că ar 
sflntul. ci 

e mîndru 
acum, în pragul bătrîneții

li la Chilia 
să afli ni-

' I •
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...Peste nesfîrșîta întindere a băl
ților, liniștea caldă a dimineții stă- 
pînește atotputernică. Păpurișul 
înalt și mlădios, tresaltă ca un 
tremur în mîngîierea lină a vîntu- 
lui ce suflă dinspre mare. Frunze
le foșnesc, murmurînd parcă și mur
murul acesta se pierde apoi în cele 
patru vînturi.

Cînd și-a scos soarele fața din 
apă și din care loc, nu poți să-ți 
dai seama. Atît doar, că te trezești 
cu discul său roșcat, sîngeriu, plu
tind deasupra deltei, îmbrăcînd în 
beteala razelor și apa și stufări
șul și vietățile care răsar la tot 
pasul. Ici, cîțiva boboci de rață își 
fac „baia de dimineață", zbenguin- 
du-se în voie și umplînd cu gure- 
șia lor văzduhul. E semn că delta 
se trezește.

La mai, brigăzile de pescari sînt 
gata de plecare. In bărcile mari, 
spoite cu smoală să le ferească de 
apă. și-au așezat cu grijă sculele 
și traista de merinde și cînd soa
rele s-a lăsat de-o palmă deasupra 
apei, pornesc la treabă.

In prima barcă stau/doi tovarăși, 
veșnic nedespărțiți. „Pe frații Ca
lfe — spun ceilalți pescari — mai 
poți să-i vezi unul fără celălalt. 
Dar Cuzma nu stă fără Axenteev, 
după cum nici Axenteev nu stă 
fără Cuzma". Cînd barca a ajuns 
departe, pe oanal, Nichifor Axen-

teev, race un semn cu mî- 
na să se apropie și cele
lalte două bărci ale bri- 
găz'i. Aici vor ft lăsate 
setcile. Firul alb, de bum
bac, trece prin mîna as
pră e pescarilor care-l e- 
fundă tn apă cu băgare de 
seamă.

— Gata. Pornim ma1 
departe acum, spune Cuz. 
ma tovarășului său.

— Azi, ar fl
mergem 
pletoasă 
naiului. 
Cet din 
aflat și 
loc de unde aduc sute de 
kilograme de pește, pro
puse Axenteev, i'răgtnd 
vîrtos la name.

lasă-i pe cei de la briga
da tntîia, se arătă supărat Cuzma. 
Ieri eu avut ei noroc, azi o să a- 
vem poate noi.

— Ce tot îi dai zor cu 
mă Cuzma, îl întrerupse Axenteev 
Nichifor, lăsînd pentru o clipă ra
mele să se odihnească pe oglinda 
apei. Parcă ai fi popă, nu pescar, 
de știi locul unde se strînge pește
le, faci treabă. Dacă te lași la în- 
tîmplere pe apă, la „noroc" apoi 
numai bine prinzi cîțiva ciortani. 
De 0sta sîntem noi la coadă.

Pentru un om care nu i ar cu
noaște pe cei doi pescari, sfada a- 
ceasta i s-ar părea poate ciudata 
ș: s-ar întreba cum de mai sînt ei 
prieteni. Dar tovarășii lor 
gadă, ba chiar și ceilalți 
s-au deprins cu asemenea 
poate nițel mai aprige decît 
veni, dar așa sînt pescarii, iuți la 
gură. Iacă nu mai departe, ca la 
o ședință de producție, ce s-a ținut 
la cherhana cu conducerea gospo
dăriei piscicole. Unii, mai tăcuți dta 
fire au spus doar vreo cîteva cu
vinte despre împărțirea brigăzilor. 
Că ar fi bine ca în brigăzi șf în 
echipe să fie dați oamenii care se 
cunosc între ei și care vor să mear
gă laolaltă, că evidența întrecerilor 
să fie ținută la zi și alte cîteva lu
cruri de asemenea la fel. Numai că 
unii dintre pescari s-au „dat" rău

bine să
pînă ta sialcta 
de ]a cotul ca
ii loc bun aco'o. 
brigada întîta au 
e' un asemenea

mult pește, cu atît ?! salariul lor 
este mal mare. De aceea, fieoare 
brigadă își organizează cum poate 
mai bine munoa, ține ședințe de 
schimb de experiență, se ajută lao
laltă.

...Iată că s-a făcut șl ora prtn- 
zului. Soarele s-a ridicat sus, pe 
boltă, chiar deasupra capului, 
tunci, pesoarii se string undeva la 
umbră, pe un mal. De-a lungul a- 
cestuia, sălciile plecate cu ramuri
le pînă-n apa tn care-ți vezi chipul, 
par o cortină verde, gata să se 
deschidă și să ofere ochiului, spec
tacolul minunat el vegetației de 
deltă.

Mallchin Ion, cată crenguțe us
cate de răchită și vreascuri, pe care 
le strînge mănunchi, aprinzÂnd fo
cul. Lîngă el, Ion Șumilă, așează pe 
cîteva frunze pești cu solzi: sclipind 
în razele soarelui. Păstruga inel se 
zbate încă, de parcă ar vrea să sară 
de pe mal tocmai în epa ce se află 
la cîțiva pași. Acum însă, nu miai

teev Nfchifor. Cel din deltă, nu prea 
au prilejul să umble prin alte me
leaguri, să cunoască alte colțuri de 
țară. Unii dintre pescari n-au ieșit 
din deltă de cînd erau copii. De ace
ea, fiecare ascultă cu nesaț vești1® 
pc care le aduc ziarele. Se bucură 
pescarii din deltă cînd află că plu
tașii Bistriței aduc tot mai multe 
lemne pe crestele înspumate ale rîu- 
lui pe oare-1 îmblînzesc oamenii la 
Blcaz, Sau cînd află că în cutare 
sau cutiare gospodărie colectivă s-a 
făcut prășitul. Uneori 
re vești și despre ei.

— Iacă, scrie aici, 
șl! de la Tulcea.

Sau:
— ThlI. Iata-1 pe

din Jurilovca, fotografiat la gazetă. 
Ce mîndru îi papiașa. Ca uți ginere.

Numai că pescarii, pe bună drep
tate au un pic de supărare pe zia
re, sau mai bine zis pe tovarășii de 
la ziare.

— Pe meleagurile noastre se abat 
tare rar tovarășii care scriu la ga
zetă. Poate pentru că e cam departe 
și nu vine trenul sau mașina, sau 
poate că pe la noi sînt și țînțari. 
Dar noi îi poftim să vină că or să 
găsească cîte ceva de scris și des
pre munca noastră, a pescarilor din 
deltă.

E grea munca oamenilor de aici, 
dar tare rnai e frumoasă. Frumoa
să era această muncă și în anii di
nainte, pentru că oamenii își iubeau 
și atunci meseria și iubeau foșnetul 
stufului și plescăitul apei lovite de 
lopeți, dar ea se transformase în tre
cut în muncă de rob. Despre anii 
aceia, oamenii își aduc aminte cu 
obidă și nu-i vor uita niciodată.

Cînd soarele se lasă la asfințit, 
cerul pare în depărtări un cuptor 
încins de jeratic. Totul capătă atunci 
culoarea minunată a asfințitului, cu
loarea pe care pictorii cu greu iz
butesc s-aștearnă pe pînză așa cum 
li se înfățișează soarele ce coboară 
lin în undele apei.

îngreunate de povară, bărcile pes
carilor, se întorc la țărm, plutind e- 
gale pe apă. Ramele scîrțîe greoi 

în strapazane și oricît de 
sînt pescarii le 
să vîslească.

La cherhana, 
bărcile plecate 
cârcă în coșuri 
litrile și de toate mărimile.

— Noroc papașa,
— Ce să-ți spun 

bine în barcă.
— Frumos pește, 

că peste 300 de kilograme.
Unul dintre pescari, dă o 

de ajutor la descărcarea coșurilor 
șl Ie transportarea lor pe etntar.

— Hei, cherhenagiule. Ți-al pre
gătit magazia?

Și rînd pe rînd, coșurile încărca
te doldora sînt puse pe cînter șl 
iau apoi drumul magaziei, unde 
în lăzile speciale cu ghiață, prepa
ratorii îl pregătesc pentru a fi 
transportat a doua zi la Tulcea. A- 
colo, parte din el va fi transfor
mat în conserve, parte trimis 
departe, pentru aprovizionarea 
monitor muncii de la orașe.

Abia acum seara, brigăzile de 
oari se întîlnesc toate. Pînă a doua 
zi 
la

?e,
Și

cum a fost?
eu. Ultă-fe mal

Cred
de tot la conducere făcînd-o cu ou 
?I cu oțet pentru lipsa de grijă față 
de bunul mers el muncii. Printre 
cei care nu se sfiesc să critice sînt 
și Cuzma Petrenco și Axenteev Ni- 
chifor. Ei și elții oa ei au arătat că 

administrația nu dă ulei deajuns 
pentru cîrlige. că lipsește bumbacul 
pentru repararea sculelor pescărești.

De cînd sînt în întrecere, brigăzile 
de pescari se străduiesc care mai de 
care să depășească planul de pro
ducție. Cît de mîndrl sint cel care 
seara, cînd se întorc cu peștele la 
cherhana, își văd trecută brigada la 
loc de frunte. Acolo, în fața tablei 
pe care sînt notate cu cretă cifrele 
din ziua aceea, oamenii stau și dis
cută între ei despre izbtozile obți
nute, despre greutăți. Și dacă e 
vorba de fruntași, e bine să arăt că 
brigada întîta condusă de Ioan T. 
Semionov nu vrea să-și lase locul 
nici tn ruptul 
lună, brigada a avut depăș’ri de 
normă de 139%. Dar nici ceilalți 
brigadieri ca Fiodor Seniionov, Ion 
Calciușoa ori Cuzina Zemlianoi, nu 
stau cu brațele încrucișate. Din 
lupta aceasta crește producția, 
cherhanaua din Chilia Veche depă. 
șindu-și planul.

Oamenii oare fac parte din aceste 
brigăzi, sînt pescari de cînd se știu 
ei. Unii de 20, alții de 30 sau de 40 
de ani. Dar numai cine știe cît de 
grea era viața acestor pescari înain. 
te vreme. își poate da 
seama cît de mult s-a schimbat 
delta și oamenii din deltă. Pesca
rii trătau în mizerie, mergeau la 
lucru desculți, cu hainele rupte și 
fiămînzi, trudind din zori și 
noapte 
buri.

Acum 
Veche, 
căieri în deltă pescari fără haine 
de protecție, fără cisnie de oau- 
ciuc. Cu care să poată bate tără 
grijă toate bălțile și smîrcuri'e

Pricop Rîbnico de pildă e pes- 
Dar 
as- 
cei 
De 
de 
de 

„mo
șul" nu-și mai încape în piele de

car... bătrîn. Asta spune el. 
faptele îl contrazic, pentru că și 
tăzi Pricop este unul dintre 
mai pricepuți și harnici pescari, 
curînd, el a absolvit o școală 
specialitate la Tulcea și acum, 
cînd e ajutor de brigadier,

ff fngtmfal 
pentru simplul 

și fericit că

bucurie, 
ferească 
fapt că 

a ajuns 
să învețe, să I se acorde încredere 
și să fie stimulat.

Cînd s-« întors de la școală, n'.i 
încercat unii dintre pescari, tn spe. 
cial dintre tovarășii de un leat cu 
el, să-l ia cu glume:

— Ei, ai ajuns Învățat 
papașa... Te pricepi 
prins pește?

Pricop RîbnkxJ nu 
glumele tovarășilor 
vă, le-a zîmbit și le-a răspuns cu 
toată seriozitatea:

— Una-i să așezi sefea, talianul 
ori vintilul așa cum scrie la carte, 
alfa-i să-l pul cum știai de la moșit 

ori de la tata. Dacă alegi locul de 
pescuit cu grijă și pui unealta cum

acum,
mai bine la

s-a supărat de 
săi. Dimpotri-

A-

găsesc în zla-

despre tovară-

moț Afanesle

Șl mult.

mînă

r, '

trebuie,
s-o scoți îți trebuie patru înlini, nu 
două...

De cînd sînt organizați în bri
găzi, pescarii din deltă care mun
cesc la gospodăriile piscicole, cîști- 
gă bani frumoși. Mai ales în sezo
nul de primăvară, cei mai harnici 
ajung pînă la 1.500 lei. Obișnuit 
însă, cîștigă 800—1.000 lei. Pesrari 
ca Osei Alexei, Fiodor Semionov, 
Cuzma -fetrenco și alții, sînt orin- 
tre cei a căror cîștig lunar este de 
peste 1.000 lei. Cu cît prind mai

are putință d irul des
pică îiideinîna*ec pește -j pește. ■>re- 
gătindu-se să-l arunce în ceaunul ri
dicat pe o creangă trainică. Cînd 
pălălaia se înajlă făcînd să cloco
tească apa. „bucătarul", care astăzi 
poate să fie Semionov, mîine Orei 
ori Sașa, pune peștii la fiert O cea
pă, puțină sare și pînă ce e gaia 
vestita ciorbă pescărească, oamenii 
stau la sfat. Acolo, în jurul fiertu
rii cu miros îmbietor, pescarii vor
besc cîte- cele, ori ascultă știri
le pe oare le citește din ziar Axen-

în zori, pescarii întind 
uscat, oa pe niște dantele urla- 
apoi pornesc spre casele curate 

primitoare, unde îi așteaptă 
milia.

Noaptea la Chilia Veche, un 
de pescari din deltă, se aprind 
minile și becurile electrice strălu
cesc pînă în zori, cînd soarele își 
spală iar fața de foc în apele liniș
tite, vestind o nouă zi de muncă...

setcile

ION MĂRGINEANU



Două momente
de minim tehnic la fabrica .Țesăi
mistui Dogaru Dumitru — inginer inovator— 
care predă la specialitatea filatură precum și 
tovarășii Rosenfeld Ptiiu și Halpern Soli la 
aritmetică și alții.

S-a întocmit apoi un plan de 24 lecții oara 
urmau să fie predate elevilor.

Fiecare lector a aflat din timp subiectul 
lecției pe care el urma să o țină în speciali
tatea sa și înainte de a se ține cursul, s-a pre
gătit temeinic, îmbogățindu-și expunerea cu 
exemple din fabrică.

Paralel cu această acțiune, organiz.ațiile 
U.T.M. de tură, au dat atenție muncii de re
crutare a elevilor pentru cursuri.

Mai întîi aceste cercuri au fost popularizate 
în rîndul tinerilor din fabrică. Pentru cursu
rile de minim tehnic, tinerii au fost propuși 
de către organizațiile de tură U.T.M., iar cu 
unii dintre ei a stat de vorbă comitetul orga
nizației de bază U.T.M.

Tovarășul Bric Saul, secretarul comitetului 
U.T.M., împreună cu membrii comitetuiui, a 

schemat. într-o zi la sediu, pentru discuție li
beră despre munca lor, pe tinerii din brigada 
I-a a secției a V-a B țesătorie.

Această brigadă era ..vestită" în întreaga 
fabrică pentru neîndeplinirea planului, pentru 
slaba calitate a produselor ei.

Printre fetele invitate era și tovarășa Elena 
Todireanu.

Cu această ocazie li s-a arătat tinerelor că 
trebuie să învețe pentru a-și ridica calificar -a 
profesională.

Atît fetele .dm brigada I cît și celelalte de 
la țesătorie și filatură, care s-au înscris la 
cursurile nou înființate, au fost popularizate 
iar. utennștii. le-au cerut să învețe pentru a 
face, cinste organizației lor.

In cele 5 grupe create au fost cuprinși 92 
elevi. Pentru ca aceste cursuri să se desfă
șoare cît mai rodnic, comitetul organizatei 
de bază U.T.M. a luat legătura cu conducerea 
întreprinderii pentru asigurarea sălilor nece
sare în acest scop.

Todireanu Elena, Andronache Ecaterina. ca 
și alți tineri iau notițe bune la predare. în
vață cu sîrguință, iar la seminarii își notează 
problemele ce nu le sînt încă clare.

Pînă în primele zile ale lunii mai, au fost 
ținute în total 18 cursuri. La țesătorie s-a 
predat despre : mașini de canetat. mașini de 
depănat, urzitorul drept și conus, monta’ul 
urzelii precum și despre ce se lucrează îa 
„Țesătura".

La filatură în specialitatea bataj, s-au ți-

Cursurile
Flecare dintre noi are momente din. viață, 

Re care le păstrează în' minte și îi sînt dragi.
Sînt însă și alte amintiri care te fac să ro

șești cînd Ji le amintești, să pleci capul în jos 
rușinat. De un asemenea fapt își aduce amin
te și tovarășa Elena Todireanu țesătoare la 
fabrica ,,Țesătura"—Iași.

Fiecare muncitor are un plan de producție 
zilnic, pe care trebuie să-l îndeplinească. Lu
cru] acesta însă nu se întîmpla și cu tovarășa 
Elena Todireanu. Cînd sirena vestea începutul 
lucrului, războaiele trebuiau să înceapă să 
„cinte" în ritmul lor cadențat. Războaiele Ele
nei se mai odihneau 10—15 minute, iar în une
le zile chiar și cîte o jumătate de oră. Pe 
urmă, în timpul lucrului cine stătea la taifas 
cu Aspazia dacă nu Elena? Și azi așa, mîine 
la fel,., planul nu era îndeplinit, iar calitatea 
țesăturilor era slabă. Cu toate că avea o pre
gătire profesională necorespunzăto-are, Elena 
nu studia pentru a-și ridica calificarea. Astăzi 
•ceste fapte au rămas doar o amintire.

Elena e fruntașă, planul și.-l depășește în- 
fiecare lună. Povestea adevărată a Elenei Todi
reanu seamănă nespus fie mult cu aceea a 
multor fete din brigada I de la secția a 
V-a B țesătorie.

Cu cîteva luni în urmă la comitetul organi
zației dc bază U.T.M. din fabrica „Țesătura" 
s-a ținut o -consfătuire, unde s-a discutat des
pre înființarea unor cursuri de minim tehnic, 
pentru ridicarea calificării profesionale a ti
nerilor. Era cit se poate de nimerit acest 
lucru.

Cursurile de minim tehnic urmăresc creșterea 
calificării în vederea obținerii unei producții 
mai ridicate și pot juca un mare rol in îmbu
nătățirea calității produselor.

In anul 1953 întreprinderea nu-și îndepli- 
nise planul anual.de producție, și din cauza 
slabei calificări a multor tineri.

De asemenea întreprinderea a băgat de mal 
multe ori în magazie însemnate cantități de 
țesături, respinse de la baza de recepție din 
cauza defectelor.

Pentru înlăturarea unor asemenea lipsuri, 
trebuiau rnulte de făcut. Dar în primul rînd 
eră nevoie de învățătură, de ridicarea nivelu
lui profesional al tinerilor,

★
De prima diată comitetul organizației de 

bază U.T.M. s-a îngrijit să recruteze, lectorii.
La sediul comitetului U.T.M. au fost invi

tați mai mulți ingineri, tehnicieni și funcțio
nari tineri din fabrică, și li s-a propus să pre
dea la aceste cursuri. Așa a fost recrutat ut>

Elevii iși gospodăresc școala
Sosirea primăverii a adus parcă mai multă 

viațp. mai multă veselie printre tinerii din 
diferite colțuri ale țării.

Și e un lucru firesc. Iarba verde, florile, 
pomii înverziți înmiresmează atmosfera și 
odată cu reînvierea naturii capeți parcă pu
teri noi, muncești mai cu spor.

Este explicabil deci de ce elevii Școlii , me
dii tehnice Silvice din Cîmpulung Moldove- 
nesc au curățit fiecare locșor din curtea școlii 
și a internatului iar elevii de la Școala medie 
tehnică de cooperație din Focșani au amena
jat -în fața clădirii o grădiniță de flori.

Intr-adevăr e minunat să înveți într-o 
școală înconjurată de copaci și ronduri de 
flor| multicolore. Elevii Școli' elementare de 
4 «ni din Vizentea-Mînăstirească raionul 
Vrancea — așa după cum reiese dintr-o scri
soare a tovarășei Maric'oa Gavriliu — sînt 
băieți harn'ci, cu dragoste de muncă. Ei nu au 
lăsat în paragină împrejurimile școlii, nu au 
admis oa în juruj clădirii în oare învață să 
fie uscături și mărăcini. Fiecare pionier a în
grijit de cîte un pom de pe aleia pe care 
este așezată școala lor ; l-au curățat de 
crengi uscate, de omizi, au dat tulpinile cu 
var. Cu toții au luat piart'e la strîngeiea frun
zelor uscate pe aleie, au curățit șanțurile ce 
mărginesc aleile cu pomi.

Contribuind la gospodărirea școlii elevii au 
făcut ca toți colegii lor să se simtă mai bine 
în școală, să se plimbe mai cu drag prin 
curte în timpul recreațiilor.

Dar exemplele amintite nu sînt singurele 
care ne arată inițiativele frumoase de a spri
jini |trintr-un fel sau altul școala și interna
tul. Elevii despre care am vorbit își găsesc

Ridicarea productivității muncii — 
în centrul atenției organizației comsomoliste
împreună cu ceilalți comsomoliști din uzină 

care au participat la adunarea de comsomol, 
Șura Ovcearova a ascultat cu atenție refera
tul inginerului-șef Anatoli Alexandrovici Gro
mov, Referentul a arătat sarcinile uzinei și a 
vorbit despre căile de ridicare a productivită. 
ții muncii.

— O deosebită importanță are lupta pentru 
ridicarea productivității la operațiile de poli
zat și șlefuit. Un mare număr de specialiști 
lucrează în prezent pentru a intensifica, pro. 
ccsul de șlefuire... — arăta irigineruț-șef.

Pentru Șura Ovcearova aceste cuvinte erau 
deosebit de clare și apropiate. Ea, care lu
crează ca șlefuitor, a. cunoscut practic rezul
tatele muncii specialiștilor. Nu demult la ma
șina ei a fost instalat un nou elecțrorpoțor de 
frecvență înaltă ; vechile aparate de măsurat 
au fost înlocuite cu altele noi, mai perfecțio
nate. Aceasta a permis să se depășească cu 
mult norma de producție.

Iar inginerul șef continua :
— Numai o strînsă colaborare între ingi

neri, fruntași în producție și raționalizatori ne 
va ajuta să obținem o creștere simțitoare a 
producției pe baza utifajului și a suprafețe
lor de producție existente...

Pe Șura o frămînta și înainte acest gînd. 
Oare coinsomoliștii trebuie să aștepte piuă 
cind specialiștii vor transforma mașinile, vor 
inventa noi dispozitive? Oare nu trebuie să 
ajutăm pe ingineri, să contribuim prin mutica 
noastră creatoare la ridicarea productivității 
muncii? Șură și-a imaginat încă odată des
fășurarea procesului tehnologic, a studiat lo
curile și operațiile unde se pierde timp, a 
chibzuit cum se poate face economie de timp. 
Și tînăra șlefuitoare a găsit o soluție simplă: 
trebuie să instalezi în așa fel inelele pe mă
suța de lucru, îneît să ai posibilitatea să 
prinzi piesa pe strung și în același timp să 
controlezi dimensiunile pieselor. Acum nu se 
mai simțea necesitatea controlului inelului. 
Pierderile de timp auxiliar s-au redus la ju
mătate, iar calitatea producției a crescut sim
țitor.
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tara” iași
nut lecții despre „procesul tehnologic*, „de
scrierea utilajului", „modul de funcționare", 
„metoda de lucru" și „tehnica securității". 
Aceleași lecții s-au ținut și pentru oarde, 'la
minoare și îlaiere.

După predare, elevii sînt seminarizați de 
către lectori asupra felului în oare și-au în
sușit lecția precedentă. Acest lucru a făcut ca 
să crească preocuparea elevilor pentru învăță
tură. Ei ridică probleme interesante și cer lec
torului să lămurească o serie de lucruri care 
nu le-au fost suficient de clare.

Realizările pe care le-au adus pînă în mo
mentul de față cursurile de minim tehnic la 
„Țesătura" Iași, sînt fapte cu care te poți 
mîndri. Un exemplu convingător îl constituie 
brigada I, secția a V-a țesătorie care de cele 
mai multe ori -u-și îndeplinea sarcinile de 
plan ce îi reveneau.

Invățînd cum să muncească mai bine, 
membrele acestei brigăzi, au reușit ca pe luna 
aprilie să-și îndeplinească planul și chiar să-l 
depășească cu 5 la sută.

Calitatea produselor a crescut și ea simți
tor. Elena Todireanu se numără acum printre 
fruntașele brigăzii.

Acest lucru se datorește și faptului că piuă 
acum la cursurile de minim tehnic, fetele din 
brigada I secția a V-a B țesătorie au partici
pat în proporție de 100 la sută.

Intri în imensa sală, și undeva, mai la mij
loc. înconjurat de jur împrejur cu stegulețe 
roșii, afli locul unde lucrează brigada I de 
tineret din secția țesătorie. O întîlnești aici 
pe Elena Todireanu. Ea s-a obișnuit să vină 
mai devreme cu iO—15 minute. înainte de 
începerea lucrului, dar mai ales s-a obișnuit 
să dea pinză de bună calitate. întîlnești aci 
și pe celelalte membre ale brigăzii care au 
devenit și ele fruntașe. Mai sînt însă războaie 
și ringuri care mai „cîntă" fals.

Mai sînt multe de făcut pentru ca la „Țesă
tura” — Iași calitatea să satisfacă cerințele 
mereu crescînde ale consumatorilor. Dar pen
tru ca munca tinerilor de la „Țesătura‘'-lași 
să fie plină de fapte cu care să se mîndreaseă 
întregul colectiv, este necesar ca să se acorde 
mai departe atenția cuvenită cursurilor de 
minim tehnic, să fie recrutați noi și noi tineri 
din fabrică, dornici să-și ridice necontenit 
calificarea profesională.

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scînteii tineretului” 

pentru regiune® Iași

mu'ți, mulți semeni în mai toate școlile din 
țară, Unii au hotărî* să-și ajute școala în 
acțiunea de îmbunătățire a condițiilor de trai 
ale elevilor prin obținerea de recolte bogate 
de zarzavaturi de pe terenul grădinii șco
lare. Despre aceasta tratează scrisoarea ele
ve1' Getta Chirilă de la Școala medie de fete 
de 10 ani din Bîrlad. lată cîteva spicuiri : 
„Sub îndrumarea tovarășei profesoare de 
științele naturii, no* am amenajat întreaga 
grădină de zarzavat a școlii. Am strîns iutii 
buruienile iar apoi am desfundai pămîntul 
cu hirlețele. PentrJ oa munca In grăduâ să 
se desfășoare în mod organizat, am Infor
mii un plan de cultură în care am s'abilit 
ce plante vom cultiva și pe care parcele 
Culturile au fost împărțite apoi pe clase și 
grupe. Am avut grijă să facem o răsadniță 
unde după metodele agrotehnice înaintate am 
semănat roșii, vinete, ardei, varză etc Pe o 
parte bună din teren am pus cartofi și po
rumb în cuiburi așezate în pătrat.

Culturile de bob, ceapă e.c. din grădina 
școlii au început să înverzească și asta ne 
bucură foarte mult. In această muncă gos
podărească au dat dovadă de multă hărnicie 
utemistele Doina Cristea, Ecaterina Dima, 
Margareta Petrescu, Liniana Gologan și 
altele”.

Cam același conținut îl are și corespondența 
elevului Valentin Meseșan, care spime prin
tre altele : „pentru ca la toamnă să fie cît mai 
multe legume pentru alimentația noastră, 
elevii anului I ai Școlii medii tehnice din 
Sîntana raionul Chișineu Criș au lucrat și ei 
la sădirea cepei, la semănatul cartofilor și 
altor legume în grădina școlii.

Asemenea lucruri ne scrie și Rodica Mără- 
cineanu de ia Școala medie mixtă de 10 ani 
din Breaza, precum și mulți alți elev'.

Cu gindul la gospodărirea școli’, la ce ar 
putea face mai bun pentru școală, elevii Șco
li medii mixte de 10 ani nr. I din Zalau. 
neavînd un teren de baschet și acest sport 
fiind îndrăgit de elevi, au luat ’nițtative să 
amenajeze cu forțe proprii un asemenea te
ren. Ei au muncit cu multă însuflețire — ne 
scrie elevul Gheorghe Hoghiș — au curățit 
curtea plină de pietre, gunoi, au nivelat gro
pile. așa că astăzi terenul e dat ia funcți 
u-ie, imeseiindu-ne acum pe toți”.

Elevii școlilor noastre au inițiat multe 
acțiuni dintre care unele deosebit de intere
sante Merită să evidențiem aici pe elevii 
Școlii med’i de 10 ani de băieți din Tg. Jiu. 
care și-au radioficat școala șj internatul, lu
cru nu tocmai ușor nici chiar pentru tehni
cieni. După cum ne scrie tovarășul Iulian 
Somîcescu în această muncă a avut uu mare 
merit și profesorul utemist Ion Popescu. El 
a fost cel care i-a antrenat pe elevi in acea
stă acțiune. El le-a dezvoltat interesul pen
tru construcție pentru probleme de fizică în 
general, prin cercul pe materii pe care îl 
conduce și oare desfășoară o activ'tate deo. 
sebit de interesantă.

Iată dar numai cîteva scrisori despre 
felul cum își gospodăresc elevii școala, dar 
care arată că în orice școală se pot înfăptui 
multe, fără deosebite mijloace materiale. E 
bine ca organizațiile de bază U.T.M. din 
școli să inițieze cît mai multe asemenea 
acțiuni de interes obștesc care să fie in fo
losul elevilor, al întregii școli.

D, SONKIN
•ecretarul comitetului de comsomol 

de la uzina de rulmenți nr. I, 
,,L. M. Kaganovici" din Moscova

In scurt timp, colectivul uzinei a aflat des. 
pre o altă propunere prețioasă de raționali
zare. Pentru a lichida deplasările inutile, com- 
somolista Kira Drojjina a propus ca mașinile 
semiautomate să fie așezate într-un alt mod. 
Noul mod de, așezare a mașinilor permite 
fiecărei muncitoare să lucreze nu la două, ci 
la patru mașini, deodată.

Nu numai, Șura Ovcearova și Kira Drojjina 
au căutat noi metode pentru creșterea pro
ductivității muncii. întregul colectiv al uzinei 
e animat de dorința fierbinte de a-și aduce 
aportul în lupta pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului cincinal, lată de ce 
chemarea celor două comsomoliste, de a în
cepe întrecerea pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului cincinal privitor la 
creșterea productivității muncii a fost primită 
cu căldură și susținută de către întregu] co
lectiv al uzinei. Organizația de partid a a. 
jutat ca această întrecere să capete In
tr-adevăr un caracter de masă.

In secțiile uzinei au luat ființă 600 de bri. 
găzj complexe — din care 150 sînt brigăzi 
complexe de tineret. Din ele fac parte cons
tructori, tehnologi, meoanici, normatori, frun
tași în producție. Membrii brigăzilor au făcut 
propuneri prețioase care au permis ca prin fo. 
losirea Utilajului existent să se mărească 
simțitor producția.

Se poate vorbi deja despre primele rezul
tate ale întrecerii pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului cincinal în ceea ce pri
vește creșterea productivității muncii, Aceste 
rezultate sînl însemnate. E deajuns să ară
tăm că 1500 de tineri care au răspuns la 
chemarea Șurei Ovcearova și a Kirei Drojjina 
și-au îndeplinit deja sarcinile prevăzute în 
planul cincinal. Astfel, inițiativa celor două 
comsomolisle s-a transformat într.o mare miș
care patriotică.

In uzina noastră, ca și în alle întreprin
deri, sînt mulți oameni care lucrează ca 
Drojjina și Ovcearova. Acești tineri și tinere, 
pătrunși de^șimțui noului și plini de iniția
tivă, cautăWfc perseverență’noi că) și metode

pentru mărirea producției și îmbunătățirea 
oalității produselor. In aceste condiții se în
țelege, desigur, că datoria conducătorului de 
comsomol este de a susține pe inovatori, de 
a-i ajuta să.și ducă la bun sfirșit lucrul în
ceput, de a acționa prin orice mijloace pen
tru popularizarea inițiativelor în mijlocul ti
neretului.

Printre organizatorii de comsomol pe sec. 
ții ca și în comitetul de comsomol al uzinei 
existau totuși oameni care mai mult vorbeau 
despre necesitatea de a ajuta pe inovatori. 
Ei se mulțumeau să lanseze chemări, să dea 
sarcini dar nu studiau condițiile de lucru ale 
tinerilor muncitori, nu se îngrijeau de lichi
darea lipsurilor care făceau să nu se lucreze 
cu întreaga capacitate a utilajului.

La adunările de comsomol asemenea „con
ducători" au fost supuși unei critici aspre. 
Comsomoliști! au cerut de ia aleșii lor nu o 
conducere formală a întrecerii, ci o muncă 
vie și asiduă pentru ridicarea productivității 
muncii de către fiecare tlnăr muncitor.

Comitetul de comsomol, birourile de secții 
au tras concluzii din această critică. In pre
zent organizația comsomolistă din uzină par
ticipă cu mult mai aetiv și mai concret la 
rezolvarea problemelor legate de productivi
tatea muncii care stau în fața uzinei. Iar a- 
ceste sarcini nu sînt puține.

Alătur) de colectivele altor 28 de întreprin. 
deri din Moscova și din regiunea Moscovei, 
muncitorii uzinei au hotărît să ridice pro
ductivitatea muncii în anul 1954 cu 6,4 0/n 
față de anul trecut, să îndeplinească indjeii 
prevăzuți în planul cincinal în acest domeniu 
în timp de patru ani și jumătate. Cu alte 
cuvinte, fără o lărgire simțitoare a suprafe. 
țelor de producție și a parcului de utilaje se 
poate mări considerabil capacitatea de produc
ție a întreprinderii. In legătură cu aceasta 
se modernizează utilajul, se introduce au
tomatizarea, se creează tipuri perfecționate de 
mașini după scheme noi.

Comsomolj.știi participă activ la aceste ac
țiuni. Mulți tineri specialiști sînt autorii unor 
prețioase perfecționări tehnice.

Comsomolistuj Mihail Koledin, constructor 
în secția de matrițare la rece a construit și 
« introdus în producție un automat pentru

Rezultatele concursului
„Pentru cea mai bună corespondentă- organizat 

de ziarul nostru în cinstea zilei presei comuniste

In ziua de 6 iunie a.c„ la „Casa zia
riștilor din Capitala” a avut loc decernarea 
premiilor corespondenților voluntari care 
au participat la concursul „Pentru 
cea mai bună corespondență” organizat 
de ziarul nostru în cinstea zilei presei 
comuniste.

Făcîndu-se bilanțul concursului s-a a- 
rătat răsunetul larg ce l-a avut în rîn
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gjn'ca — Bacău; Averescu Vasile — Laț:: Ardeleana Mircea — Oradea ; Idelovici Ema. 
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FOTOGRAFII

Premiul I V<*-ne--i I. profesor. M'-epan Grgore. atev .Gottsck'ck .Maria, elevă, 
Tiolati Eugen, elev, Năsăud — regiunea Cluj.

Premiul II. Prisfoloveanu Dumitru, învățător — Govițînt — Arad.

Mențiuni îa cărți

Călinescu Erast — București.

Mențiuni In abonamente pe trei luni la ..Scinteia tineretului"

Dătău Gheorghe ți Vese fon. — Brad — Hunedoara.

prinderea semifabricatelor In matriță. Pro
ductivitatea muncii s-a mărit de șase orj. 
Tînărul inginer Victor Panin a proiectat un 
transportor pentru transportarea rulmenților 
la control. Acum nu mai este necesar să i 
cărăm cu mîinile.

încă nu demult, Anatoli Șeremetiev lucra 
ca majstru de schimb In secție. Fără a în
trerupe munca în producție el a terminat școa
la medie tehnică de construcții de mașini, 
„Dzerjinski”. In prezent Anatoli este construc
tor. El este unul din autorii proiectului liniei 
automatizate pentru transportarea rulmenților. 
Asemenea exemple sînt numeroase.

In multe secții din uzină organizațiile 
comsomoliste au fost inițiatoarele metode: de 
lucru după graficul orar. In secția de mașini 
automate, organizatoarea de grupă Alexandra 
Zenkova a fost printre primii care au trecut 
să lucreze după metoda graficului orar.

Exemplul Alexandrei Zenkova a fost urmat 
mai întîi de comsomoljștii din grupa ei iar 
mai tîrziu de către toți tinerii din secție. Me
toda graficului orar a făcut să crească simți
tor producția. După metoda graficului orar 
lucrează acum și majoritatea tinerilor mun
citori din alte secții.

Este foarte bună metoda controlului prin 
raiduri comsomoliste. Participanții la raiduri 
descoperă, iar uneori și lichidează pe loc, 
lipsurile existente în organizarea muncii. 
Iată un exemplu. In secția nr. 1 de producere 
a pieselor mărunte, în timpul unui raid s-a 
stabilit că maiștrii lucrează la producerea 
semifabricatelor pe comenz) foarte mici. A- 
ceasta a dus la o reorganizare parțială a 
mașinilor. A ieșit la iveață că motivul aces. 
tei metode nejuste se ascunde în nejusta e- 
vidență zilnică a îndeplinirii programului pe 
schimburi. Se ținea numai evidența produse
lor finite. Din această cauză maiștrii se stră
duiau să împartă semifabricatele pe comenzi 
mici. La propunerea membrilor care au al
cătuit raidul, această practică nejustă a fost 
înlăturată.

Unul din ultimele raiduri comsomoliste, 
care a avut loc de curînd în timpul schim
bului de noapte a avut ca scop lichidarea 
indisciplinei țn muncă. In secția de reparații 
mecanice, membrii raidului au observat, că 
două locuri de producție sînt goale. Ambji 
strungari, Sirotin și Jarov plecaseră în 
timpul de producție la bufet și stăteau acolo 
de aproape o oră. Atunci cînd tovarășii le-au 
atras atenția ei au răspuns :

— Nu-i nimic. Accelerăm mai spre ziuă 
ritmul și tot îndeplinim noi norma.

Atitudinea lui Jarov ți a lui Sirotin a fost 

dul tinerilor din toate domeniile de acti
vitate La concurs au participat sute de 
tineri trimițînd redacției peste 1.500 de 
scrisori (reportaje, recenzii, articole criti
ce și satirice și fotografii). Un număr de 
606 tineri s-au adresat pentru prima dată 
ziarului. Numeroși tineri, dintre cei pre- 
miați, s-au angajat să scrie și mai de
parte ziarului nostru.

discutată la o adunare de comsomol. „Prie
tenii" au fost criticați cu asprime. Ei au tre
buit să înțeleagă că pentru un comsomolist 
este puțin să îndeplinească norma. Comso- 
molistul este obligat să folosească rațional 
fiecare minut din timpul de lucru. După cum 
se vede, adunarea nu a fost fără folos pen
tru Sirotin și Jarov. Acum ei lucrează con. 
știincios.

Au fost ajutați să se îndrepte și alți mun
citori care incălcau disciplina de producție. 
O influență puternici a avut asupra lor ca
ricaturile publicate în gazetele de perete ale 
organizațiilor comsomoliste.

Rezultatele acestui raid ne-au determinat să 
tragem și altă concluzie : de faptul că în 
uzină sînt muncitori care încalcă disciplina 
de producție, sîntem vinovați și noi. Organi. 
zațiile comsomoliste nu cuprind încă în sfera 
lor de influență pe toți tinerii muncitori din 
uzină.

Și aceasta se întîmplă astfel pentru că în 
munca noastră educativă nu a fost lichidat 
încă complet formalismul. Adesea noi împăr- 
țim sarcinile comsomoliste pe sectoare : 
„munca educativă" și „munca de producție". 
Lecțiile, referatele, excursiile fac parte din 
munca educativă. întrecerea, raidurile, pos
turile de control — aceasta e muncă de pro
ducție. In felul acesta conținutul muncii edu. 
cative e rupt de problemele arzătoare ale 
producției Sarcina noastră constă tocmai în 
a educa tineretul în procesul muncii. In lupta 
pentru raționalizarea producției, pentru ridi
carea productivității muncii se educă la 
comsomoliști astfel de calități prețioase ca 
perseverența, dîrzenia, capacitatea de a în
vinge greutățile.

Fiecare zi ne aduce noi exemple de iniția, 
tivă creatoare din partea comsomoliștilor. In 
secția de reparații mecanice strungarul Vitali 
Tepleakov, organizator de grupă, care lu
crează ia îndeplinirea comenzilor pentru a- 
gricultură, a ajuns cu îndeplinirea normei de 
lucru într-un schimb pînă la 300 la sută.

In uzină s-a extins mișcarea pentru însu
șirea profesiilor înrudite, începută la propu
nerea corns omolistei Alexandra Kurganova. 
Cîte două profesii stăpînesc nu numai mulți 
tineri muncitori din secțiile anexe dar și mun
citorii și ajustorii din secția de bază.

Avîntul inițiativei creatoare a tineretului 
este o mărturie a inepuizabilelor rezerve pen
tru ridicarea productivității muncii tinerilor 
muncitori.

Să descopere și să folosească în întregime 
aceste rezerve — așa « hotărît organizația 
eomsomollstă din uzină.

E de mult cunoscut utemistul Tockaci 
Wiliam de tinerii combinatului metalurgic- 
Reșița, pentru calitatea deosebită a piese
lor pe care le execută.

Responsabil al unei brigăzi utemiste de 
la secția utilaj-mecanic, el reușește apli- 
cînd metodele înaintate de muncă să de
pășească zilnic norma cu 90—100 la sută.

Un maistru fruntaș
Constantin Niculaie are 30 ani. Este maistru 

la secția finisare a uzinei Carbochim din 
Cluj și de un an de zile conduce brigada 
utemistă complexă de economii care cuprinde 
17 oameni.

Lunar această brigadă obține economii în 
valoare de 4—5.000 lei. Constantin Niculaie 
împărtășește bucuros „secretele” acestor suc
cese tuturor.

— Membrii brigăzii noastre — spune el — 
cunosc bine importanța realizării de cît mai 
multe economii și de aceea se străduiesc să 
găsească necontenit noi izvoare pentru reali
zarea acestui scop. Pînă de curînd. noi obți
neam economii prin valorificarea pietrelor de 
polizoare rebutate. Din pietrele cu un dia
metru mai mare care erau rebutate de la cup
toare. noi făceam pietre mai mici. De curind, 
conducerea uzinei a hotărît însă să recupe
reze toate pietrele rebutate în vederea folo
sirii celui mai mic deșeu. Ne-am îndreptat 
atunci atenția și asupra altor surse de ieali- 
zări de economii. Unul din aceste izvoare 
este reducerea consumurilor specifice de mate
riale. Noi lucrăm cu plumb. Am observat că 
în procesul de topire a plumbului, se pot pe
trece fenomene de oxidare, ceea ce face ca 
materialul să nu poată fi folosit. Pornind de 
la această observație, noi întreținem zilnic fie
care în cuptorul lui temperatura cea ’ mai 
ridicată pentru ca prin topire plumbul să nu 
se oxideze. Tot pe linia reducerii consumur!- 
lor specifice de materiale, membrii brigăzii 
noastre acordă o mare atenție cernerii prin 
sită a nisipului de oțel etc. Lucru! cei mai 
important în activitatea brigăzii noastre. în
cheie tovarășul Constantin Niculaie, este ace
ia că fiecare muncitor se străduiește să gă
sească permanent noi și noi surse de eco
nomii

Din brigada complexă de economii de la 
uzina „Carbochim” se evidențiază numeroși 
tineri Astfel, unul dintre aceștia este Mure
șean Gavril calificat în uzină Acesta, paralel 
cu acțiunea de realizare de economii, obține 
și însemnate depășiri de normă. Pe luna tre
cută a obținut o depășire medie de normă de 
123 la sută. In același timp tovarășul Csegezi 
Nicolaie a obținut și el o depășire de 120 la 
sută.

I. DELEANU
corespondentul „Scînteii tineretu

lui” pentru regiunea Cluj 
-----•-----

Corespondenții sezisează_-- 
organele 'au măsuri 

Cămin cultural 
sau prăvălie?

Căminele culturale de la' sate sînt un mij
loc important de educare a țăranilor munci
tori. Insă pe lîngă unii tovarăși din condu
cerea unor cămine culturale care se preocupă 
da buna desfășurare a activității culturale 
mai sînt și unii tovarăși oare neglijează în 
mod cu totul nepermis această sarcină.

Intr-o scrisoare trimisă de curînd la redac
ția ziarului un corespondent voluntar al zia
rului nostru, ne.a sezisat slaba activitate a 
căminului cultural „1 Mai’1 din satul Valea 
Gardului raionul Telaajen.

De cîte ori am trecut pe Ungă căminul 
cultural — scrie corespondentul — de atitea 
ori am văzut ușile închise. Curiozitatea m-a 
făcut înti-una din zile să discut cu tinerii 
din acest set despre activitatea ce o desfă
șoară ei ta căminul cultural.

— Sra desfășurat o activitate culturală 
rodnică mei înainte — mi-eu spus ei. Am 
avut și o echipă artistică bună însă acum de 
cînd căminul este închis, s-a destrămat. 
Acest lucru a făcut ca noi să nu putem par
ticipa la prima etapă a co.ncursului echipe
lor artistice.

Mare mi-a fost mirarea cînd am trecut ia
răși după cîtva timp prin acest sat. De data 
aceasta ușile căminului cultural nu mai erau 
închise, iar în fața lui erau adunați mulți 
tineri. M-am gîndit atunci : au venit tineri* la 
cămin să ia pat te la vreo conferință seu să 
participe l,a vreo audiție la radio. Am intrat 
și eu înăuntru. Ce credeți că am văzut? Un 
vînzător oare distribuia mărfuri consumato. 
rilot ”,

Trimițînd spre cercetare cele semnalate de 
corespondent, comitetul raional P.M.R. Telea- 
jen ne răspunde că cele sezisate de corespon
dent sînt reale.

Căminul cultural din satul Valea Gardului 
a stat închis. Aceasta se datotește lipsei de 
preocupare a conducerii căminului cultural, 
comitetului executiv al statului popular comu
nal cît și a secției culturale raionale oare 
nu s-a sezisat niciodată de slaba activitate 
a acestui cămin cultural.

Acum s-au luat măsuri și căminul cultural 
a fost pus la dispoziția locuitorilor. Pentru 
lichidarea lipsurilor manifestate și îmbunătă
țirea activități' culturale la căminul „1 Mai” 
din Valea Gardului comitetul executiv al 
sfatului popular comunal a luat măsuri de 
reorganizare a conducerii căminului pr'n în
locuirea directorului care nu se preocupa de 
munoa culturală.

Totodată secția culturală a sfatului popular 
raional a trimis un activist care să ajute și 
să sprijine în muncă noua conducere a cămi
nului cultural.

Informație
Luni 7 iunie a.c., ministrul Afacerilor Exter

ne, S. Bughici, a primit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministrul plenipotențiar al Ma
rii Britanii la București, Dermot Francis Mac- 
Dermot, în legătură cu apropiata depunere a 
scrisorilor de acreditare.

(Agerpres)

anual.de


Conferința de la Geneva a miniștrilor afacerilor externe
Ședința plenară din 5 iunie

GENEVA 6 (Agerpres). — TASS transmite : 
La 5 iunie a avut loc o ședință plenară a de
legațiilor celor 19 țări care participă la discu
tarea primului punct de pe ordinea de zi a 
conferinței de la Geneva — problema coreea
nă. Ședința a fost prezidată de Wan Waithay- 
akon (Tailanda).

Amintim cititorului că încă de la începutul 
conferinței de la Geneva, la 27 aprilie, de
legația Republicii Populare Democrate Coree
ne a prezentat o serie de propuneri concrete, 
îndreptate spre rezolvarea problemei coreene 
prin unificarea pașnică a tării pe baze demo. 
erate. Aceste propuneri, bazate pe principiul că 
restabilirea unități' naționale a Coreei, pri
vește în primul rînd poporul coreean însuși, 
prevăd ținerea de alegeri în întreaga Coree 
în condiții care să asigure exprimarea cu a- 
devărat liberă a voinței poporului coreean 
și care să excludă orice amestec străin și 
orice presiune asupra alegătorilor. In aceste 
scopuri propunerile delegației R. P. D. Co
reene prevăd că organizarea alegerilor pe în
treaga Coree să se facă pe baza unei înțelegeri 
întie Coreea de nord și cea de sud, iar pen
tru aceasta trebuie să se creeze o comisie 
pe întreaga Coree, alcătuită din reprezentanți 
ei celor două părți ale țării.

Aceste propuneri prevăd de asemenea că toate 
trupele străine trebuie retrase din Coreea 
înainte de organ'zarea alegeriloi pe întreaga 
Coree și că statele interesate în mod deose
bit în asigurarea păcii în Extremul Orient, 
trebuie să-și asume obligații care să asi
gure dezvoltarea pașnică ulterioară a Coreei.

După cum se știe, propunerile delegației 
R. P. D. Coreene au fost sprijinite de dele
gațiile U.R S.S și Republicii Populare Chi- 

— neze. Totodată, delegația R. P Chineze a 
r prezentat o propunere suplimentară prevă- 

zînd ca, pentru supravegherea desfășurării 
alegerilor libere în întreaga Coree. să fie 
constituită o comisie alcătuită din reprezen
tanți ai țărilor neutre care nu au participat 
la războiul din Coreea.

Propunerile delegațiilor R. P. D. Coree
ne și R.P Chineze au fost sprijinite și apro
bate cu căldură de cele mai largi cercuri ale 
opiniei publice, deoarece ele deschid drumul 
spre crearea pe cale pașnică a unui stat co
reean unit independent și democrat. Totuși,

GENEVA 7 (Agerpres). — TASS trans
mite declarația făcută ta 5 iunie 1954 de Ciu 
En-lai, ministrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, la conferința de ta Geneva a mi
niștrilor afacerilor externe.

Domnule președinte 1

Domnilor delegați I -

încă le cea de a doua ședință plenară a 
conferinței de ta Geneva, ministrul afacerilor 
externe al R. P. D. Coreene, Nam Ir, a făcut 
trei propuneri concrete referitoare ta regle
mentarea pașnică a problemei coreene. Aceste 
propuneri au fost sprijinite de delegațiile 
U.R.S.S. și Republicii Populare Chineze. 
Orice om nepărt'h'tor nu poate să nu recu
noască faptul că propunerile ministrului a- 
facerilor externe al R.P.D. Coreene. Nam 
Ir, deschid poporului coreean mari posibili
tăți pentru restabilirea unității sale națio
nale pe calea ținerii unor alegeri cu ade
vărat libere La 22 mai, delegația R. P. Chi
neze călăuzită de dorința de a se realiza un 
ecord a completat propunerile ministrului a- 
facerilor externe al R.P.D. Coreene, Nam 
Ir. cu o propunere prevăzînd instituirea unei 
supravegheri internaționale asupra ținerii a- 
legerilor libere din Coreea din partea uno- 
țări neutre. Acest lucru a contribuit ta pro
gresul conferinței. Dar, chiar în aceeași șe
dință, reprezentantul Republicii Coreea a 
făcut o propunere al cărei sens nu constă în 
altceva decît ca Coreea să fie unificată de 
clioa lisînmanistă, cu ajutorul unor forțe din 
«fără Este absolut evident că o asemenea 
propunere nu poate constitui o bază echita
bilă pentru reglementarea pașnică a proble
mei coreene.

Reprezentanții S.U.A. și altor cîtorva țări, 
invpcînd hotărîrile ilegale ale O.N.U., au în- 
ceroat să sprijine această propunere a re
prezentantului Republicii Coreea. Noi am a. 
Tătat în repetate rîndurî că conferința noas
tră nu are nimic comun cu O.N.U. Ea a fost 
convocată pentru a căuta căi de reglemen
tare pașnică a problemei coreene. §', in
tr-adevăr. este cu putință să se găsească o 
bază comună pentru reglementarea pașnică a 
problemei coreene.

La conferința noastră, nimeni nu a ridicat 
obiecțiuni împotriva faptului că în Coreea pa
cea trebuie să fie consolidată. Toată, lumea 
recunoaște că scopul prezente1' conferințe este 
reglementarea pașnică a problemei coreene.

Toți se pronunță pentru unificarea Corpei. 
Aproape toți recunosc că pentru unificarea 
Coreei este necesar să se țină alegeri libere 
pe întreaga Coree. Aceste alegeri trebuie să 
se țină pe baza principiului reprezentării 
proporționale. Numai în problema retragerii 

| tuturor forțelor armate străine din Coreea în 
termenele stabilite, o parte neînsemnată din- 

* tre delegați au ridicai obiecțiuni de principiu. 
După cum a subliniat ta 13 mai reprezentantul 
Regatului Unit, dl. Eden, există deja o serie 
de puncte comune și de aceea nu trebuie să 
fim dezamăgiți în ceea ce privește găsirea 
căilor pentru rezolvarea problemei. Unii con
sideră că tntrucît tn Coreea nu se varsă 
stnge, continuarea reglementării pașnice a 
problemei coreene nu ar mai fi actuală; de a- 
ceea, ei se pronunță în mod fățiș pentru a- 
minarea rezolvării problemei coreene. Noi nu 
putem fi de acord cu un asemenea punct de 
vedere. Problema coreeană este atît de strîns 
legată de pacea și securitatea tn Extremul 
Orient și în întreaga lume tncît reglementa
rea ei pașnică nu suferă nici o întîrziere. 
Din moment ce există deja aceste puncte co
mune, trebuie cu atît mai mult să depunem 
eforturi pentru a găsi căi de rezolvare con
cretă a problemei și nu putem tolera ca pro- 

i punerile reprezentantului Republicii Coreea 
să devină un obstacol în calea realizării unui 
acord.

Reprezentantul Republicii Coreea a decla
rat aici că guvernul său reprezintă majori
tatea poporului coreean. Dacă acest lucru 
este adevărat, guvernul Coreei de sud nu 
are de ce să se teamă de ținerea unor ale
geri cu adevărat libere pe întreaga Coree în 
vederea unificării Coreei. Reprezentantul Re

în cursul discuțiilor purtate în cadrul confe
rinței, delegația S. U. A. și delegațiile altor 
cîtorva țări s-au pronunțat împotriva acestor 
propuneri, inststînd asupra amestecului în 
treburile interne ale Coreei prin apUcatea 
hotărîrilor ilegale ale O. N. U. cu privire la 
problema coreeană. Discuțiile au arătat că 
S.U.A. nu doresc să rezolve problema coree
ană pe cale pașnică Ele au arătat de ase
menea că S.U.A. tind să-și mențină domi
nația în Coreea de sud și să extindă această 
dominație asupna întregii țări. Irapiedicînd 
prin toate mijloacele realizarea unui acord 
pe baza propunerilor prezentate de delegația 
R.P.D. Coreene, reprezentanții S. U. A.‘și ai 
statelor care le urmează nu au prezentat nici 
un fel de propuneri care să poată contribui 
la realizarea unui acord.

La 22. mai. delegația Coreei de sud, a pre
zentat proiectul ei, alcătuit sub dictatul S.U.A., 
proiect care prevede ținerea de alegeri în 
condițiile ocupării Coreei de sud de către 
trupele străine și sub controlul O.N.U.. deși, 
după cum se știe, aceasta din urmă a fost 
una din părțile beligerante în războiul oo- 
reean, pierzînd astfel posibilitatea de a avea 
rolul de organ internațional nepărtinitor în 
rezolvarea problemei coreene.

Deș propunerile sud-coreene sînt văd't 
inacceptabile, reprezentantul Etiopiei, Gabre 
Heywot. care a luat primul cuvîntul în ședința 
din 5 iunie, a încercat să Ie prezinte ca o bază 
acceptabilă pentru un acord. El s-a pronunțat 
împotriva propunerilor delegației R.P.D. 
Coreene, recunoscînd totuși că, în ciuda deo
sebirii radicale dintre cele două proiecte pre
zentate conferinței spre examinare, există un 
acord comun privitor la faptul că alegerile 
trebuie ținute pe întregul teritoriu al Coreei.

Șeful delegației R. P D Coreene, Nam Ir, 
a făcut o analiză amănunțită a proiectului 
delegației Coreei de sud.

A luat apoi cuvîntul șeful delegației 
Republicii Populare Chineze, Ciu En-tai.

A luat apoi cuvîntul reprezentantul Filipice
lor, Garcia, care, după cum era și de aștep
tat, a repetat tn cuvîntarea sa argumentele 
americane tn apărarea propunerilor delegației 
sud-coreene Garcia a demonstrat că delegația 
lui nu dorește să contribuie la rezolvarea 

Declarația lui Ciu E
publicii Coreea se opune însă creării unui or
ganism pe întreaga Coree, conform unor prin
cipii stabilite de comun acord între Repu
blica Populară Democrată Coreeană și Repu
blice Coreea, pentru pregătirea și ținerea 
unor alegeri libere pe întreaga Coree. Gu
vernul sud-coreean încearcă să folosească d'n 
nou Organizația Națiunilor Unite ca un pa
ravan pentru instituirea controlului său exclu
siv asupra ținerii alegerilor, pe întreaga Co
ree. El încearcă chiar să impună Republ'cii 
Populare Democrate Coreene Constituția Re
publicii Coreea Mai mult, el se pronunță ca 
și pînă acum împotriva retragerii trupelor 
Națiunilor Unite, mai ales a trupelor ameri
cane, înainte de ținerea alegerilor'pe întreaga 
Coree Acest Iu :ru dovedește că însuși guver
nul sud-coreean nu crede că reprez'ntă vo
ința majorități' poporului coreean. Guvernul 
sud-coreean se teme de unificarea Coreei pe 
calea unor alegeri cu adevărăt libere ; el în
cearcă să extindă regimul l'sînmanist asupra 
întregii țări cu ajutorul hotărîrilor ilegale ale 
O.N.U. și a] forțelor armate stră'ne. Acest 
lucru nu numai că încalcă principiul rezol
vării problemei coreene de către poporul co
reean însuși, dar respinge totodată cu desă- 
vîrșire baza democratică a unor alegeri li
bere. De aceea nu este de mirare că pînă și 
unul din corespondenții ziarului „New York 
Times", într-o știre transm'să ta 28 mai, nu 
a putut să nu recunoască faptul că în proiec
tul delegației Republicii Coreea „se ocolește 
problema cu adevărat fundamentală — a 
acorda poporului coreean posibilitatea de a-și 
unifica țara sub egida unu1 guvern pe care 
îl poate desemna prin alegeri cu adevărat 
libere".

Alegerile libere pe întreaga Coree constituie 
o chestiune a poporului coreean însuși. Prin 
urmare, propunerea ministrului afacerilor ex
terne al R P D Coreene, Nam Ir. cu privire 
ta crearea unei comisii bipartite pe întreaga 
Coree, alcătuită din reprezentanți ai R.P.D. 
Coreene și Republicii Coreea, în vederea pregă
tirii și tinerii alegerilor pe întreaga Coree 
este întru totul rezonabilă. După oum a ară
tat ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
V. M. Molotov. în cuvîntarea rostită le 29 
aprilie, „firește, rezolveree problemei • co
reene este o chestiune oare îi privește în pri
mul rînd pe coreen' înșiși, este o chestiune a 
poporului coreean însuși. Nici o rezolvare 
impusă poporului coreean de către alte țări 
nu poiate satisface poporul coreean, nu poate 
sluji la o reglementare trainică a problemei 
coreene".

Ținînd seama de faptul că de ani de zile 
Coreea este împărțită în două și că războiul 
a dus te o înăsprire a relațiilor dintre Co
reea de sud și Coreea de nord, noi am pro
pus oa unele, state neutre să ajute com'sia 
pe întreaga Coree la supravegherea alegeri
lor libere pe întreaga Coree. Unii susțin ca 
controlul alegerilor libere, pe întreaga Coree 
să fie exercitat .de Organizația Națiunilor 
Unite, Acest punct de vedere este neîntemeiat. 
Noi am mai subliniat în repetate rînduri că 
O.N.U. este una din părțile beligerante în 
războiul din Coreea și de multă vreme a 
pierdut autoritatea morală și dreptul de a 
reglementa nepărtinitor problema coreeană. 
De aceea nu este întîmplător că acordul de 
armistițiu în Coreea prevede oa supravegherea 
armistițiului în Coreea să fie exercitată nu de 
Organizația. Națiunilor Unite, care este una 
din părțile beligerante, ci de o • comisie de 
țări neutre, care n-au luat parte la războiul 
din Coreea, și oare a fost creată pe baza unui 
ecord între părțile beligerante. In decurs de 
zece luni de la încheierea armistițiului în Co
reea, comisia neutră de supraveghere a avut 
un rol pozitiv în sprijinirea aplicării acordu
lui de armistițiu.

Comisia neutră de supraveghere a elaborat 
o procedură eficace pentru supravegherea și 
inspectarea operațiunilor de reîmprospătare a 
personalului militar, oare sosesc și pleacă din 
Coreea, precum și a înlocuirii ma
terialelor de război din Coreea, a stabilit su
pravegherea permanentă a anumitor puncte 
din Coreea de sud și de nord și a efectuat 
anchete speciale în urma cererilor de a se 
cerceta cazurile de încălcare a acordului, a- 

problemei coreene. El șî-a exprimat „convin
gerea fermă" că poporului coreean trebuie 
să-i fie impuse hotărîrile O. N. U., deși aceste 
hotărîri sînt ilegale ș' nu au nici o legătură 
cu conferința de la Geneva.

După reprezentantul Filipinelor a luat cu
vîntul șeful delegației sovietice V. M. Molo
tov. In declarația sa, ascultată cu multă a- 
tenție de către parțicipanții la conferință, 
V.M Molotov a făcut un bilanț al discuției 
generale de pînă acum în problema coreea
nă.

A luat apoi cuvîntul reprezentantul Olan, 
dei. El a negat în mod neîntemeiat posibili
tatea colaborării între reprezentanții celor 
două părți ale Coreei în cadrul Comisiei pe 
întreaga Coree și s-a pronunțat pentru pro
punerea delegației sud-coreene oare are drept 
scop să impună poporului coreean alegeri sub 
supravegherea ONU In încheiere el a de
clarat că delegația Olandei a ascultat cu un 
mare interes propunerile delegației U.R.S.S 
și că ea le va studia cu atenția cuvenită

In încheierea ședinței au luat cuvîntul re
prezentanții Coreii de sud și S. U. A. oare 
au demonstra! încă odată că realizarea unu a- 
cord tn problema coreeană nu intră în cal 
culele lor Ei au obiectat deosebit de vehe
ment împotriva propunerii cu privire la ere. 
area une' comis:' pe întreaga Coree. arătînd 
prin aceasta că ei se tem ca de foc să se 
acorde poporului coreean însuși dreptul de 
a-și hotărî soarta Prezentînd tntr-o lumină 
falsă experiența comisiei țărilor neutre de 
supraveghere a acordului de armistițiu tn 
Coreea, delegatul S U.A.. Smith, s-e pronun
țat pe această „bază" împotriva propunerii 
delegației R P Chineze oa pentru suprave
gherea desfășurării unor alegeri libere în Co
reea. să fie creată o comisie alcătuită din 
reprezentanții țărilor neutre care nu au luat 
parte ia războiul din Coreea.

Ciu En-lai a declarat că el nu este de a- 
cord cu această afirmație a Iui Smith, și și-a 
rezervat dreptul de a răspunde mai tîrziu la 
declarația reprezentantului S U. A.

Cu aceasta, ședința a luat sfîrșit. Reprezen
tantul Tailandei care a prezidat ședința, a 
declarat că data următoarei ședințe a delega
țiilor va fi anunțată ulterior.

n=iai
dresate de părți pe baza acordului de armis
tițiu. Deși comisia neutră de supraveghere a 
întîmpinat în munoa ei anumite dificultăți, nu 
se poate nega că ea a fost ut'lă și a obținut 
rezultatele pozitive. Dacă un asemenea or
gan internațional cum este comisia țărilor 
neutre a fosi în stare să exercite suprave
gherea îndeplinirii acordului de armistițiu în 
Coreea, nu există nici un motiv să se afirme 
că el nu va putea exercita supravegherea co
respunzătoare asupra ținerii alegerilor pe în
treaga Coree.

Retragerea tuturor trupelor străine din Co
reea constituie principala condiție pentru asi
gurarea exprimării libere a voinței poporului 
coreean în cursul alegerilor pe întreaga tară

Reprezentantul Republicii Coreea a repetai 
declarațiile reprezentantului S.U.A. și, încei 
cînd să ridice obiecțiun' împotriva propunerii, 
echitabile cu privire te retragerea tuturor 
forțelor armate străine d'n Coreea, și-a per 
mis din nou să se dedea la atacuri calom- 
moașe la adresa voluntarilor chinezi. Această 
zarvă stîrnită de reprezentantul Republicii Co 
reea nu poate diminua cîtuși de puțin ca 
racterul just al acț'unilor voluntarilor chinez'

Tocmai R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană 
sînt acelea oare stăruie consecvent pentru 
retragerea simultană a tuturor forțelor armate 
stră'ne din Coreea.

In prezent, cînd discutăm chestiunea regle
mentării pașnice a problemei coreene. Repu 
blico Coreea și S.U.A. continuă să nu do 
rească retragerea trupelor americane simul
tan cu retragerea tuturor celorlalte trupe 
străine din Coreea. Nu dovedește oare acest 
lucru că ele încearcă să mențină trupe ame 
rioane în Coreea pentru a se amesteca în tre
burile ei interne și a primejdui pacea în Co
reea și securitatea Chinei ? Este însă limpede 
că propunerile reprezentanților S.U.A. și Re 
publicii Coreea sînt d ametral opuse năzuin
țelor popoarelor tuturor țărilor ai căror fi! se 
află în Coreea. La 7 mai. reprezentantul Noii 
Zeelande a declarat că este convins că sta
tele reprezentate la această conferință aș
teaptă z'ua cînd trupele lor vor fi retrase din 
Coreea. In cuvîntarea rostită la 29 aprilie, 
reprezentantul Australiei și-a exprimat de a- 
semenea speranța că pe baza unor acorduri 
satisfăcătoare și a unor angajamente ferme 
s-ar putea începe retragerea trupelor ta o 
dată ma> apropiată.

La 13 mai, reprezentantul Regatului Unit 
a declarat de asemenea .....Noi avem aceeași
dorință comună de a ne retrage trupele din 
Coreea de îndată ce vom putea tace aceasta 
fără a primejdui pacea**.

De aici se vede că și la ace* oare au uni
tăți în cadrul trupelor O.N.U. se constată do
rința ca forțele armate străine să f'e retrase 
din Coreea.

Aci s-a spus că retragerea tuturor forțelor 
armate străine din Coreea poate avea reper- 
cusiun' negative asupra păcii în Coreea. A- 
ceste afirmații sînt lipsite de temei. în scopul 
preîntîmpinării reînceperii războiului tn Co
reea, ministrul afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene, Nam Ir, a propus ca statele cel ma! 
interesate în menținerea păcii în Extremul 
Orient să-și asume obligația de a asigura 
dezvoltarea pașnică a Coreei, ceea ce ar fa
cilita îndeplinirea sarcinii unificării Coreei. 
In legătură cu aceasta noi considerăm că nu 
există nici un temei ca prezenta conferință 
să nu poată ajunge la acordurile corespun
zătoare cu privire la retragerea tuturor for
țelor armate străine din Coreea în termenele 
stabilite -și la asigurarea dezvoltării pașnice 
a Coreei de către statele cel mai interesate 
în menținerea păci! în Extremul Orient.

De peste o lună se discută la conferința de 
la Geneva chestiunea reglementării pașnice a 
problemei coreene. Popoarele Iubitoare de 
pace din toate țările așteaptă de la confe
rința noastră rezultate- pozitive. Trebuie oa 
pe baza comună asupra căreia s-a și căzut 
de acord, să depunem eforturi pentru reali 
zarea unui acord cu privire la reglementarea 
pașnică a problemei coreene. Trebuie să Justi
ficăm speranțele popoarelor tuturor țărilor.

GENEVA 7 (Agerpres). — TASS transmite 
declarația făcută de mmisVrul afacerilor ex
terne ai U R.S.S., V M. Molotov tn ședința 
din 5 iun'e a conferinței de la Geneva a mi
niștrilor afacerilor externe:

Domnule președinte, domnilor delegați I
Discutare® probleme' coreene la actuate 

conferință continuă de ma- bine de o lună. 
Examinarea aceste probleme internaționale 
actuale legate de menținerea păci' și securi
tăți: în Extremul Orient, ține trează atenția 
popoarelor din toate țările Un deosebit in. 
teres față de discutarea probleme coreene 
ta conferința de la Geneva manifestă popoo- 
iele Asiei oare așteaptă. împreună cu toate 
popoarele iubitoare de pace, ca actuala con
ferință să adopte hotărîri de comun acord 
care să asigure o reglementare pașnică cît 
mai grabnică în Coreea, să ducă te un'ficaiea 
nețonală și te crearea unul stat coreean in
dependent și democrat și să contribuie în 
felul acesta la micșorarea încordării în si
tuația internațională.

Toate acestea mpun, iăiă îndo ală, tuturor 
participanților la conferința de la Geneva o 
mare răspundere pentru exam narea obiectivă 
și nepărtinitoare a probleme- coreene și 
pentru reglementarea ei în interesul poporu
lui coreean și a! întăririi păci: între popoare.

In momentul de față ar fi util să se facă 
un bilanț al discuț e: generale.

Au fost examinate a c: propunerile prezen
tate de delegația Republici Populare Demo
crate Coieene. de delegația Republicii Co
reene, precum și de alte delegați . Schimba 
de păreri în legătură cu aceste propuner' a 
contribuit la punerea tn lumină a poz'țiilor 
diferitelor delegații.

Putem constata că tn urma schimbului de 
părer care a avut loc. s-a manifestat o anu
mită apropiere a punctelor de vedere tn ceea 
ce privește uneie pr'nc'p:' fundamentele pe 
care tiebuie să se bazeze reglementarea paș
nică în Coreea.

In această ordine de ide; trebuie subliniate 
cons derentele exprimate a'c de șeful delega
ție engleze, oare merită desigur atenție. Mă 
refer te propuneiea făcută de a se stabili 
principiile fundamentele pentru realizarea 
une' înțelegeri în problema coreeană făcu
tă de el te 13 mai, Sîntem de acord că 

adoptarea une hotăiîri preliminare cu pri
vire la principiile fundamentale ale viitorului 
acord asupra Coree’ ne va as'gura posibT;- 
tăți optime pentru ducerea te bun sfîrș't a 
activității începute.

Există toate temeiurile pentru a releva 
unele probleme importante asupra cărora, 
după părerea noastră, conferința ar putea să 
ajungă de pe acum te o hotărîre de comun 
acord, deoarece punctele de vedere a'.e dele
gațiilor asupra acestor probleme coincid 
înt'r-o anum'tă măsură.

Care sin! aceste probleme?
In primul rind. Parțicipanții te conferință 

s-au pronunțat pentru necesitatea de a se 
ține pe teritoriul întregi' Coree aleger pen
tru o adunare națională a întreg- Coree. care 
să dea poporului coreean posibilitatea de 
a-și exprima în mod liber voința și de a-și 
înfăptui năzuința ieg'timă spre unificarea 
națională pe baze democratice. Se înțelege 
că aceste alegeri trebuie ținute pe baza unei 
legi electorale pe întreaga Coree, oare să 
prevadă dreptul de vot unlveisal, votul se
cret și reprezentarea proporțională a popu
lației în organul legislativ pe întreaga Coree.

In al doilea rînd. In cui sil! discuție' s-a 
examinat propunerea ca pentru pregătirea și 
desfășurarea alegerilor libere generale să 
fie constitu't un oigen pe întreaga Coree. 
Este de neînchipuit oa după toate evenimen
tele oare au avut loc, o asemenea măsură de 
importanță excepțională pentru Coreea cum 
sînt alegerile generale, să poată fi înfăptuită 
fără pregătirea cuvenită pe întregul teritoriu 
coreean și fără a ține seama de particutari- 
tăț'le de ord'n economic și politic care s-au 
creat în țară.

Unele de.egații și-au exprimat considera- 
țiunile asupra caracterului pe oare l-ar pu
tea avea acest organ și asupra principiilor 
oaie trebuie puse ța baza activității lui De
legația R.P.D. Coreene, de exemplu, a pro
pus constitu'ree unei comisii pe întreaga 
Coree alcătuită din reprezentanți a! Coreei 
de nord și de sud pentru pregătirea și des
fășurarea alegerilor, precum și pentru coor
donarea măsurilor urgente în vederea resta
bilirii și dezvoltării legăturilor economice și 
culturale între cele două părți ale țării.

S-ar face un pas îna'nte dacă conferința 
star pronunța în principiu în favoarea con
stituirii unui organ pe întreaga Coree pentru 
scopul mai sus arătat, dat fiind că, fără un 
asemenea organ, ținerea alegerilor pe întrea
ga Coree este practic cu neputință.

In ceea ce pr'vește componența acestui 
organ, funcțiile lui și principiile care trebuie 
puse la' baza activității lui, aceste chestiuni 
ar putea fi examinate în mod suplimentar.

In al treilea rînd. Parțicipanții la confe
rință recunosc că orice plan de reglementare 
a problemei coreene trebuie să prevadă re
tragerea tuturor forțelor armate străine din 
Coreea. Propunerile prezentate de delegația 
R.P.D Coreene în această problemă prevăd 
retragerea tuturor trupelor străine din Coreea 
înainte de ținerea alegerilor pe întreaga Coree. 
Problema retragerii trupelor străine și-a 
găsit oglindirea și în propunerile pre
zentate de delegația Republicii Coreene, deși 
ele conțin rezerva că retragerea trupelor a- 
mericane „poate începe înainte de ținerea a- 
legerilor, dar ea nu poate fi terminată înain
te ca guvernul unit al Coreei să-și fi stabi
lit controlul asupra întregii Coree".

Intrucît, în ciuda deosebirii existente între 
aceste propuneri, necesitatea retragerii trupe
lor străine este recunoscută de către toți par- 
ticipanții la conferință, s-ar putea considera 
ca un fapt pozitiv dacă conferința s-or pro
nunța în principiu pentru retragerea tuturor 
forțelor armate străine din Coreea. Cele refe
ritoare la fixarea termenelor concrete peniru 
retragerea forțelor armate străine din Coreea 
de nord și de sud ar trebui discutate în mod 
special.

GENEVA 7 (Agerpres). — TASS transmite: 
declarația făcută ta 5 iunie 1954 la conferin
ța de ta Geneva a miniștrilor afacerilor ex
terne de Nam Ir, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Democrate Coreene.

Domnule președinte 1
Domnilor 1
In cursul discuțiilor în problema coreeană 

au ieșit la iveală două atitudini deosebite 
față de rezolvarea sarcinii unificării naționa
le a Coreei, a creării pe oale pașnică a unui 
stat unit, independent, democrat.

Pe de o parte, delegația Republicii Popu
lare Democrate Coreene a făcut la 27 apri
lie, ta începutul conferinței de la Geneva, 
propunerile ei concrete „Cu privire ta resta
bilirea unității naționale a Coreei și la des
fășurarea unor alegeri libere pe întreaga Co- 
-ee“. Aceste propuneri prevăd să se ț'nă, pe 
baza unui acord între Coreea de nord și 
de sud alegeri pe întreaga Coree, tn condi
ții de libertate, care să excludă amestecul 
străin și presiuni asupra alegătorilor din 
partea autorităților looale șl a unor grupuri

Declarația lui V. M. Molotov
In al patrulea rînd. Toți parțicipanții la 

conferință sînt de acord că alegerile pe în
treaga Coree trebuie ținute sub supraveghe
rea unui organ internațional. Totuși, la con
ferință s-au manifestat puncte de vedere di
ferite în ceea ce privește procedura constitui
ri acestui organ internațional Delegația Re
publicii Populare Chineze a prezentat o pro
punere care prevede ca alegerile din Coreea 
să fie supravegheate de o comisie a unor țări 
neutre avînd aceeași componență ca și comi
sia neutră de supraveghere a armistițiului tn 
Coreea Delegația U.R.S.S. sprijină această 
propunere și consideră că ea corespunde scopu
rilor puse în fața organului respectiv. Unii 
participant la conferință au fost de părere 
ca supravegherea alegerilor să fie încredin
țată unei comisii a O.N.U

După părerea noastră, conferința ar putea 
rezolva în principiu chestiunea constituirii u- 
nei comisii internaționale pentru suprave
gherea desfășurării alegerilor In ceea ce pri
vește componența acestei comisii și compe
tența ei. asupra acestor chestiuni ar putea 
să aibe loc un schimb suplimentar de pă
reri, făcîndu-se încercarea de a se ajunge la 
o înțelegere.

In al cincilea rînd. Parțicipanții la confe
rință au relevat importanța creării unor con
diții care să nu permită încălcarea acordului 
de armistițiu în Coreea și să asigure dezvol
tarea pașnică a țării. In legătură cu aceasta 
a fost exprimat punctul de vedere că dezvol
tarea pașnică a Coreei poate fi asigurată 
dacă statele cele mai interesate tn menține
rea păcii în Extremul Orient îș- vor asuma 
obligații corespunzătoare Aceasta, la rtndul 
său, ar contribui la înfăptuirea sarcinii uni
ficării naționale a Coreei Rezolvarea acestei 
probleme importante este prevăzută tn spe
cial în p-opunerile delegației R.P.D. Coreene.

Se înțelege că conferința nu trebuie să trea
că cu vede-ea această problemă serioasă le
gată de menținerea păcii în Coreea. Confe
rința ar putea să adopte de pe acum o iio- 
tărire privitoare la necesitatea ca statele cele 
mai interesate să-și asume obligații cores
punzătoare pentru asigurarea dezvoltării paș
nice a Coreei. Chestiunea desemnării statelor 
care ar trebui să-ș< asume obligațiile sus
menționate, precum și chestiunea caracteru- 
lu acestor obligații, ar trebui examinate în 
mod suplimentar

Acestea sînt. după părerea noastră, chesti
unile care trebuie examinate în primul rînd. 
Trebuie să discutăm amănunțit și să încer
căm să găsim că' și mijloace practice pen
tru a înfăptui și principiile în privința căro
ra pozițiile participanților la conferință se 
deosebesc în mod esențial. Nu intenționăm 
de loc să subapreciem aceste divergențe de 
păreri. Este suficient să spunem că aceste 
divergențe se referă la probleme importante 
cum sînt necesitatea de a se crea tntr-un 
viitor apropiat un organ pe întreaga Co'ce, 
care să aibă autoritate în fața întregului po
por coreean, retragerea tuturor forțelor ar
mate străine din Coreea, asigurarea condiții
lor pentru dezvoltarea pașnică ulterioară a 
Coreei de către statele corespunzătoare.

După părerea delegației sovietice, partici
pant la conferință trebuie să depună efor
turi pentru a apropia punctele lor de vedere 
și pentru a ajunge la acorduri ■ reciproc ac
ceptabile în privința acestor principii. In legă
tură cu aceasta, delegația sovietică conside
ră că acum trebuie să se treacă la discuta
rea concretă a chestiunilor susmenționate pri
vind reglementarea pașnică in Coreea.

Totodată, a> fi indicat să se consfințească 
printr-o hotărîre corespunzătoare principiile 
fundamentale asupra cărora am putea cădea 
de acord în cursul discuției.

In conformitate cu aceste observații, delega
ție sovietică, ta rîndul ei, consideră posibil să 
prezinte spre examinare conferinței următo
rul proiect de hotărîre.

„Parțicipanții la conferințe de 1a Geneve 
au căzut de acord asupra următoarelor prin
cipii fundamentale privitoare la reglementa
rea pașnică a problemei coreene :

. 1. — In scopul unificării Coreei și ai creă
rii unui stei coreean unii, independent și de
mocrat să se țină alegeri libere pe teritoriul 
întreg i Coree

Alegerile trebuie ținute în termen de șase 
luni de la realizarea acordului de față..

Alegerile trebuie ținute pe bază de vot se
cret, în condițiile dreptului de vot universal.

Reprezentarea în organul legislativ pe în
treaga Coree trebuie să fie proporțională cu 
populația întregii Coree.

2. — Pentru a pregăti și desfășura alege
rile libere pe întreaga Coree și pentru a con
tribui la o apropiere între Republica Popu
lară Democrată Coreeană și Republica Co
ree®, să se creeze.un organ pe întreaga Co
ree alcătuit din reprezentanți ai Republicii 
Populare Democrate Coreene și ai Republicii 
Coreea.

Problema componenței și a 'sarcinilor aces
tui organ urmează să fie examinată în mod 
suplimentar.

3. — Să se retragă toate forțele armate 
străine din Coreea la termene fixe.

Problema termenelor și etapelor retragerii 
tuturor forțelor armate străine din Coreea de 
nord și de sud înainte de începerea ținerii 
alegerilor libere pe întreaga Coree să fie 
examinată în mod suplimentar.

L — Să se stabilească că pentru suprave
gherea ținerii alegerilor libere pe întreaga 
Coree se constituie o comisie internațională 
corespunzătoare.

Problema componenței acestei comisii de 
supraveghere să fie examinată în mod supli
mentar.

5. — Recunoscînd că este important să nu 
se admită încălcarea păcii în Coreea, să se 
considere necesar ca statele cele mal' inte
resate în menținerea păcii în Extremul Ori
ent să-și asume obligația de a asigura dez
voltarea pașnică a Coreei, ceea ce ar contri
bui la rezolvarea sarcinii unificării naționale a 
Coreei.

Problema desemnării statelor oare trebuie 

Declarația lui Nam Ir
teroriste. In această direcție, delegația noas
tră a pornit de ta necesitatea de a asigura 
interesele naționale ale poporului coreean și 
de a se ține seama de situația reală, exis
tentă în prezent în Coreea.

Pe de altă parte, 1a 22 mai, delegația Co
reei de sud a făcut propunerile sale. Aceste 
propuneri prevăd ținerea unor alegeri în 
condițiile ocupării Coreei de sud de către 
trupe străine, pe baza aservirii, cu ajutorul 
acestor trupe, a Coreei de nord regimului in
staurat în Coreea de sud. Autorii acestor pro

puneri nu au manifestat nici cea mai mică 
tend'nță de a ține seama în mod lucid de si
tuație reală existentă în cele două părți ale 
Coreei. însuși faptul că delegația Coreei de 
sud a făcut propunerile sale abia după o lună 
de ta începerea conferinței de ta Geneve do
vedește că autoritățile sud-coreene nu sînt 
interesate în discutarea concretă a probleme: 
reglementării'pașnice în Coreea.

Propunerile delegației sud-coreene se în. 
vîrtesc ta Jurul uneia și aceleiași idei v'cioa- 

să-și asume obligații cu privire la asigurarea 
dezvoltării pașnice a Coreei precum și pro
blema caracterului acestor obligații trebuia 
examinate în mod suplimentar".

Propunerea de față a delegației sovietice 
relevă problemele asupra cărora se consideră 
cu putință să se adopte hotărîri de comun fi- 
cord. Din textul acestor propuneri reiese însă 
că chiar și în cazul adoptării acestor princi
pii generale, rămîn nerezolvate chestiuni fără 
a căror rezolvare de comun acord nu se poate 
obține unificarea națională a Coreei. Nu tre
buie subapreciată complexitatea acestei si
tuații.

In încheiere consider necesar să mă opresc 
asupra declarației făcute de reprezentantul 
S.U.A. în ședința din 28 mai.

Sub pretextul apărării Organizației Națiuni
lor Unite, reprezentantul S.U.A. a încercat 
să justifice agresiunea americană în Coreea 
și acțiunile ilegale ale O.N.U., oare au avut 
ta bază încălcarea directă și în repetate rîn- 
duri a Cartei O.N.U. El a încercat să prezinte 
agresiunea americană în Coreea ca o înfăp
tuire a principiului securității colective, lucru 
care desigur, nu poate fi susținut fără a re
curge la falsificarea faptelor.

Delegatul american a mers atît de departe 
îneît a susținut că Uniunea Sovietică ar res
pinge principiul securității colective. Or, este 
bine știut că tocmai Uniunea Sovietică este 
aceea oare apără în modul cel mai activ 
principiul securității colective. Ea este aceea 
care s-a pronunțat și se pronunță pentru apli
carea în practică a principiului menționat. Nu 
este necesar să vorbim despre împrejurările 
bine cunoscute ale luptei duse de Uniunea 
Sovietică în per oada care a precedat cel de 
al do: ea război mondial pentru o ripostă co
lectivă dată agresiunii; se știe că nici după 
cel de al doilaa război mondial, Uniunea So
vietică nu a încetat să lupte împotriva poli
ticii de scindare a lumii în blocuri și grupări 
militare opuse una alteia, dusă de Statele 
Unite ale Americii.

Sînt îndeobște cunoscute acțiunile între
prinse recent de Uniunea Sovietică în scopul 
asigurării securității colective. Guvernul so
vietic a propus încheierea unui tratat general 
european cu privire ta securitatea colectivă 
în Europa și s-a pronunțat de asemenea pen
tru participarea U.R.S.S. ta tratatul nord- 
attantic, avînd în vedere că participarea unor 
țări iubitoare de pace, cum este Uniunea So
vietică. ar transforma organizația tratatului 
atlanticului de nord dintr-o organizație agre
sivă a unui grup de țări îndreptată împotriva 
altui grup de țări, Intr-un organ al securi
tății colective. La conferința de la Geneva, 
Urriuneo Sovietică a declarat, în afară de a- 
caasta, că sprijină năzuința spre asigurarea 
securității colective pentru toate popoareLe 
Asiei, exprimată tn declarația delegației Re
publicii Populare Chineze.

Se știe că toate aceste acțiuni îndreptată 
spre asigurarea unei adevărate securități co
lective a popoarelor, indiferent de orînduirea 
socială a statelor lor, întimpină o împotrivire 
îndîrjită din partea cercurilor oficiale ale 
S.U.A. Așa se prezintă faptele în realitate.

, In ceea ce pr'vește Organizația Națiunilor 
Unite, Uniunea Sovietică, ca una din înteme
ietoarele acestei organizații, nu a contenit 
nici o clipă să se pronunțe pentru ca această 
organizație să fie un adevărat organ pentru 
asigurarea păcii și securității Internaționale, 
așa cum o cere Carta ei, așa cum o cer prin
cipiile fundamentale și scopurile creării a- 
cestei organizații Internaționale. Tocmai de 
aceea. Uniunea Sovietică luptă împotriva ori
cărei încercări de a transforma O.N.U. tn
tr-o unealtă a politicii agresive dusă de anu
mite cercuri din S.U.A. sau alte țări, încer
cări oare și-au găsit expresia, între altele, în 
adoptarea de către O.N.U. a hotărîrilor ile- 
gale oare au aprobat agresiunea americană 
tn Coreea

Reprezentanții S.U.A., încearcă să treacă 
drept apărători ai Organizației Națiunilor 
Unite chiar și atunci cînd exercită o presiune 
grosolană asupna acestei organizații interna
ționale, chiar a*unci cînd sub presiunea lor- 
sînt încălcate în mod scandalos principiile 
fundamentele ale Cartei O.N.U., de exemplu 
în problema coreeană sau în privința dreptu
rilor Republicii Populare Chineze în O.N.U, 
Dar, prin încălcarea principiilor și a Cartel 
O.N.U. însăși, prestigiul internațional al 
O.N.U. nu poate fi menținut și întărit. Aceste 
încălcări înfăptuite sub presiunea S.U.A., 
subminează bazele O.N.U. Luptînd împotriva 
încălcărilor principiilor fundamentale ale 
Cartei O.N U., Uniunea Sovietică apără o- 
noarea și prestigiul Organizației Națiunilor 
Unite.

Aici s-a făcut înceroarea de a prezenta 
cercurile guvernante ale S.U.A. drept cam
pioane ale dreptății și păcii, drept apărătoare 
ale drepturilor omenirii și păzitoare ale prin
cipiilor moralei. Se știe însă de mult că vor
bele au valoare, au importanță, atunci cînd 
corespund acțiunilor, cînd corespund fapte
lor. In cazul de față avem însă cu totul altă 
situație.^ Este suficient să arătăm că tocmai 
acum cînd sînt încă în discuție căile regle
mentării pașnice a problemei coreene, a a- 
părut primejdia unei noi agresiuni a S.U.A. — 
de data aceasta în regiunea Asiei de sud-est.

Reprezentantul S.U.A. și-a încheiat dis
cursul sprijinind necondiționat propunerile 
delegatului sud-coreean. Este însă absolut 
evident că aceste propuneri nu corespund si
tuației reale din Coreea și nu pot servi drept 
bază de hotărîri pentru conferința de la Ge
neva. In ceea ce privește delegația sovietică, 
ea s-a străduit să includă în proiectul de ho
tărîre, supus atenției dvs„ numai principii care 
ar putea să devină baza hotărîrilor conferin
ței de la Geneva tn problema coreeană, dacă 
s-ar manifesta dorința de a se realiza un a- 
cord. In privința problemelor litigioase se 
propune continuarea schimbului de. păreri.

Delegația sovietică consideră că adoptarea 
hotărîrii susmenționate ar înlesni activitatea 
ulterioară a conferinței și ar contribui la 
realizarea unui acord care să corespundă in
tereselor poporului coreean și totodată inte
reselor întăririi păcii mondiale.

se, la baza căreia stă tendința S.U.A. șl a 
țărilor ce Ie urmează de a subordona Repu
blica Populară Democrată Coreeană regimu
lui lisînmanist. Ne putem lesne convinge de 
aceasta examinînd propunerile prezentate de 
reprezentantul sud-coreean.

Propunerile Coreei de sud nu țin seama de 
loc de una din cele mai importante probleme 
și anume problema creării unui organism pe 
întreaga Coree pentru pregătirea și ținerea 
alegerilor, precum și pentru realizarea unui 
acord între cele două părți ale Coreei în pro
blemele restabilirii relațiilor culturale și eco
nomice. Trebuie să fie limpede că fără crea
rea unui asemenea organism pe întreaga Co
ree este cu neputință să se progreseze mă- 

(Continuare In nag 4-a)
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Car eu un pas pe calea elaborării unor acor
duri acceptabile pentru cele două părți ale 
pcreel.
1 Intructt tn Coreea există în mod real două 
guverne, fiecare dintre ele avînd corpuri le
giuitoare, este cu neputință să se rezolve 
Vreuna din problemele sus-amintite pe bază 
de legi sau hotărîri în vigoare doar într-o 
singură parte a Coreei. Cu toate acestea, de- 
îegiatul sud-coreean propune, de pildă, ca a- 
îegerile pentru Adunarea națională pe întrea
ga Coree să fie ținute nu pe baza unei legi 
electorale acceptabile pentru cele două părți, 
care să fie laborată de un for pe înteaga 
Coree, ci pe baza eșia-zisei „proceduri consti
tuționale", a Coreei de sud.
, Opunîndu-se creării unui organism pe în
treaga Coree, delegatul sud-coreean și o serie 
de alte delegații au adus aici argumentul in
consistent că un asemenea organism s-er 
substitui organelor guvernamentale și le-ar 
impune hotărîri unilaterale, inacceptabile. O 
asemenea posibilitate este exclusă, în primul 
tînd, pentru faptul că un asemenea organism 
este conceput ca un organism bilateral, toate 
hotărîrile sale urmînd să fie acceptate nu 
pe calea unui dictat din partea reprezentan
ților uneia din părțile lui, ci pe baza unei 
înțelegeri comune între ele. Unii reprezentanți, 
tinzînd să împiedice realizarea unui acord 
cu privire la crearea unui organism pe în
treaga Coree, continuă să invoce nccesi atea 
aplicării principiului reprezentării proporțio
nale în crearea lui adică cer ca numărul, 
membrilor din partea fiecărei părți să fie 
proporțional cu numărul populației și în felul 
(acesta hotărîrile în cadrul acestui organism 
Să fie luate prin majoritate de voturi. Ca 
o completare la cele spuse de noi anterior 
în ceea ce privește netemeinicia unei asemenea 
poziții, am putea reaminti delegaților cîteva 
iexempie din istorie cînd principiul sus-amintit 
nu a fost considerat de fel necesar nici mă- 
tear la crearea unor corpuri legiuitoare care 
eu avut rolul de etapă de tranziție de la 'di
vizarea națiunii la unificarea ei, adică în 
condiții similare celor existente în prezent în 
Coreea.

Am putea reaminti mai ales reprezentan
tului S.U.A. un exemplu din istoria propriei 
sale țări. Se știe că la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea, Congresul reprezentanților state
lor oare s-au unit în Confederație a fost 
proclamat organul puterii centrale ,a Confede. 
rației americane; la rezolvarea problemelor 
în Congres, statele aveau drepturi egale. 
Or, numărul populației acestor state era de
parte de a fi egal. Astfel, numărul populației 
statului Virginia era în 1790 de 747.000 oa
meni, a statului Pennsylvania — de 434.000, 
Iar a statului Delaware — numai de 59.000. 
Lucrul acesta nu i-a împiedicat pe reprezen
tanții statelor sus-amintite să ia parte la 
Congres pe bază de egalitate în drepturi.

Există și alte exemple similare luate din 
istorie. In Elveția de pildă, cantoanele care 
eu participat la unificarea țării, au creat în 
1815 ca organ al puterii centrale o adunare, 
de asemenea pe baza reprezentării egale a 
cantoanelor, deși numărul populației acestor 
can ioane diferea foarte mult. Așa, de pildă, 
numărul populației cantonului Berna, ena de 
aproximativ 23 de ori mai mare decît al 
populației cantonului Zug și de 30 de ori mai 
mare decît al populației cantonului Uri.

Aceste exemple din istorie dovedesc odată 
mai mult netemeinicia argumentelor aduse de 
adversarii creării unui organism pe înteaga 
Coree.

In loc să ajute conferința pentru a găsi 
căile spre apropierea Coreei de nord și cea 
de sud, spre un acord reciproc acceptabil în 
problemele litigioase care au o importanță 
vitală pentru poporul coreean, unii repre
zentanți continuă să denatureze esența pro
punerilor noastre afirmînd că ele ar face ra 
în organismul pe întreaga Coree o parte să-și 
Impună voința celeilalte părți. Or, propune
rea noastră, după cum am mai explicit in 
repetate rînduri, constă în faptul că nici una 
din părți nu-și vor putea impune voința celei
lalte părți, că hotărîrile în organismul pe 
întreaga Coree trebuie să fie luale doar pe 
baza înțelegerii dintre cele două părți. Dar 
probabil că tocmai acest lucru nu es'e pe 
placul reprezentanților care cer aci să se a- 
corde regimului lisînmanist dreptul de a 
dicta deciziile sale în chestiuni oare urmează 
să fie elaborate de comun acord de către 

Coreea de nord și de sud.
Delegatul sud-coreean propune ca suprave

gherea alegerilor să fie efectuată nu de o co
misie constituită din reprezentanți ai țărilor 
neutre, așa cum prevede propunerea delega
ției R. P. Chineze, propunere sprijinită de noi, 
ci de Organizația Națiunilor Un'te oare, după 
cum se știe, a fost in situația de parte beli
gerantă și de aceea, firește, nu poate înde
plini rolul de organ obiectiv pen'ru Coreea, 
mai ales. îh chestiuni cum sînt de pildă ale
gerile pe întreaga Coree. Cu alte cuvinte, re. 
prezentantul sud-coreean se opune oa supra
vegherea alegerilor să fie efectuată de un or.

GENEVA 7 (Agerpres). — In urma înțele
gerii survenite între reprezentanții celor 19 
delegații la conferința miniștrilor afacerilor 
externe de la Geneva, la 7 iunie nu a avut 
loc ședința restrînsă în cadrul căreia urma 
să fie examinat în continuare primul punct 
de pe ordinea de zi — problema coreeană. 
Potrivit agenției France Presse delegațiile oc

Lucrările celui de al XlII-lea Congres 
al P. C. Francez

PARIS 7 (Agerpres). - TASS transmite: 
In ședința din seara zilei de 4 iunie a Con
gresului al Xllt-lea al Partidului Comunist 
Francez, Marcel Servin, secretar al C.C. al 
Partidului Com-unist Francez, a prezentat ra
portul la cel de al doilea punct de pe ordi
nea de zi — Problemele muncii organizatorice 
ale partidului. In raportul său, Servin a acor
dat atenția pricipată rolului celulelor d’n în
treprinderi ale partidului comunist și analizei 
denaturărilor lui Lecoeur,- fost- secetor. al 
C.C. al P.C. Francez, în legătură ou proble
mele organizatorice.

Discuțiile inutile și orientarea falsă dată de 
Lecoeur. în problema relațiilor dintre partid 
și sindicate, a spus Servin au dus în mul.e 
federații la aceea că celulele din întreprinderi 
își limitează activitatea la apărarea revendi
cărilor economice.

Drept lipsuri ale muncii organizatorice a 
partidului în întreprinderi, Servin a relevat 
procentul mic al muncitorilor în partid, pre
cum și faptul că membri de partid pînă la 
25 de ani sînt în proporție de numai II la
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gan Internațional cu adevărat nepărtinitor, 
care poate fi constituit din reprezentanți ai 
statelor ce nu au participat la intervenția din 
Coreea. Firește, delegația R.P.D. Coreene nu 
poate fi de acord cu propunerea privitoare la 
efectuarea unu' control de către O.N.U. asu
pra alegerilor pe întreaga Coree; este lim
pede că numai o comisie a țărilor neutre poa
te asigura supravegherea nepărtinitoare a a- 
legerilor în Coreea.

Reprezentantul sud-coreean a propus să se 
mențină,în Coreea trupele americane și în 
același timp să fie retrase unitățile de vo
luntari chinezi. Această propunere exprimă 
cît se poate de clar teama autorităților sud- 
coreene de a se afle față în față cu poporul 
coreean, exprimă tendința lor de a se bizui 
în politica lor antipopulară pe baionetele ar
matelor străine. Propunerea reprezentantului 
sud-coreean reprezintă în fond o încercare de 
a pune R.P.D. Coreeană într-o situație de 
inegalitate și de a crea condiții care ar per
mite să se încerce încă odată subordonarea Co
reei de nord regimului sud-coriean. In declara
țiile noastre anterioare am n«ai arătat nete
meinicia totală și caracterul absolut inaccep
tabil el unei asemenea propuneri.

Pentru ca alegerile să fie cu adevărat li
bere, ca alegătorii din Coreea de sud să-și 
poată exprima liber voința, esie necesar ca 
concomitent cu retragerea dm Coreea de nord 
a voluntarilor chinezi să fie retrase din Co
reea de sud armatele americane. Prezența tru
pelor americane agravează sEuația politică 
din Coreea de sud, care și așa este încor
dată. încurajează, inspiră și instigă forțele 
polițienești sud-coreenc și bandele semlfascis- 
te, care colaborează cu ele, la săvîrșirea de 
acte arbitrare, de violență și teroare împotriva 
populației. Este limpede că fără retragerea 
trupelor americane din Coreea nu există și 
nu pot exista garanții pentru asigurarea ex
primării libere a voinței alegătorilor.

In cee3 ce privește ideea retragerii tuturor 
trupelor străine din Coreea pe etape, idee ex
primată aici de unii delegați, in principiu noi 
nu sîntem împotriva ei, cu condiția respectă
rii principiului proporționalității. Noi propu
nem realizarea unei înțelegeri ’concrete cu 
privire la datele retragerii tuturor trupelor 
străine din Coreea.

Nu putem să nu subliniem că reprezentan
ții Coreei de sud au primit cu atacuri pline 
de ură propunerea noastră ca dezvoltare.! paș
nică a Coreei să fie asigurată prin obligații 
corespunzătoare ale statelor cel mai in eresete 
în menținerea păcii în Extremul Orient. A- 
cestei propuneri a noastre, care prevede ro
lul deosebit de important pe oare trebuie să-l 
joace marile puteri în opera de asigurare a 
dezvoltării pașnice a Coreei, reprezentantul 
sud-coreean i-a opus propunerea sa care pre
vede ca „integritatea și independența Coreei 
unite, independente și democratice, trebuie să 
fie garantate de Organizația Națiunilor Uni
te". Propunerea Coreei de sud cu privire la 
garanții din partea O.N.U. în -.e privește „in
tegritatea teritorială și independența Coreei 
unite..." nu poate fi considerată altfel decît 
oa o încercare de a sustrage conferința de 4a 
adoptarea unei hotărîri în- problema menți
nerii și întăririi păcii în Coreea.

Noi considerăm că rezolvarea problemei cu 
privire la asigurarea păcii în Coreea nu poate 
f: amînată pînă la unificarea Coreei. Confe
rința nu și-ar îndeplini principala sa sarcină 
dacă nu ar adopta o hotărîre definitivă cu pri. 
vire la asigurarea dezvoltării pașnice a Co
reei și la înlăturarea primejdiei reînceperii 
războiului în Coreea.

Delegatul sud-coreean propune ca viitoarea 
adunare națională pe întreaga Coree să fie 
legată dinainte de o serie întreagă de obli
gații care se reduc în fond la menținerea 
regimului sud-coreean ba chiar mai mult — 
la extinderea lui asupra întregii Coree In 
special, din propunerile lui rezultă că statul 
coreean unit trebuie să accepte constituția su-1- 
coreeană ca lege fundamentală a sa.

în legătură cu aceasta noi trebuie să decla
răm în primul rînd că problema viitoare: con
stituții a Coreei precum și alte probleme in
terne ca de pildă alegerea președintei..: e ■: . 
nu pot fi examinate și rezolvate în cadrul 
prezentei conferințe, întrucît ele sînt în între
gime de competența poporului coreean însuși 
și a viitoarelor sale corpuri legiuitoare.

întrucît însă și în această chestiune repre
zentantul sud-coreean încearcă în modul cel 
mai evident să-și asigure o hotărire care ar 
ușura să se impună Coreei de nord legrie 
și persoane cu ajutorul cărora se desfășoară 
în prezent în sudul țării o politică de asu
prire a poporului, am vrea să facem ci.eia 
observații în legătură cu constituția Coreei 
de sud.

Ce reprezintă constituția propusă de repre
zentantul sud-coreean pentru a fi impusă po
porului coreean ?

Constituția, care a fost adoptată în !u:e 
1948 de către Adunarea națională a Coreei de 
sud, cu toată frazeologia e: psejdodemocrati- 
că este în fond antidemocratică, e-tipopu- 
lară.

Constituția sud-coreeenă camuflează înșela

IN LEGĂTURĂ CU CONFERINȚA DE LA GENEVA

cidentale au consTderat „necesar să sa exa
mineze cu atenție propunerile importante 
prezen ate în ședința din 5 iunie a conferin
ței de V. AL Molotov, șeful delegației 
U.R.S.S.

In cursul d’m’neții » avui loc o întreve
dere a ministrului afacerilor externe al Uni
unii Sovietice, V. M. Molotov, cu ministrul 

sută, iar în vîrsta de peste 50 de ani — ta 
proporție de 29 Ia sută.

Servin a declarat în continuare că influenta 
partidului tn sindicate este încă departe d« 
a fi suficientă.

In încheiere, raportorul a chemat la ascu
țirea vigilenței pentru a se apăra partidul de 
pătrunderea în rindurile sale a unor elemente 
dușmănoase cum au fost cazurile de activi
tate dușmănoasă dusă timp de mulți ani de 
Marty, precum și tendințele lichidatoriste ale 
Iu' Lecoeur.

★
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La 5 iunie. Congresul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Francez și-a continuat lucră
rile.

Congresul a ascultat cu o deosebită aten
ție cuvîntarea tui Waldeck-Rochet despre si
tuația țărănimii franceze și despre sarcinile 
Part’dutui Comunist la sate.

Congresul al XlII-lea al Partidu'ui Comu
nist Francez este salutat de partidele comu
niste și muncitorești frățești din alte țări. 
Președintele ședinței însărcinează pe cunos
cutul patriot francez. Henri Martin, să dea 
citire mesajului de salut adresat de Comi
tetul Central al Partidului Muncii din Viet
nam. Delegații Ia Congres salută cu aplauze 
furtunoase cuvintele mesajului care, declară 

rea și jefuirea țăranilor. In articolul 86 al 
constituției se proclamă cu fățărnicie că pă- 
mîntul trebuie să fie împărțit țăranilor. Dar 
chiar in acest articol se stipulează că „ordi
nea împărțirii, mărimea loturilor, caracterul 
proprietății și limitarea dreptului de proprie
tate sînt stabilite de lege". Din aces; articol 
se vede că constituția nu dă pămînt țărani
lor, ci lasă rezolvarea acestei probleme pe 
seama clicii guverna ite lisînmaniste alcătuite 
din moșieri, mari afaceriști .și protectori ai 
lor. Sub forma reformei agrare, clica guver
nantă nu numai că nu a dat pămînt țăra
nilor, dar mai mult, a jefuit din nou pe ță
rani.

In contrast cu aceasta, constituția R. P. D. 
Coreene a rezolvat problema agrară în inte
resul țărănimii. In articolul 6 din constituția 
R.P.D. Coreene se spune : „Pămî.jtul care a 
aparținut statului japonez sau japonezilor, 
precum și moșierilor coreeni — se confiscă. 
Se desființează, pentru totdeauna sistemul 
arenzii. Pămăitul aparține numai celor ce l 
muncesc".

Reprezentantul sud-coreean crede oare că 
țărănimea Coreei de nord va renunța la pă- 
mîntul său și își va pune de bună voie jugul 
moșierilor dm Coreea de sud ?

La fel stau lucrurile în Coreea de sud și 
în ce privește fabricile și uzinele. Ca și sub 
japonezi, faoricile, uzinele, cen.ralele electri
ce, băncile etc. continuă să aparțină mari
lor magnați, iar muncitorii trăiesc în mi
zerie, sînt lipsiți de drepturi elementare și 
sînt exploatați cu cruzime. Nu există asigu
rări sociale și protecția muncii, salariile sînt 
extrem de scăzute.

Cine din Coreea de nord va acceptă să trea
că în rnîna marilor monopoliști fabricile, uzi
nele și băncile care aparțin poporului, 
numai pentru faptul că asemenea rîndueli 
există în Coreea de sud pe baza constitu
ției ci ?

In 18 din cele 22 de articole a’e capitolului 
din constitut e - Drepturi.e și obligațiile ce
tățenilor" — sînt prevăzute rezerve de na
tură sa excludă dinainte posib.li.atcu traduce
rii în viață a acestor ar.ico'.e. Se pune între 
barea ce rămine din legea.fundamentală daca 
aproape fiecare articol al ei poate fi limitat— 
ș: este limitat Iiș mod e.ectfv — printr-o dis
poziție a prefecturii de poliție sau a guvernu
lui? De pi.dă, în articolul 13 stă scris: „Ni
meni nu poate fi supus unor restricții în do
meniul l.ocrtății cuviritului. ' a presei, întru
nirilor și asociaților, cu excepția cazurilor 
prevăzute de lege". După cum se știe, in Co
rcea de sud sînt interzise toate organizație 
și partidele democratice oare încearcă intr-o 
măsură cît de mică să apere interesele po
porului. Așa dar cuvintele potrivit cărora li
bertatea nu poate fi limita.ă nimănui sint o 
înșelăciune, iar adevărul este că toți aceia 
oare încearcă să facă uz in fapt de libertatea 
cuvîntului, a presei, întrunirilor etc., sînt su
puși unor persecuți; polițienești crîncene.

Reprezentantul sud-coreean a încercat să 
facă remarci ironice în legătură cu faptul că 
în Coreea trebuie să se acorde drepturi demo
cratice tuturor cetățenilor, indiferent de națio
nalitate. Intr-adevăr, constituția sud-coreecnă 
nu prevede asemenea drepturi. Dar ce dove
dește aceas a? Nimic decît caracterul profani 
reacționar al constituției sud-coreene. O re
gulă elementară a cons.ituțiilor democratice 
din zilele noastre este recunoașterea egalită
ții în drepturi pentru loj: cetățenii d:n țara 
respectivă indiferent de naț’onalitaîe. Numai 
fasciști, germani și japonezi nu au recunos
cut dreptul de cetățenie persoanelor de altă 
naționali to e.

După cum menționează Comisia O.N.U. pen
tru Coreea. în raportul oficial către sesiunea 
e lV-a a Adunării Generale, constituția sud- 
coreeană nu cuprinde ..nici un fel de preve
dere practic aplicabilă care sa garanteze res
ponsabilitatea puterii executive iață de pu
terea legislativă".

Așa dar. constituția sud-coreeenă, pe cate 
unii vor s-o impună poporu j: coreean, asi
gură dictatura comple ă a lui Li Sin .'lan. 
care în postul de președinte a! Coreei de sud 
execută cu docilitate ordinele monopolurilor de 
peste ocean.

Propunerea reprezentantului Coreei de sud 
de a se extinde constituția șud-ooreeană asu
pra întregii Coree, nu poate fi examinată Ța 
acea-tă conferință. Constituția Coreei trebuie 
să fie elaborată și aprobată de Adunarea Na
țională a Coreei, care trebuie să fie formată 
pe baza unor aleger; pe î- rea ga Coree. De 
aceea, ar fi nejust să se lege c na nte viitoarea 
adunare națională a Coreei de obligații con
trare intereselor ți aspirațiilor democratice ale 
poporului coreean.

Delegația R.P.D. Coreene consideri că dacă 
participant:! la prezenta conferință doresc cu 
adevărat să rezolve problema coreeană prin 
un.: rarea pașnică a țării pe baza principiilor 
democratice, o bază justă pentru o asemenea 
rezolva-e o constituie propunerile f&cute de 
noi precum și propunerea Republicii Populare 
Ch teze r • pri-. re Ia ținerea unor alegeri pe 
întregul teritoriu al Coreei sub supravegherea 
unu: for alcătuit din țări neutre care n-au luat 
parte ja războ’ul din Coreea.

de externe francez Bidault. în legătură cu 
chestiunea componenței comisiei internaționa
le de control pentru Indochina.

La Geneva se acordă importanță ședinței 
plenare de marț: a conferinței, tn oare se va 
discuta problema restabilirii ' păcii în Indo- 
rnina. Aceasta este prima ședință plenară 
după trei săptămînj de reuniuni restrinse.

că poporul din Vietnam a urmărit întotdeauna 
cu atenție lupta poporului francez tmnotriva 

luării războiului din Indochina și a a. 
cord.it o deosebită prețuire eforturilor sale 
pentru realizarea acestui scop.

Congresul a întlmpinat eu ovații furtunoase 
apariția ia tribună a lui Laurent Casanova, 
c«re a dat tit re mesajului de salut adresat 
Congresului de către Comitetul Central al 
Partidului Comunist Chinez.

Victor Michaut a dat citire salutului Comi
tetului Cerjtral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, semnat de Wilhelm Pieck.

In numele comuniștilor belgieni. Congresul 
ese salutat de Van Hoorick secretar al C.C. 
al Partidului Comunist diu Belgia.

La ședința din seara zilei de 5 iunie a Con
gresului, Franțois Billoux a prezentat un ra
port în legătură cu punctul 3 de pe ordinea 
de zi — Partidul Comunist și tineretul.

★
PARIS 7 (Agerpres). — TASS transmite : La 

7 iunie, la Congresul al 13-lea al Partidului 
Comunist Francez a continuat discutarea celor 
trei rapoarte: raportul de activitate al C.C. 
care a fost prezentat de Jacques Duclos, ra
portul lui Servin cu privire la munca organi
zatorică șt raportul lui Billoux cu privire la 
munca în rindurile tineretului.

Deschiderea celui de al 11-lea Congres 
al sindicatelor din U. R. S. S.

MOSCOVA 7 (Agerpres) - TASS transmite:
La 7 iunie s-a deschis în Marele Pala! al 

Kremlinului Congresul al 11-lea al sindicate
lor din U.R.S.S. La Congres participă 1.300 de
legați care reprezintă peste 40.000.000 de mun
citori și funcționari din diferite ramuri ale e- 
conomiei naționale a Țării Sovietice. La invi
tația Cons'liului Central al- Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică, la Congres au sosi; 35 de 
delegații din diferite țări străine. Printre oas
peți sînt inovatori în producție, fruntași sin
dicali, oameni ai științei, literaturii și artei.

La deschiderea Congresului delegații și invi
tații au întîmpinat cu aplauze puternice apa
riția în loja guvernamentală a conducătorilor 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și ai 
Guvernului Sovietic.

După o scurtă cuvîntare introductivă rostită 
de N. M. Șvernik, președin.ele Consiliului 
Central al Sindicalelor din U.R.S.S., delegații 
au ales prezidiul Congresului, secretariatul, 
comisia redacțională și de va.l'dare.

A doua întîlnire
a tineretului din întreaga Germanie

BERLIN 6 (Agerpres). — TASS transmi
te: La 5 iunie a avut loc la Berlin deschide
rea solemnă a celei de a 2-a întîlniri a tine
retului din întreaga Germanie, La aceas'.ă 
întîlnire, care se desfășoară sub lozinca „Pen
tru pace; unitate și libertate !". au venit la 
Berlin tineri și tmere din toate colțurile Ger
manic:, între care tineri din Germania occi
dentală și Berlinul occidental.

Pe stadionul „Walter Ulbricht", pavoazat 
sărbătorește, unde a avut loc deschiderea 
festivă a întîlniri:, s-au adunat peste 70.090 
de tineri și tinere. ■

Ora-2 după amiază. In acordurile fanfarei, 
pe porțile centrale ale .stadionului apar co
loane. c f. umos a-.iniaieale sportivilor germani 
— reprezentanți -ai diferitelor asociații spor
tive și cluburi din cele două părți ale Germa
niei. Ei trec prin fața tribunelor și se alinia
ză in fața tribunei centrale a stadionului, un
de se afiă membri ai guvernului R.D. Germa
ne. reprezentanți ai partidelor democratice 
și orgaiLzaț ilor de masă, precum și nume
roși oaspej.

Președintele Uniunii Tineretului Liber Ger
man, Erich Honecker, declară deschisă cea de 
a 2-a întîlnire a tineretului din întreaga Ger
manie.

In numele guvernului Republicii Democrate 
Germane. Walter Ulbricht. locțiitor al primu
lui ministru al Republicii Democrate Germane, 
a adresat parîicipanțitor la întîlnire, adunați 
pe s.adion, o scurtă cuvîntare de salut.

A fost organizat apoi un mare foc dc artifi
cii.

După terminarea tocului de a'tificii, pe sta
dion a avut loc o mare paradă sportivă.

Seara, tn diferite cartiere aie sectorului de
mocrat al Berlinului au avut loc serbări po
pulare de masă ale tineretului.

★
BERLIN 7 (Agerpres). — A. D. N. trans

mite: La 6 iunie,, cu prilejul cele* de a doua 
întîlniri a tineretului din tntreaga Germanie 
pentru pace, unitate și libertate, care se des
fășoară 1-3 Berlin. în plaț3 Marx-Engels-Platz 
din Berlin a avut loc o mare demonstrație a 
tlne-etulu: german. Demonstrația s-a desfă
șurat sub lozincile luptei tineretului german

Pentru viitorul pașnic și fericit 
al întregului tineret german

BERLIN 6 (Agerpres)- — TASS transmite :
In încheierea lucrărilor sale. Congresul ti

neretului din întreaga Germanie a adoptat in 
_~.Ai:mi!ate un apel adresat tineretului ger
man. precum și un proiect de lege cu privire 
la drepturile fundamen ale ale tinerei gene
ral!:. care urmează sâ fie prezentat spre exa
minare viitorului guvern provizoriu al întregii
Germanii.

In proiectul de lege cu privire Ia drepturile 
fundamentale ale tinerei generații se arată că 
tineretul trebuie să participe cu drepturi egale 
la construcția de stat, economică și cultura
lă a țârii. Organizațiile democratice de tine
ret trebuie sâ primească tot ajutorul și spri- nizații
jinul din partea statului. Toate uniunile care 
urmăresc scopuri fasciste ți militariste tre
buie interzise iar propaganda ideilor lor tre
buie pedepsită Recrutarea pentru legiunea 
străină franceză se interzice și se pedepsește 
ca o crimă de drept penal.

Se consideră majori toți acei care au împli
nit vîrsta de 18 ani. Cetățenii care au împlinit 
vîrsta de 18 ani au dreptul, să participe la ale
geri. Iar cetățenii oare au împlinit vîrsta de 
21 de ani pot fi aleși.

In proiect se spune în continuare că trebuie 
votată o lege cu privire la apărarea tineretului, 
cu privire la ferirea copiilor și tineretului de 
influența nefastă a. literaturii de proastă cali
tate și a pieselor de teatru și filmelor dăună
toare.

Fiecare tînăr și fiecare tînără, se spune tn 
continuarea proiectului, au dreptul egal la 
muncă.

Școala este o instituție de stat, ea educă ti
neretul în spiritul ideii coexistenței pașnice și 
prietenești a popoarelor, în spiritul adevăratei 
democrații și al umanitarismului.

In proiectul de lege sînt stabilite de aseme
nea în mod concret obligațiile statului tn le
gătură cu asigurarea condițiilor pentru dez-

------------------------ O

Apelul adresat F. M. T. D.
ATENA 7 (Agerpres). — TASS transmite: 

Ziarele publică apelul adresat Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat de studen
ții greci arestați.

In apel se spune : „Vă aducem la cunoș
tință acțiunile ilegale ale autorităților gre
cești. Am fost arestați fără să ni se aducă 
vreo acuzație. Sîntem ținuți sub arest la o 
școală de jandarmi de telecomunicații care 
se află într-o suburbie a Atenei. Vor să ne 
deporteze pe o insulă. Arestarea noastră a

Scurte știri
• La Geneva continuă întîlnirile între re

prezentanții înaltului comandament al Repu
blicii Democrate Vietnam și reprezentanții co
mandamentului francez. La 7 iunie, delegațiile 
celor două comandamente s-au întrunit în cea 
de a 5-a ședință.
• Potrivii . știrilor transmise de agenția 

France Presse. la 7 iunie unități ale Armatei 
Populare Vietnameze au atacat și cucerit o 
poziție franceză de la Donglay, situată la a- 
proximativ 40 km. est de Hanoi. Operațiunile 
forțelor populare vietnameze se intensifică și 
de-a lungul șoselei coloniale nr. 6 dintre Ha- 
dong și Kienyu.

• I’otrivit agenției France Presse, la 5 iu
nie. a sosit la Manilla' Wilfred McNeill, minis
tru adjunct al apărării al S.U.A.. în „misiu
ne secretă" pentru a avea întrevederi cu di
ferite personalități oficiale ale Fii lipi nelor tn 
legătură cu crearea blocului Asiei de sud-est. 
Se anunță de asemenea că o m'siune militară 
filipiaeză a sosit la Washington pentru a par

In prezidiul de onoare au fost aleși în una
nimitate N. A. Bulganin, K. E. Voroșilov, L. 
M. Kaganovici, G. M. Malenkov, A.I. Mikoian, 
V. M. Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. Sabu
rov, N. S. Hrușciov.

S-a dat apoi cuvîntul lui A- M. Suslov, se
cretar al Comitetului Central al Partidului Co 
munist al Uniunii Sovietice, care a saluta! 
Congresul în numele C.C. al P.C.U.S. și ai 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Ordinea de zi a Congresului, care vă dura 
cîteva zile, cuprinde următoarele puncte : Ra
portul de activitate al Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S. ; raportul de activi
tate al comisiei de revizie ; modificările în sta
tutul sindicatelor ; alegerea Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Uniunea Sovietică și 
a Comisiei centrale de revizie.

N. M. Șvernik a prezentat raportul la primul 
punct de pe ordinea dc zi. ■ 

împotriva „comunității defensive europene", 
împotriva remilitorizării Germaniei occiden
tale, pentru unitatea Germaniei, pentru pace 
și prietenie între tinerii tuturor țărilor. La 
tribunele ridicate în piața unde .a avui Ioc 
demonstrația au luat Ioc reprezentanți ai par- 
ticipanților la întîlnire; delegații la Congre
sul tineretului german încheiat recent, repre- 
zen-anți ai vieții publice germane, delegații 
ale t:nerctului din alte țări, corpul diploma
tic șt reprezentanți ai presei.

Asistența a întîmpinat eu-aplauze furtu
noase! apariția în tribuna oficială a preșe
dintelui Republicii Democrate Germane, Wil
helm Pieck, a membrilor guvernului R. D. 
Germane, în frunte cu locțiitorul primului mi
nistru, Walter Ulbricht, a primarului general 
al Marelui Berlin, Friedrich Ebert, a preșe
dintelui Consiliului Uniunii Tineretului Liber 
German. Erich Honecker, precum și a condu
cătorilor delegațiilor de tineret dm stră'nătale. 
La ora 8.30 au sunat solemn fanfarele. Mii 
de porumbei și-au luat zborul. Cerul era brăz
dat de focul artificiilor. In văzduh s-au ridi
cat sute de parașute albe cu steagurile na
ționale aie Republ'cii Democrate Germane, U- 
ni'jnii Sovietice, Republicii Populare Chineze 
și celorlalte țări de democrație populară.

In piață, prin fața tribuneior' au trecut cot 
ioanele nesfîrșite ale tinerilor și tinerelor din 
toate părțile Germaniei, îmbrăcaț: în bluzele 
albe ale Uniunii Tineretului Liber German. 
Demonstranții purtau portretele lui Marx-En- 
gels-Lcnin-Stalin și pancarte cu lozincile : 
..Jos comunitatea defensivă europeană 1", 
„Afară cu armele atomice din Germania oc
cidentală!". „Tinerii germani nu vor să de
vină mercenari străinii". „Trăiască unitatea 
întregului tineret german 1".

Demonstrația tineretului care a durat timp 
dz cîteva ore a luat sfîrșlt printr-o mare pa
radă sportivă.

Această demonstrație. Ia care au luat parte 
sute de mii de tineri și tinere din cele două 
părți ale Germanie:, s-a transformat într-o 
uriașă manifestare a unității tinerilor pa- 
trioți german:, în lupta pentru pace, pentru 
unitatea patriei lor, pentru un viitor luminos 
și fericit al tinerei generații a Germanici, 

voltarea multilaterală, științifică, culturală și 
sportivă a tineretului.

Participanții la congres supun acest proiect 
de lege spre discutare întregului tineret ger
man.

In apelul adresat tineretului german se spu
ne printre altele :

In calea tineretului german spre o viață 
pașnică și fericită stau tratatele militariste 
de la Bonn și Paris care prevăd permanentiza, 
rea scindării Germaniei și transformarea ei 
într-o bază de agresiune. Atîta timp cît în 
partea de vest a patrișa noastre domină gu
vernanți străini, atîta timp cît uneltesc orga- 

neofasciste, uniuni soldățeșt', magnați 
e! industriei de război și agenți oare recru
tează pentru legiuni străine și pentru armate 
mercenare, tineretul german nu poate fi liber 
și fericit. „Comunitatea defensivă europeană" 
trebuie lichidată dacă tineretul german vrea 
să trăiască.

întregul tineret german va putea fi fericit 
numai atunci cînd va fi lichidată scindarea 
Germaniei. Spre realizarea unificării Germani
ei nu există decît o singură cale — calea în
țelegerii reciproce și a tratativelor între ger
mani. In numele întregului tineret german noi 
cerem tratative între cele două părți ale Ger
maniei, cerem constituirea unui guvern : pro
vizoriu al întregii Germanii care va pregăti 
crearea unei Germanii iubitoare de pace, li
bere și democrate.

Chemăm întregul tineret german să parti
cipe la referendumul popular tn problema : 
„Pentru un tratat de pace și pentru retrage
rea trupelor de ocupație — sau pentru trata
tul cu privire la „comunitatea defensivă eu
ropeană", pentru ,ttratatul general" și. pentru 
rămînerea trupelor de ocupație pe termen de 
50 de ani".

Chemăm să se depună toate eforturile tn lup
ta pentru viitorul pașnic și fericit al Întregului 
tineret german.

de studenții greci arestați
coincis cu începerea examenelor. S-ar putea 
să pierdem întregul an școlar. Pentru noi 
fiecare jah Școlar este însoțit de mari lip
suri economice. Acum vor să ne lipsească de 
posibilitatea de a învăța.

Ne adresăm vouă și cerem ajutorul vostru 
pentru punerea noastră în libertate spre a 
putea termina anul școlar. încredințați că 
veți avea grijă de noi, vă trimitem salutul 
nostru prietenesc".

Apelul este semnat de 16 persoane.

ticipa la discuțiile ce se desfășoară tn prezent 
aici între reprezentanții statelor majore ale 
S.U.A., Angliei, Franței, Noii Zeela.nde și 
Australiei.
• La 5 iunie, la Washington s-au încheiat 

tratativele americano-turce care au început la 
I iunie. La aceste tratative au luat parte 
Eisenhower, Dulles, ministrul apărării, Wil
son și aițîi. Din partea Turciei,, la tratative au 
participat primul ministru Menderes, locțiito
rul primului ministru, Zorlu, precum și minis
trul apărării al Turciei.
• La 6 iunie. în piața din fața clădirii So

vietului orășenesc din strada Gorki, din Mos
cova. a avut loc .solemnitatea dezvelirii 
monumentului lui Iuri Dolgoruki, întemeieto
rul orașului Moscova, eminent om de stat și 
comandant de oști rus. Monumentul a fost 
ridicat în urma hotărîrii adoptate de guvernul 
sovietic tn 1947, cu prilejul cele' de a 800-a 
aniversări a tntemeierii orașului Moscova.

„Pentru ce plecam în China

UN ARTICOL SEMNAT DE BEVAN 
IN ZIARUL „TRIBUNE"

LONDRA 6 (Agerpres). — Ziarul „Tribune" 
publică un articol semnat de Bevan, intitulat: 
„Pentru ce plecăm în China?". In articol sînt 
criticate aspru atacurile oalomnioase neînte
meiate împotriva Republici’ Populare Chine
ze, cuprinse în declarația din 25 mai a re
prezentantului american la O.N.U., Lodge.

„Nu încape nieio îndoială, scrie Bevan, că 
milioane de americani nu împărtășesc punc
tul de vedere al lui Lodge. Ei sînt copleșiți 
și neliniștiți de un asemenea punct de vedere. 
Ei luptă pentru ca acesta să fie schimbat. 
Noi le dorim să obțină succes...

Reprezentanții americani au încercat tn 
repetate rînduri să transforme Organizația 
Națiunilor Unite într-un Ioc de discutare a 
problemei războiului din Indochina. Acționînd 
astfel, ei își dau seama că iievitabil ase
menea discuții nu ar duce la nici un rezultat, 
deoarece China comunistă nu este reprezen
tată în O.N.U.".

In con inuiare Bevan arată că acuzațiile 
aduse Republicii Populare Chineze că ar ti 

• săvîrșit o agresiune sînt născocite și lipsite 
de temei și ridiculizează afirmația lui Lodge 
că China ar.săvîtși o agresiune împotriva 
însuși poporului chinez.

Subliniind în continuare că Statele Unite 
se pronunță împotriva Chinei revoluționare 
și încheie acorduri militare cu Spania fran- 
chistă, Bevan scrie că „politica oficială a 
S.U.A. urmărește transformarea O.N.U. într-o 
organizație contrarevoluționară".

Deciarînd că este de neînțeles „pentru ce 
exercitarea deplină a pu erii suverane de 
către guvernul comunist al Chinei pe terito
riul țării sale poate să fie prezentată drept 
argument pentru justificarea faptului că China 

. este lipsită de locul ei îh Organizația .Națiu
nilor Unite", autorul scrie în încheiere : „De
legația partidului laburist englez speră să 
găsească în China cimumstă posibilități pen
tru relații de prietenie și colaborare rodnică

Tratative
între K. P. Chineză și S.U.A. 

la conferința de la Geneva
GENEVA 7 (Agerpres). — China No i 

transmite' La 5 iunie, delegațiile R.P C'i - 
neze și S.U.A la conferința de Ia Ge ie ■ 
s-au întrunit pentru tratative preliminare :n 
problema cetățenilor, americani care locc: 
iii China și a cetățen’lor chinezi care 
cuiesc în S.U.A.

La discuții au luat parte Uan Pin-nan. rto 
Pai-nien și Huan Sian din partea R.P. Ch’- 
neze, iar din partea S.U.A. Johnson și Mi" 
tin.

Sosirea lui Eden 
la Londra

LONDRA 6 (Agerptes). — După cum s-a a- 
nunțat, la 4 iunie Eden a sosit la Londra unde, 
după cum se presupune, va rămîne pînă la 8 
iunie cînd se va reîntoarce la Geneva

După cum relatează agenția Reuler, ta 5 
iunie guvernul englez a ascultat raportul lui 
Eden în legătură cu mersul tratativelor de la~ 
Geneva, privitoare la problemele Indochinei și 
Coreei.

------ 0--------

Fjnera ii’e 
lui Marfin Andetsen Nexo

COPENHAGA 7 (Agerpres). — TASS trans
mite : L.a 5 iunie, poporul danez a condus pe 
ultimul său drum pe marele scriitoi Martin 
Andersen Nexo. fiu credincios al clasei mun
citoare daneze. Zeci de mii de persoane au 
venit să-și ia rămas bun de la scri tcrul care 
în operele sale a cîntat viața și lupta clasei 
muncitoare pentru dreptul la o existență 
demnă. '

La sicriul lui Martin Andersen Nexo, depus 
în clădirea Forumului diu Copenhaga, au fost 
aduse coroane din partea Organizațiilor sin
dicale și comuniste locale, a uniunilor de ti
neret și instituțiilor, a legației sovietice, a 
Uniunii scriitorilor sovietici, a legației Re
publicii Populare Chineze, a reprezentantelor 
diplomatice ale Ungariei', Poloniei, Romîmei. 
Cehoslovaciei, Mexicului, a partidelor comu
niste din Suedia, Norvegia, Finlanda, a re
dacțiilor unor ziare și a unor uiiiunii de scrii
tori.

La ora 15 a început, mitingul de doliu. Ei
nar Thomson, profesor la Universitatea d n 
Copenhaga, a vorbit despre contribuția lui 
Nexo la dezvoltarea literaturii contemporane 
daneze. Scurte cuvîntări au fost rostite de 
Paul Wandel, . membru al C.C. al Partidului 
Socialist.Unit din Germania, Emanuel Vesbo, 
vicepreședinte al Uniunii micilor agrarieni 
din Jutlanda și .Boris Polevoi, reprezentantul 
Uniunii scriitorilor sovietici.

Axel Larsen, președintele Partiduiu’ Comu
nist, din Danemarca, a vorbit tn numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist din 
care Nex3 a făcut parte pînă în ultima zi a 
vieții sale. Axel Larsen a adus un ultim oma
giu marelui scriitor.

Mitingul de doliu s-a încheiat cu intonarea 
Internaționalei.

La ora 16,15, sicriul lui Nexo a fost scos 
din Forum. Cortegiul funebru a pornjt spre 
cimitirul Bispeberg unde a avut loc înhuma
rea.

★
Tov. Gh. Stoica, membru al C.C. al P.M.R., 

a participat ca delegat al C.C. ai Partidu'ui 
Muncitoresc Romtn, la funeraliile cunoscutu
lui scriitor Martin Andersen NeXo, membru al 
C.C. al Partidului Comunist din Danemarca, 
fruntaș al mișcării mondiale pentru pace.

(Agerpres)

Sosirea la București 
a ministrului Marii Britanii

La 6 iunie a.c. a sosit la București trimisul 
extraordinar și ministru plenipotențiar al 
Marii Britanii în Republica Populară Romînă, 
Dermot Francis MacDermot.

La sosirea în Gara de Nordț Dermot Fran
cis MacDermot a fost întîmpinat de directorul 
Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe, 
Dion’sie Ionescu și de personalul diplomatic 
al Legației Marii Britan’i în frunte cu însărci
natul cu afaceri ad-interim K. C. Hainwocth.

(Agerpres)

IN EDITURA PENTRU LITERATURA 
POLITICA

a apărut:
Pentru pacea și securitatea popoarelor din 

Asia. (In jurul desfășurării conferinței 
de la Geneva).

30 pag. 30 bani
C. DIMITR1U — Neomalthusianismul în 

slujba politicii războinice a imperia
lismului.

112 pag. 1,65 lei
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