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iie vieți: de către oamenii munc’i d:n 
noastră, te întrebi dacă acest aparat 
șj extrem de folositor poate fi fabri- 
la noi In tară? lată răspunsul: Un 
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din raionul Vrancea, depuiZeci de tineri <“ ’ _____ _

mari eforturi pentru reîmpădurirea terenului.
Pe șantierul Verdele, maistrul de împădu- 

riri Lagureanu Gheorghe, 
cantul Stancu Costică se 
care zi să creeze condiții 
bune pentru tinerii veniți 
\ -ancea să planteze puieții 
sterpi.

împreună cu organizația

ajutat de pracli- 
străduiește în Tie. 
de muncă cît m.ii 
din întreg raionul 
de molid pe munții

înotători,
IȚIVA TINERI au executat comanda 
starterului, cuîundindu-se in apa 

străvezie a lacului. Acum spintecă cu ușu
rință lungimea ape:, întrec;ndu-se pentru 
a parcurge distanța intr-un timp cit mai 
scurt. Ceva mai departe două echipe de 
polo își măsoară forțele și pun în joc toată 
priceperea pentru cucerirea balonului. Pe 
mal spectatorii care se bronzează urmă
resc cu atenție aceste pasionante întreceri.

Înotul este unul dintre cele ma: fru
moase sporturi ale sezonului în aer liber. 
Prin complexitatea sa, înotul este un sport 
care dezvoltă multilateral pe cei ce-l prac
tică.

In anii regimului democrat-popular, în 
jara noastră înotul cunoește o mare dez
voltare. Avînd Ia dispoziție bazele spor
tive necesare, printre care bazine de inot, 
lacuri special amenajate, un număr tot 
mai mare de tineri practică acest plăCut 
sport. Ca o dovadă a dezvoltării pe care 
o cunoaște înotul in tara noastră este și 
faptul că în ultimii ani a crescut în mod 
simțitor măestria sportivă a înotătorilor 
fruntași, care realizează performante din 
ce în ce mai valoroase. Nu mai departe 
decît zilele acestea maestrul sportului Vla
dimir Manchițiu a realizat un nou record 
R.P.R.

O contribuție de seamă la dezvoltarea 
înotului in .țara noastră a adus-o com
plexul sportiv G.M.A., avind ca una din 
principalele sale probe obligatorii, cea de 
înot. Pentru multi tineri înotători din tara 
noastră primul pas spre măestria spor
tivă a fost cucerirea probei de înot G.M.A., 
care i-a adus mai apoi bucuria de a ve
dea strălucind pe pieptul său insigna com
plexului G.M.A. Cei mai mu'ți atunci au 
luat parte ta prima lecție de înot.

Antrenarea unui număr cit mai mare 
de tineri la practicarea natației este o 
sarcină care stă permanent în fața colec
tivelor sportive și a organizațiilor de bază 
U.T.M. In actualul sezon una dintre prin
cipalele griji ale colectivelor sportive, aju
tate de organizațiile U.T.M., a fost reor
ganizarea secțiilor nautice și mărirea nu
mărului membrilor acestor secții. Succese 
de seamă a obținut în această privință co
lectivul sportiv „Progresul B.R.P.R." 
care s-a preocupat cu seriozitate de ame
najarea ștrandului din str. Dr. Staicovici 
din București.

Asigurarea condițiilor materiale nece
sare desfășurării activității nautice a fost 
de asemenea o preocupare de seamă a con
siliilor colectivelor sportive. Luînd din

vreme măsurile necesare pentru amena
jarea bazinului de inot și a înzestrării 
secției de nalație cu materta» sportive 
necesare. înotătorii co!ect:vu:_l sportiv 
„Progresul I.QA.S.* sînt gata 
start

Justificindu-ți inactivitatea prâ> 
timpului favorabil" unele colective 
ve au neglijat aceasta prob’-eni

Uipsa 
sporii- 
înnind 

ca de abia 3e acum să se apuce să ame
najeze bazele de inot, să pregătească ma- 
teriaiul sportiv, să organ zeze secția îno
tătorilor. Or. pîeczind o bună parte din 
timpul favorabil pentru practicarea înotu
lui aceste colect 
sigur puțini 
G.M.A. ș: așa cum e și firesc 
purtători ai insignei.

In aceste zile mai mult ca 
impune colectivelor sportive 
de a lua cit mai repede misur"e neve 
sare. Asigurarea condițiilor pentru ca un 
număr din ce in ce mai mare de tineri să 
fie antrenați la practicarea înotului tre
buie să constituie o preocupare de seamă 
a colectivelor sportive. Organ zarea regu
lată a concursurilor pentru trecerea nor
mei de mot va asigura succesul în rea
lizarea unui număr mare de purtători ai 
insignei G.M.A. Trebuie folosit de aseme
nea prilejul pe care-1 oferă competițiile 
cu caracter de masă ca „snartachiada 
sindicală" care are ca scop tocmai antre
narea unui număr mare de tineri la ac
tivitatea sportivă. Participînd la această 
competiție tinerii pot cuceri și norma com
plexului G.M.A. Un rol deosebit revine 
organizațiilor de bază U.T.M. în ceea ce 
privește mobilizarea tinerilor aspiranți la 
concursurile pentru cucerirea normei.

Buna pregătire a aspiranților este o 
condiție de bază în obținerea normei. Iată 
de ce organele sportive trebuie să acorde 
multă atenție organizării cursurilor popu
lare de înot pentru inițierea începătorilor.

Este de datoria comitetelor regionale 
și raionale C.F.S., cît și a comisiilor de 
examinare G.M.A. să combată Ia timp ten 
dința de a înlocui proba de inot (acolo 
unde ea poate fi cucerită) cu alte probe.

Orice tînăr, poate și trebuie să știe să 
înoate. Dar pentru aceasta este nevoie ca 
sprijinite de organizațiile de bază U.T.M 
colectivele sportive să stimuleze dra
gostea tinerilor pentru înot, antrenîndu-i la 
practicarea acestui plăcut și folositor sport.

Cucerind norma de înot a complexului 
G-M.A. să pășim pe drumul măestriei 
sportive.

Magnetofon 
fabricat în R.P.R.

Si»’ comod tn iocuxița ta fi ascult-’ <* ra- 
d:o ua cxjncect p-ezentef ta Festival. înre
gistrat pe bandă de magnetofon. Concertul 
se încheie. Cu neuitatele melodii ale prie.e- 
-uei In minte — 
lucru de seamă

Un concert, o 
meci de fotbal, 
mult timp Intre 
plastice Și cum ma’ departe radioul Iți trans- 
— te vești despre succesele obținute In toate 
domenii 
patria : 
iei ent 
ral și 1 
grup <1
-a; i iado al Direcției Regionale P.T.T.R. 
București, condus de radiotehnicianul lancu 
Rubric, a terminal de curind construirea unu’ 
magnetofon pe care l-au dat — un bmeme- 
-Itat dar — stației de radioficare ..I Mai" 
□ in -a’onul Grivița Roșie. Acest lucru mărunt 
:și are semnificația lui deoarece este unu 
dintre primele aparate tealizaie în țară. Ma 
terialele și manopera — prațul de cost a 
magnetofonului — costă de șase ori mai pu
țin dacît un aparat la fel importat. Acesta 
este primul pas. Colectivul de tehnicien’ de 
aicî, printre care lucrează mecanicul Ion N. 
Ion și radiot'ehnicianul Ion Gogotan au por
nit acum la construirea unui alt t:P de mag
netofon mult mai perfecționat decît primul 
Acesta este al doilea pas...--•--

împreună cu organizația de U.T.M. au creai 
■ - găz: care se a'lă tn întrecere între ele. 
ta.ă rezultatele : brigada 1, compusă din 
28 de muncitori depășește zilnic norma de 
plantare a puieților de molid cu 250 ta sută. 
D n această brigadă fac parte și utemiștii 
D-agu Toma, Dăn’iă Ion și Mistrețu Gaftone. 
E: a j reușit să depășească zilnic norma cu 
289 la sută.

E: au ajutat de asemenea pe maistrul Ungu. 
.eonu Gheorghe ta tratarea cu nitroxan a 
-’ .’ puieți de molid pentru a nu fj ataoați 
de insecte vătămăibare.

Nu v-am spus însă ceea ce este mai im
port -nt. Pe acest șantier tinerii muncesc vo-

’ P’ ,â acum, împădurirea în sectorul 
\erd.le a fost efectuată în procent de 16‘> 5 
la >u:ă. plantîndu-se 2.000 de puieți. Dacă am 
sncon economiile Tăcute de acești tineri pa- 
. C!J°r- am vedea că ele s-au rldioat la suma 

de 2.743,j0 lei.

Corespondent
VAS1LE GROCEANU

-----o-----

Spre casele de odihnă

Acoperiș din asbociment
păstrătorii utior importante 

praful de pușcă, tiparul 
s-au dovedit în multe cazuri 
spirit practic. Iată de pildă, 
casele și pagodele cu carton

Delegația P. M. R. la Congresul Partidului Comunist din Cehoslovacia
In ziua de 10 iunie a plecat la Praga dele

gația Partidului Muncitoresc Romîn la cel 
de al X-lea Congres al Partidului Comunist 
din. Cehoslovacia, care.și deschide lucrările la 
11 iunie.

Din delegație fac parte tovarășii Gh. Apos
tol, prim secretar al Comitetului Central al 
P.M.R. și N. Goldbergher șeful secției orga
nelor conducătoare de partid, sindicale și de 
U.T.M. a C.C. al P.M.R.

Chinezii, 
descoperiri ca : 
busola și altele 
oameni cu mult 
ei își acopereau 
presat lucru ce europenii și ceilalți l-au făcui 
tîrziu după sute de ani. Ca să se ajungă aci a 
trecut o vreme in care oamenii își acopereau 
casele cu stuf, apoi cu șindrile, țigle, carton 
și acum in urmă, cu tablă. Oare aci se sfîr- 
șește povestea caselor? Aceasta este forma de 
finitivă și cea mai avantajoasă de a se așeza 
un înveliș trainic, ușor și rezistent peste aco
perișul caselor? Se pare că nu l

I.a fabrica de carton asfaltat „Te'.eajen" din 
Berceni s-a întimplat de curînu un fapt care 
deschide o nouă etapă in istoria acoperișuri
lor de case. Totul s-a Detrecutt- fără vîlvă : 
n-a fost de fată asistentă numeroasă, muzici 
și reporteri cinematografici. Nu I Numai o 
echipă de muncitori și cîțiva ingineri și teh
nicieni. S-a montat, adică, primele învelitori 
din plăci de asbociment produse ,de fabrica 
din Oradea. De ce noul produs va înlocui ta
bla sau țigla, este ușor de explicat. Asboci- 
mentul prezintă reale avantaje: greutatea ele
mentelor prefabricate este de 57 kg pe metru 
pătrat. Această greutate mică nu pretinde deci 
rezistențe mari la materiale de susținere. In 
schimb, rezistența lui este foarte mare: 309— 
350 kg. pe metru pătrat. Asbocimentul este un 
termo-izolant .perfect, prezintă un aspect fru
mos, se montează rapid și — lucru de seamă 
— are un preț foarte scăzut.
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Sigur că mulți muncitori de la secția Vetiș a gospodăriei agricole
Mare se vor mira cind vor vedea singură in fotografie pe Maria” Dragoș. Ei sînt obiș
nuit) s-o vadă in mijlocul păsărilor, hra nlndu-le. m:nindu-le la verdeață, făcînd pa
docurile să strălucească de curățenie, Căd Maria iși iubeț e astiel pro'esia Incit nu în
țelege cum ar putea să-și neglijeze vreo dată obiigzț :le sau cum ar putea să trăiască 
fără să caute noi mijloace pentru o îngri jire superioara a păsărilor.

Noua secție

de industria

zor Ia 
cît ma' grabnică tn 

filatură.
înzestrată cu mașini 
noastră.

ARAD (de la corespondentul nostru Kuhta 
Daria).

La întreprinderea textilă „Tet>a“ din Arad. 
muncitori1 și tehnic-'enii lucrează cu 
amenajarea și punerea 
funcțiune a secției de

Această secție este 
construite

De la Cluj, din fabrica „Unirea” , au sosit 
cardele și ringurile. Flaiere au fost aduse 
de la I.M.S. Cîmpulung-Muscel șf laminoare 
de la „Metalurgioa“-Sibiu.

La construirea noii secții își aduc contri
buția lor însuflețită și uletniș ii, alături de 
muncitori și tehnicieni cu multă experiență. 

‘ Noua secție din întreprindere a ridicat pro
blema muncitorilor specialiști în filatură. 
In acest scop conducerea întreprinderii a tri. 
mis uri grup de muncitori pentru calificare 
la uzura textilă „30 Decembrie" din 
Arad. IJtemlstul Buha Teodor se califică ta 
oarde. Colectivul întreprinderii textile „Teba“ 
este mîndru.cu viitoarea secție de filatură d’n 
întreprinderea lor. Ei o socotesc ca o reali
zare a industriei romînești și așteaptă cu ne
răbdare să înceapă munca în noua secție, 
pentru a da noi produse textile oamenilor 
muncii.

Foto : EUGEN CICOȘ
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A vend vara. In munți, zăpada s-a topit-da 

mj.,, aerul tăcoros și plin de sănătate al 
brazdor umple din nou potecile și pajiștile’îu- 
“ -e Pe litoral, briza ușoară mîngîie valu- 

■*:!e albastre ce se sparg de țărm. Gasele_l.de 
oă .ir.ă. amenajate și piegătite din vreme știau 
deschis potț’le și vilele luminoase își așteaptă 
acum v.zttatorii Pentru vara aceasta, Consi- 
■ Ji Central al Sindicatelor a pregătit și a 
amenajat un număr de 26 stațiuni balneo
climaterice cu sute de case de odihnă. Pe -li
toralul mării Negie, în staț’unile 
Eforie. Techirghiol și Vasile Roaită, 
anul acesta circa 30.000 oameni ai munciilși 
4600 copii. In stațimiile de ta munte vor je- 
irece clipe minunate și folositoare circa 93.009 
de satajiaț* și 4900 eonii.--•--

Al X-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Ma mata,
vor merge

I Oglinda unui an de munca

C. S. M.
PoporuJ muncitor al Cehoslovaciei, strtns 

unit în jurul Partidului Comunist, a obținut 
în cei 9 ani de la eliberarea patriei sale în
semnate succese pe drumul construirii socia
lismului.

In această privință o sarcină Importantă, 
sarcina de educare a tinerei generații îi revine 
Uniunii Tineretului Cehoslovac (C.S.M.), aju
tor și rezervă a Partidului Comunist din Ceho
slovacia în construirea socialismului. C.S.M. 
a mobilizat tineretul la o participare 
activă pentru refacerea economiei națio
nale, și îndeplinirea primului plan cincinal, 
a educat tineretul în spiritul unității, al dra
gostei față de patrie și față de Uniunea So
vietică, tn spiritul prieteniei cu toate popoa
rele lumii iubitoare de pace. In februarie 
1948 tineretul cehoslovac a luat parte activă 
la lupta victorioasă împotriva reacțiunii. In 
anul 1949 uniunile naționale de tineret s-au 
unificat într-o organizație unică — C.S.M.' 
Numărul tinerilor din C.S.M. s-a mărit astfel 
îneît astăzi această organizație numără un 
milion de membri care muncesc în organiza
țiile din fabrici, sate, școli, instituții și în 
alte domenii de activitate. Tot în anul 1949, 
ta propunerea partidului, C.S.M. a pus bazele 
organizației de pionieri, care a devenit un 
ajutor de seamă al școlii în educarea copiilor. 
Anul 'acesta organizația de pionieri care nu
mără o jumătate de milion de membri își 
serbează a cincia aniversare. Cu această oca
zie organizația de pionieri a primit, ca o do
vadă a dragostei întregului popor, un steag 
de luptă din partea C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

După victoria din februarie, care a îndepăr
tat piedicile puse de către reacțiune construi
rii socialismului, numărul tinerilor partici
pant! la construirea frumoasei noastre patrii 
a crescut. C.S.M. a sădit încontinuu în rîn
durile tineretului muncitor educația în spiri
tul marxism-leninismului. A tncepijt dezvol
tarea activității culturale a tineretului ajun- 
gîndu-se astfel astăzi la 15.000 de ansambluri 
culturale. A crescut participarea tineretului la 
mișcarea de educație fizică și sport. Muncind 
cu însuflețire, tineretul a contribuit la îndepli
nirea primului plan cincinal gottwaldist ale 
cărui rezultate s-au făcut simțite în creșterea 
nivelului de trai și oultural al poporului no
stru. Membrii C.S.M. au fost In fruntea în
trecerii socialiste și a aplicării noilor me
tode de muncă pentru îndeplinirea primului 
nostru plan cincinal. însemnată a fost pârtiei 
parea tineretului, fete și băieți, la construi
rea marilor uzine, asemeni noilor metalurgii 
^Klement Gottwald" unde au muncit 70.000

Examenele de sfîrșit de an 
( universitar sin: în plină des- 
! tâșurare. Ele vor scoate la 
! iveală 

gătit 
însușit 
timpul

Astăzi examenul nu repre
zintă numai un prilej d« ve
rificare a cunoștințelor în
sușite de către studenți, ci 
și măsura în care aceștia au 
știut să folosească ajutorai 
prețios al colectivului din 
care fac parte. Pe de altă 
parte examenul va oglindi 
activitatea desfășurată de 
colectiv ș: aportul pe care 
acesta La adus tn lupta pen
tru ridicarea neîncetată a 
calității muncii.

îndrumat fiind îndeaproa
pe de către orgianizațiia de 
partid, comitetul U.T.M. din 
facultatea noastră, împreună 
cu birourile U.T.M. din ani 
au desfășurat o susținută 
muncă politică în grupele de 
studenți, în scopul asigură
rii celor mai bune condiții 
de studiu individual înainte 
de examene.

In centrul preocupărilor 
organizației U.T.M. din fa
cultatea noastră stă lupta 
pentru obținerea celor mai 
bune rezultate la învățătură, 
lupta pentru cucerirea titlu
lui de „facultate fruntașă la 
învățătură pe institut".

In acest scop au fost ela
borate o serie de măsuri or
ganizatorice potrivit specifi
cului fiecărui an de studiu, 
ținîndu.se cont de programa 
analitică, evitîndit-se pe cît 
posibil în această perioadă 
ședințele cît și adunările de 
organizație care ar răpi 
o bună parte din timpul 
destinat studiului.

Folosind din plin experien
ța anilor trecuți, s-a 
la generalizarea celor 
avansate metode de 
prin gazeta de perete 
cultății și panourile profesio
nale de an. Articolele scrise 
de fruntașii la învățătură o- 
glindesc felul cum aceștia 
și-au organizat studiul indi
vidual. ■

In articolul I 
„Cum mă pregătesc 
examene" Tovarășa 
liu Arina din anul II 
mandă ca fiind cea mai 
metoda studiului zilnic,

felul cum s-au pre- 
studenții. cum 
materia predată 
anului.

și-au 
în

față 
“ în

de așa 
ajun de

poziție critică 
zisele „asalturi1 
examene.

Perioada dinainte 
mene constituie pentru tova
rășa Marioliu Arina un pri

ma teriei 
anului, 

unii pierd 
cxiamene- 

timp atît

de exa-

în timpul anului, în 
aplicării cu succes 
cunoștințe teoretice 
tica zilnică.

De un real fo'.os 
’ședințele cu proiecții organi

zate de catedra de anatomie 
cît, și consultarea pieselor a- 
natomice expuse în muzeul 
catedrei de către studenți. 
Ele au adus un prețios aju
tor studenților anului I în 
însușirea temeinică a cu
noștințelor de anatomie topo
grafică.

Luptînd pentru crearea 
unor condiții de învățătura 
cît mai optime, organizația 
U.T.M. împreună cu cabi
netul de marxism-leninism, 
a pus la dispoziția studenți
lor căminiști un bogat și 
variat sortiment de cărți.

Pînă în prezent au dat e- 
xamene studenții anului IV 
care urmează să plece în 
stagiul de vară. Rezultatele 
obținute de ei scot în evi
dență primele roade ale 
munc’i organizației U.T.M. 
Fiecare grupă a obținut 4-5 
calificative de „foarte birre" 
restul obținînd calificativul 
,,bine‘‘.

Din an codaș la învățătu
ră, anul IV al facultății noas- 
tre promite a deveni an 
fruntaș. Calificativele ..foarte 
bine" sînt în proporție de 
35%. Cadrele de U. T. M. și 
sindicale ale anului IV 'ău 
îndeplinit cu cinste sarcina 
pe care organizația U.T.M. 
le-a trasat-o — aceea de a 
fi fruntași la învățătură, 
exemplu pentru restul stu
denților. Nici un utemist sau 
sindicalist cu muncă de răs. 
pundere nu a obținut califi
cativul sub „foarte bine". 
Printre aceștia se numără 
tovarășii Roman Lid’a, Pita- 
ru Tatiana, 
na, Lazăr ’.___  v.

Succesul deplin al 
neJor 
mai 
bază 
noastre va confinua să mun
cească cu și mai multă rîv- 
riă, luînd cele mai juste mă
suri privind întărirea vieții 
interne de organizație.

scopul 
a acestor 

în prac-

au fost

lej de repetare a 
învățate In timpul 
Și în vreme ce 
nopțile dinaintea 
lor ea găsește __ r
pentru învățătură cît și pen
tru odihnă și vizionarea de 
filme și spectacole teatrale.

B i rou i i le organizații
lor U.T.M. din .ani au trasat 
sarcini concrete organizato
rilor de grupă U.T.M. și a- 
gttatorilor cu privire la buna 
organizare a studiului indi
vidual, folosirea justă a 
timpului liber, ajutorarea 
studenților mai puțin pregă
tiți, întărirea disciplinei și 
participarea în număr cît 
m.ai mare la consultațiile 
individuale și colective orga
nizate de diferite catedre în 
această perioadă.

In urma acestei acțiuni s-a 
constatat creșterea număru
lui de fruntași la învățătură. 
Numeroși studenți printre 
care tovarășii Stamboli Des- 
pina (anul II,), Ionășcuț 
Elena (anul V), Scurtu Eli- 
sabete (anul III) și Dorina 
Surdan (anul 1), depun efor
turi susținute de ajutorare a 
colegilor lor slab pregătiți, 
contribuind în felul acesta la 
ridicarea nivelului general al 
grupei.

In strînsă colaborare cu 
organizația sindicală biroul 
U.T.M. din .anul III a întoc
mit un plan de acțiune pe 
baza căruia se desfășoară 
studierea problemelor răma
se neînțelese din timpul anu
lui, cu participarea cadrelor 
didactice.

Cu un deosebit Interes an 
fost întîmpinate de către 
studenți consultațiile colec
tive și individuale organiza
te de către catedra de mar- 
xim-leninism pe teme pri
vind materialismul dialectic 
și istoric, n.e.p.-ul-etapă o- 
bligatorie în perioada de tre
cere de !<a capitalism la' so
cialism etc. Discuțiile pur
tate pe marginea acestor 
probleme au dovedit dorința 
studenților de a cunoaște cît 
mai bine materialul predat

Concomitent cu ridi
carea producției indus
triale au avut Ioc 
schimbări și tn satele 
patriei noastre. S-au 
înființat astfel, mii de 
cooperative agricole u- 
nice, care împreună 

cu gospodăriile de stat cuprind 44 la sută din 
pămîntul arabil al țării. Mecanizarea agricul
turii a crescut tn mod simțitor odată țu în
ființarea Stațiunilor de mașini ale statului, 
gaza industrială a țăiii și ajutorul Uniunii 
Sovietice au făcut posibil ca agricultura noa
stră să primească în cursul primului cinci
nal 15.000 tractoare, 1.175 combaine și mii de 
alte mașini agricole. Au fost construite o se
rie de clădiri gospodărești, iar agricultura 
capătă mereu mai multe îngrășăminte chimice 
ți folosește cuceririle științei agrotehnice îna
intate. Aceste rezultate au fost obținute dato
rită justei politici a partidului și guvernului, 
politică îndreptată spre întărirea a'ianțe: 
dintre clasa muncitoare și țărănimea munci
toare.

Și la sate, tn cooperative agricole unice, 
gospodării agricole de stat și stațiuni de 
mașini agricole ale statului, tineri și tinere 
organizați și îndrumați de C.S.M. au ajutai 
la construirea instalațiilor co'ective, grajduri 
pentru animale, au contribuit la .strîngerea 
recoltei cu sute de mii de ore de muncă vo
luntară. La sate se dezvoltă intens v’ața cul
turală, cultura fizică și sportul.

Printre tinerii agricultori și tractoriști sînî 
tineri ca crescătorul Herezim, tractoriști 
Lokșa, Schminer, Dvorak și alții care pentru 
mu.-.ca lor exemplară au fost distinși cu cele 
mai înalte ordine de stat. In perioada actuală 
Uniunea Tineretului Cehoslovac îndrumă tine
rii și tinerele de la sate spre mărirea efor
turilor pentru ridicarea producției agricole la 
hectar. Tineretul preia pămînturi ce stau ne
lucrate, introduce metode no’ de muncă și a- 
jută la asigurarea unei cantități suficiente 
de furaje.

Succesele obținute în industrie și agricul
tură se observă în necontenita creștere a n> 
velului de trai șl cultural al poporului. O 
dovadă a acestui fapt este : îngrijirea medi
cală gratuită, asigurările de stat și 
toare acordate poporului muncitor, 
salariului real, reforma bănească 
scădere a prețurilor la mărfurile de
sum, precum și continua dezvoltare a cul
turii, a sportului, a învățămîntului.

Tinerii patriei noastre doresc să stăpînea- 
scă știința și tehnica. Partidul și guvernul 
măresc de aceea necontenit grija pentru învă- 
(ămîntul tineretului. Numărul școlilor supe
rioare a crescut de la 9 existente tn 1937 
la 32 în. 1954. In școlile superioare studiază 
47.000 studenți ceea ce înseamnă de două ori

M. Jakes
secretar al C.C. al C.S.M. 

articol scris pentru
„Scinteia tineretului"

crescut în 
și energe- 
de otel pe

tineri patrioți ca și pe 
șantierele marilor ba
raje pe ape și a căilor 
ferate.

Cehoslovacia și-a mă
rit de două ori pro
ducția industrială cla- 
sîndu-se printre cele 
mal industriale state din lume : A 
special producția Industriei grele 
tice. In ceea ce privește producția
cap de locuitor, Cehoslovacia a întrecut An
glia, Franța și Germania occidentală. La sfîr- 
șitul cincinalului Cehoslovacia producea astfel 
12,4 miliarde kilowați-ore ceea ce înseamnă de 
3 ori mai mult decît în 1937, 4,4 miliarde tone 
oțel, aceasta fiind de 2 ori mai mare decît în 
1937 și 54,7 milioane tone cărbune deci cu 
60 la sută mai mult cărbune decît în 
1937.

Industria cehoslovacă produce astăzi 
tre cele mai complicate și mai moderne 
șini și instalații.

In cursul cincinalului au fost puse în func
țiune 6 cuptoare înalte, 20 electrocentrale, o 
serie de baraje și uzini mari constructoare 
de mașini. Au fost clădite zeci de mii de lo
cuințe, sute de școli și altele. Cei mai buni 
tineri muncitori din industrie, membri ai 
C.S.M. ca minerii Labaj, Miska, Kosina, țe
sătoarei Radvanova și Dedecius, strungarul 
Svoboda, zidarii Vesely și Zimermann, croi
toreasa Pohoreleova și alții au devenit pur
tătorii celor mai de seamă ordine și ti cu
noaște astăzi întreaga țară Mii de tineri au 
îndeplinit înainte de termen sarcinile lor în 
cadrul planului cincinal.

In cinstea celui de al X-lea Congres al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia tinereful 
nostru ia parte activă la întrecerea socialistă. 
Angajamentele tinerilor țintesc cît mai multe 
economii, ridicarea calității producției și în
deplinirea înainte de termen a planului.

Este cunoscută astfel inițiativa de la Uzi
nele de automobile din Mlady Boleslav care 
se intitulează ,,Pentru cinstea mărcii fabricii" 
mișcare inițiată de tineret după exemplul uzi
nei Scorochod din Leningrad.

Tot atît de exemplare Sînt șl angajamentele 
și rezultatele tinerilor metalurgiști din Klad- 
no, a tinerilor turnători de la noile metalur
gii „Klement Gottwald" sau ale laminaturilor 
de la fierăriile din Vitkovice, unde tineretul 
și-a luat angajamentul să economisească a- 
nul acesta 850.000 coroane cehoslovace. Cunos
cute sînt rezultatele tînărului miner Laboj 
purtător al „Ordinului Muncii" și ale colec
tivului său, care în cinstea celui de al X-lea 
Congres al Partidului Comunist din Cehoslo
vacia și-a luat angajamentul să îndeplinească 
planul cu 110 la sută. Cu tot atîta succes lu
crează și tinerii din Most șf cei din Trydrjeh.

anul

din-
ma-

alte aju- 
creșterea 
și tripla 
larg con

și Jumătate mai mulți studenți de cît ta 1937. 
In atari) de aceasta 13.900 tineri studiază la 
cursuri fără frecvență.

Mare este ș: numărul diverselor școli pro
fesionale. Statul nostru de democrație popu
lară se îngrijește ca din ce în ce mai mu'ți 
tineri să urmeze tnvățămlntul mediu și să 
asigure condiții multilaterale celor ce studiază.

Organizațiile C.S.M. ajută ca în școli să 
crească no! specialiști, experimentați și cu t 
înaltă conștiință politică, devotați partidului 
și poporu'ui.

De mult zicale „Ucenic tot una cu martir" 
face parte d:.n trecutul patriei noastre. Azi 
77.000 tineri învață In școlile rezervelor de 
muncă ale statului unde li se asigură o înaltă 
calificare. Organizațiile C.S.M. din rezervele 
de muncă ale statului, ajută la educarea nou. 
lui schimb al clase: muncitoare, maiștri ai 
muncii, lucrători cu o calificare și cultură 
înaltă pentru toate ramurile industriei și agri
culturii npas’re.

O grijă* deosebită o acordă C.S.M. educației 
politice a tineretului, dezvoltării culturii și 
sportului. Crește mereu participarea tineretu
lui la cercurile politice, crește numărul celor 
ce citesc cărți, a celor ce frecventează diverse 
cursuri și șccl: și se mărește numărul tine
rilor care activează în cercurile de creație 
populară și ale sportivilor activi.

C.S.M. dezvoltă o muncă Interesantă și a- 
trăgătoare, răspunde interesului tineretului și 
învinge cu succes lipsurile. Autoritatea sa tn 
rîndurile tineretului crește din ce în ce mai 
mult

Tineretul ia parte activă și la treburile de 
conducere a țării. Sute de mii de tineri au 
votat pentru prima oară la alegerile comite
telor naționale. Mi: de tineri au fost, de ase
menea. aleși deputați din partea Frontului 
Național în comitetele naționale.

Pentru ca munca sa să se îmbunătățească 
C.S.M. învață din ce în ce mai mult din ex. 
perența Comsomotalu’ și a uniunilor de ti
neret din țările de democrație populară. C.S.M. 
dorește să contribuie tot mai mult la con
struirea socialistă în patria noastră, să mă
rească ajutorul dat Partidului Comunist din 
Cehoslovacia în domeniul educației tineretului.

Tineri: și tinerele, educați de C.S.M. cresc 
patrioți devotați. Ei sprijină lupta pe care o 
duc partizanii păcii pentru destinderea con
tinuă a situației internaționale și doresc să 
ajute cu toate forțele lor la întărirea unității 
tineretului progresist din întreaga lume.

Tineretului cehoslovac îi este apropiată 
prietenia cu tineretul progresist din întreaga 
lume, cu entuziastul tineret rotnîn. pe care a 
avut prilejul să-l cunoască la cel de al IV-Iea 
Festival de la București și de care ne leagă 
sarcini asemănătoare în construirea socialis. 
mulai și tn lupta pentru pace.

trecut 
mai 
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medico-fiarmaceutic București

In anul acesta, la 
Școala medie tehnică 
de mecanică din Cluj, 
elevii și profesorii și-au 
amenajat un laborator 
de chimie și fizică. A- 
sortat cu aparatele cele 
mai complexe, cu aju
torul cărora se fac ex
periențe interesante, 
laboratorul contribuie 
din plin la perfecționa
rea cunoștințelor știin
țifice ale viitorilor teh
nicieni din industria 
noastră socialistă.

Orele interesante de 
experiență sînt aștepta
te cu multă nerăbdare 
de către elevi. Cu a- 
cest prilej, ei ascultă 
expunerile interesante 
ale profesorilor, pă
trund în tainele fizicii 
și chimiei, fac experiențe

Clișeul nostru îi reprezintă 
lui I ai Școlii medii de mecanică, viitori teh-

a de f i z

interesante.
pe elevii anu-

nicieni participînd la o oră practică de fizică. 
Ei stau atenți în jurul profesorului Nagy Lu

dovic care le explică procedeul de confec
ționare și funcționare a calorime trului.

Gasele_l.de
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Activitate rodnica și multilaterală
- —i,----------— —------------------

Faptele ți numai ele Însăși, explică as- 
tăzl pe deplin elanul șl curajul, dragostea 
fi entuziasmul, cu care tineretul din re
giunea Ploești s-a avînlat tn muncă.

Tineretul regiunii Ploești a obținut ptnă 
acum minunate realizări, rod al unei mun
ci însuflețite, tinerești. Călăuziți de un 
vechi obicei, tinerii acestei regiuni ală
turi de întregul tineret ai patriei și-au luat 
noi angajamente în cinstea marii sărbăto
ri de la 23 August, iar bătălia pentru reali
zarea lor * ta plină desfășurare.

La un concurs cultural
Sîn-t atî-tea lucruri deosebite tntr-o școală 

profesională! Paralel cu însușirea î-iivățăniî:i- 
t«lui teoretic și a practicii, elevii ni-ai desfă
șoară ți o bogată activitate exlnașcolară. 
Subordonată învățămîntuîui, ea Se desfășoa
ră totuși intens și e Iubită de elevi. Nu e 
școală profesională, lu care să nu existe o 
echipă de dansuri, un cor, s-iau o orchestră. 
Ioa începutul școlii însă nu toți elevii cunosc 
îndeaproape vreun instrument muzical. Sînt 
numeroase însă cazurile, cind după absolvi
rea școlii, elevii ciută la 2—3 Instrumente. 
Măestria artistică a elevilor școlilor profesio, 
nale a cunoscut anul acesta, cu prilejul con
cursului cultural artistic desfășurat pe re
giunea Ploești în cursul lunii mai, aprecie
rea unanimă a celor prezenți. Cele 11 for. 
mâții corale în majoritatea lor pe voci mixte 
cu efective între 60—120 elevi, au executat 
numeroase cîntece, lzvortte din munca plină 
de avînt a oamenilor muncii.

Astfel de cîntece au fost: „In gospodărie” 
Interpretat de corul Școlii nr. 6 fete-Ploești, 
„Cîntecul petroliștilor" executat de corul 
Școlii nr. 1 Ploești, precum șl „Mă dusei și 
eu La moară”, interpretat de corul Școlii pro
fesionale nr. 1-Cîmpi'tna, sau „In poieniță 
lîngă plopi", cîntat de școala de la Gura 
Ocniței. De asemenea în cadrul concursului, 
8 echipe de dansuri au executat cu deosebit 
succes o serie de jocuri populare. S-a bucu
rat în mod deosebit de succes echipa de dan
suri a Școlii profesionale nr. 1-PloeștI oare a 
executat plină de însuflețire șl voie bună 
Jocurile: „In țara Oașului", „Ca la Breaza" 
și „Brîul pe opt".

In continuarea concursului, au fost recita
te poezii ale poeților din țara noastră și din 
țările de democrație populară.

Au apărut apoi pe scenă, elevii Samoilă 
Constantin de la Școala profesională nr. 4- 
Ploești și Borce'anu Simion de la Școala pro
fesională nr. 2-Buzău. Ei au executat din 
fluiere diverse doine ciobănești, hore și cîn
tece vesele. Concursul cultural-artistic al 
școlilor profesionale desfășurat pe faza re
gională , Ploești a dovedit o creștere simți
toare a echipelor artistice față de anul tre
cut. S-au bucurat In mod deosebit de suc
cese echipele artistice ale Școlilor profesio
nale nr. 1-Cîmpina, nr. 4 Ploești și echipa 
Școlii profesionale de fete din Tîrgoviște.

C. STANCU
șeful serviciului Invățămint din Direcția 

Regională a Rezervelor de Muncă-
Ploești

Despre ce
Printre scrisorile sosite anul 

trecut pe adresa întreprinderii 
„Olga Biancic", a fost și aceea a 
întreprinderii „Vasta Vasilescu" 
din Mediaș. In cuprinsul scri
sorii întreprinderea noastră era 
criticată pentru că livrase fire a- 
mestecate, noduri nereglemen
tare, deci fire necorespunzătoa
re. In scrisoare se mai arăta că 
din această pricină, întreprinde
rea „Vasta Vasilescu“ nu poate 
livra ha rîndul ei țesături de ca
litate. Scrisoarea aceasta sosită 
ta începutul anului trecut e 
păstrată și astăzi în întreprinde
re. A avut loc atunci o consfă
tuire cu tehnicieni' și ingineri: 
întreprinderii și toate discuțiile 
au fost purtate în jurul scrisorii, 
în vederea îmbunătățirii calității 
firelor.

S-au luat de asemenea, o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
menite să îmbunătățească desfă
șurarea procesului de producție. 
Astfel, printre alte măsuri luate 
a fost și aceea a analizării rea
lizărilor sarcinilor de plan pe 
fiecare utilaj în parte. Această 
măsură ne-a dat pos'bilitate să 
observăm de ce nu se îndepli
nesc ou succes sarcinile de plan 
pe utilaje și ce trebuie făcut 
pentru ca munca să se desfășoa
re bine. S-a constatat astfel, că 
trebuiesc luate măsuri pentru

Cel mai tînăr fruntaș în întrecerea socialista
S-a mai uitat înapoi 

de cît'eva ori. Parcă 
nu-i venea să se des
partă de școală. Aici, 
la Școala , profesională 
meta lurgică Poiana 
Cîmpina, a cunoscut
Mar'nică Aurel meseria 
de mecanic. Și acum 
se despărțea de școală. 
Părerea de lăli a fost 
înlocuită de un nou 
sentiment pe care nu- 
rn-ai cel ce -a intrat in 
familia muncitorilor îi 
poate cunoaște. Aurel 
a devenit muncitor. 
Asta s-a înliniplat tn 
anul 1952. A fost re
partizat la Rafinăria 
nr. 1 Ploești în calitate de mecanic.

Maistrul secției, Bozfanu' Miliaj l-a condus 
pe Aurel prin ateliere, apoi la locul unde el 
urme să-și desfășoare activitatea.

— Iată, aici vei munci — i-a spus maistrul — 
Iar mecanicul Popa loan va fi schimbul tău. 
Este fruntaș în producție, învață din expe
riența luî și ține minte că cinstea, secției este 
și a ta.

Cu Aurel a discuta^ și inginerul Nicolaie 
Iliaș. El i-e arătat că secția este cunoscută 
pentru faptul că dă utilaj de bună calitate, ar 
toate comenzile sînt executate înainte de 
termen.

Aurel a pătruns repede in tainele meseriei 
și lucrul parcă prindea viață tn mîinlle sale.

Au trecut 6 luni. Aure! a fos? trecut să 
execute operații de bază. Deși nu irosea

Am reluat
Cunoscuta inițiativă a tinerilor de la uzinele „Progresul" — Brăila de a realiza 

economii egtale cu prețul de cost aj unor produse finite, a avut un răsunet puternic in 
rîndurile tineretului de ia uzinele „1 Mai". Sovrom utilaj petrolifer — Ploești. Tineri: me- 
talurgiști au dăruit petroliștilor înainte de termen un troliu de foraj. Pe el se afla 
scris: „Realizat din economii de tineretul uzinelor „1 Mai" Succesul însă nu i-a a- 
mețtt pe tineri. Ei srau hotărît apoi să realizeze econom:: echivalente cu costul unei garni 
turi de foraj. Imitativele creatoare plecate din rîndurile tinerilor, ca și folosirea tehnicii 
înaintate, '-au ajutat pe tinerii noștri să rea lizeze cu succes acest angajament.

Lupta pentru folosirea și descoperirea rezervelor interne a arătat ce izvoare ne. 
secate de posibil'tăți are uzina noastră, in vederea realizării de cît mai multe economii.

Inovațiile și raționalizările, reducerea consumului specific de materiale, recuperări 
de materiale neferoase, recuperări de scule și plăcuțe, toate acestea și încă altele, sînt 
forme prin care se pot obține însemnate economii.

Trebuie să recunoaștem însă, că la noi în uzină lupta pentru realizarea de pro
duse finite din economii a avut caracterul unei scurte campanii, care peste un timp s-a 

închis. însăși comitetul U.T.M. nu i-a mai dat nici o importanță, socotind-o oa o ac 
țiune de „zile mari".

Abia în martie, tn urma apariției tn „Scînteia tineretului" a articolului „Vorbe 
mari, economii mici" neam dat seama că neglijarea problemei produselor finite din 
economii, trebuie să. ia sfîrșit. S-a studiat adine această problemă. S-au ținut apoi adu
nări generale U.T.M. pe secții și li s-a explicat tinerilor cît e de neces-ară reluarea '.ni 
ți-ativai tinerilor de la „Progresul" — Brăila. Am pus din nou cu acest prilej un deose 
bit accent pe reducerea consumului specific de materiale, a recuperării de materials ne 
feroase, a recuperării de scule și plăcuțe. Au fost instruiți temeinic responsabilii de bri 
găzi și membrii posturilor utemiste de control. De atunci a sport, numărul inovațiilor 
și raționalizărilor prezentate la cabinetul tehnic pentru a fi studiate. In ultimele două 
luni, un număr însemnat de Inovații și raționalizări ale tinerilor au și fost apl'cale 
Au luat astfel din nou ființă caiete de conturi colective și individuale de economii, iar 
în planul de muncă al comitetului U.T.M., problema economiilor a fost cu atenție ur 
mărită. Așa se explică succesul tînărului Gheorghe Popescu de la secția nr. 3, care 
numai în cursul lunii aprilie a înscris în contul său, economii in valoare de 30.000 lei 
prin recondiționarea de plăcuțe dure. Numeroși tineri au înscris de asemenea în con 
tufile lor însemnate sume de economii. Intensificînd tot mai mult lupta în vederea 
folosirii și descoperirii rezervelor interne, tine retul uzinei noastre a realizat tn primele 20 
de zile ale luni mai economii echivalente cu costul unui granic de foraj și al unei ma
carale, oare au și fost expediate schelelor per o!::ere. No :a ăm ii«ă mereu no’ de des
coper're și folosire a rezervelor interne. Lupt: nd pentru :o.o»:rra <i descoper -ea ezervekr 
interne, tineretul uzinei noastre s-a angajat să -ea zeze d n eeo >om:; pini «• data de 23
August, un troliu de foraj. Tineri: ne:a?.:rg:șt: :ș: vor ; e și de -v- a*.’ s cuvin lat.

Ing. DOBJANSCHI ION

responsabil cu producția în corn teiul organiza-iei de -«azi
U.T.M. de le uzinele „I Mai" Pteeșâ

vorbesc acum scrisorile...
fost și schimbul de experiență 
ta locul de muncă.

Astfel, pe baza cunoașterii a- 
mănunțite a capacității de pro
ducție am întocmit un plan care 
să asigure un proces tehnologic 
continuu, luînd tn acest fel mă
suri tehnico-orgamzatoriee. apli- 
cînd o serie de inovații și rațio
nalizări etc.

Un aport deosebit de impor
tant la îmbunătățirea călită’:: 
firelor l-a «dus comitetul orga
nizației de bază U.T.M. Anai'- 
zînd această problemă tn adu
nările generale, în ședințele de 
comitet. s-a pus tn fața fiecărui 
tînăr sarcina de a-«! ridica neîn
cetat oalificarea profesională. 
In întreprinderea noastră, ma
joritatea muncitorilor sînt tineri. 
Cele 25 de brigăzi de tineret 
existente în uzină, cuprind a- 
proape întreg procesul de fa
bricație. Ca urmare a munci: 
intense dusă cu tineri în vede
rea ridicării calificării lor pro
fesionale. astăzi peste 360 de ti
neri aplică metodele sovietice 
Marșrut, Voroșin și inițiativa 
Elenei Chișiu, pentru obținerea 
de fire de calitate superioară.
pentru țesături

îmbunătățirea funcționării teh
nologice a utilajului. Iar o altă 
oauză, oare dăuna calității 
firelor a fost și aceea că 
nu toț' tinerii stăpîneau înde
ajuns de bine tehnica folosiri! 
utilajului.

In cazul deficiențelor de ordin 
tehnologic, mașinile au fost vi
guros cercetate și puse ta punct 
de echipa tehnologică.

Se cerea acum rezolvată cea 
de a doua problemă — ridicarea 
calif'cării profesionale a tineri
lor.

La noi tn întreprindere a luai 
atunci ființă o școală de califi
care. S-au ținut de asemenea nu
meroase conferințe de către ce’ 
mai pregătiți tehnicieni și ing'- 
nert ai întreprinderii unde s-aj 
expus minuțios metodele înain
tate, Marșrut, care consiă tn
tr-o organizare superioară a 
muncii, prin urmărirea unui tra
seu fix, bine stabilit și ne
schimbat. oare dă posibilitatea 
deservirii mai multor mașini de 
către un muncitor, Voroșin, de 
ordine și organizare a locului de 
muncă și inițiativa Elenei Chi- 
șiu, de ridicare a calității fire
lor. Un alt lucru, care a con
tribuit mult ta creșterea califi
cării profesionale a tinerilor e

perioară.
Astfel, luînd 

suri, oare au 
lățirea desfășurării 

timpul tn zadar, el în
că nu reușea să-și în
deplinească sarcinile 
de plan.

îndemnat de maistrul 
Bozia nu, ttnărul mun
citor a început să-și a- 
nelîzeze munca, iar în 
Șefe din urmă să ur
mărească cum muncesc 
tovarășii din jurul său.. 
Astfel a urmărit cum 
lucrează bătrînul meca
nic Lazăr loan câre-și 
depășea zilnic norma 
cu 60 la sută. A notat 
timpul folosit pentru o- 
perațiile ajutătoare: 4 
minute. Bătrînul mun
citor a scos cuplajele de

lia pompa centrifugă și a început să monteze 
rulmenți și piesele de schimb pregătite din 
i'imp.

Am el a găsit cauza rămînerii jri urmă : 
iieo: ganizarea locului de muncă. Liciiidind a- 
ceastă lipsă și îndeplinindu-și sarcinile de plan 
Aurel a devenit fruntaș în producție. Lupta 
pentru creșterea producției și pentru îmbună
tățirea calității constituie principala preocu
pare a sa.

De curînd el a fost confirmai cel ma: tînăr 
fruntaș în întrecerea socialistă din rafinăria 
noasti ă.

In fața tînăruhii mecanic Aurel Marinică. 
sînt deschise căi luminoase pe care el oă 
șește cu Încredere.

Corespondent
ANDREI VASILE

inițiativa !

de calitate su- 

o serie de mă 
dus ta îmbună

procesului

tehnologic, am reușit să ridi 
căm simțitor calitatea firelor.

O deosebiră contribuție la a 
cest s-jcces l-au avut posturii* 
utemiste de control. Controiind 
activitatea brigăzilor, posturile 
utemiste au sezisat ie timp 
unele lipsuri și au det tinerilor 
sfaturi practice tn rede-ea folo
sirii metodelor înainta-e ți a 
unei mei bune organizări a 
muncii.

Măsurile tehnico-organizato- 
rice I-.mte, au făcut ca produc 
tivita ea muncit sa crească în 
ul’mi perioadă eu 13.2 ta sută, 

prețul de cost a scăzut ei 
3.2 la sută.

Le filatura noastră ac tn 
ceput să sosească de da’a a 
reas’a scrisori de mulțumire 
pentru calitatea superioară a fi
relor livrate.

Asemenea scrisori, tntreprîn 
derea noastră a primit nu de 
mult de ta țesâ'oria „Ivănuț 
Constantin", de ta „Vasta Va- 
siiescu" etc.

Tineretul fabricii noastre este 
hotărît oa ți de acum înainte să 
lupte pentru a da fire de cali
tate superioară, — pentru țesă
turi de oaiitate superioară.

Ing. CERNAT AUREL 
șeful sectorului filatură a! între

prinderii ..Olga Banclc"- 
Pucioasa

„Atențiune, vorbește sta
ția de radioiicare a tre
nului accelarat ! Transmi
tem muzică cerută de că
lători..."

Așa tși începe progra
mul una din stațiile de ra- 
dioficare ce însoțesc tre
nurile noastre. Călătorii 
ascultă muzică, știri din 
țară, conferințe și indica
ții de călătorie. A'remea 
trece repede, timpul pare 
mai scurt.

Utemistul Marin Ion, o- 
perator la una din aceste 
garnituri radioficate, se 
străduiește să asigure o 
bună deservire a stației, 
minuind cu pricepere apa
ratele de retransmisie.

CHIfl nrmăfoareî» eftrfl 
apărute in Editura Tehnică 1

TREFILAREA SIRMELOR DE OȚEL

382 pag. — lei 19,90

Industria de trefiiare a sîrmei a căpătat în 
ulfbmii ani o mare desvoltare la noi în țară, 
datorită ajutorului teoretic și'- practic, primit 
din U.R.S.S.

Lucrarea „Trefilarea sîrmelor de oțel" este 
-prima, lucrare de acest gen apărută in litera
tura noastră tehnică și constitute un real aju
tor pentru cadrele tehnice dm industria de tre- 
filare a sîrmei.

In această lucrare sînt tratate toate aspec
tele tehnologiei trefilării sîrmeloi de oțeî.înce- 
pînd cu semifabricatele și continuind cu pre
gătirea sârmei pentru trefiiare, cu instalațiile 
de trefiiare, practica trefilării și procesele a- 
nexe, protejarea suprafeței sîrmelor, fabricarea 
lubrei’ianților, aplicarea tratamentelor termice.

Datorită tratării problemei aWt din punct de 
vedere teoretic, cît și datorită numeroaselor 
exemplificări din practica înaintată sovietică 
a trefilării sîrmei, cadrele tinere de muncitori 
și tehnicieni din țara noastră găsesc in acea
stă lucrare un ajutor în munca de îmbună
tățire a proceselor tehnologice din industria 
noastră de trefiiare.

TOLERANTE ȘL CALIBRE

190 pag. — lei 5,92

In ind-.istr.a constructoare de mașini ți in 
metalurgia prelucrătoare, precizia de pre'-u- 1 
orare este unul din factorii care contribuie la ’ 
îmbunătățirea calității produselor. Metodele de . 
fabricație trebuie să fie în așa fel alese, incit - 
produsul să fie executat în cadrul „toleranțelor 
de fabrioație" ceea ce înseamnă ca abaterile . 
de la dimensiunile prescrise să nu treacă anu
mite limite.

O problemă de importanță tot atît de mare i 
este și aceea a executării practice a măsurata ; 
-:tar și controlului cu ajutorul instrumentelor 
de măsurat și control ș: în special cu ajutorul I 
calibrelot.

Cartea ..Toleranțe și calibre", care are ca 
'emă studiu preciziei asamblări: mon’ăr
preselor, da răspuns la aceste probleme p.inlnd 
Ia indemlna cititorilor elementele de bază ale 
..toleranțelor de prelucrare".

Lucrarea se adresează tehnologilor și perse 
-talului de control tehnic din fabrici >: uzine 
precum șl muncitorilor care doresc să-și ridi
ce nivelul profesional.

CALAUZA CAZANGIULUI NITUITOR

310 pag. — lei 11

Pentru txier:: muncitor’ care doresc să-ți tn 
sușească specialitatea de cazangiu este intpor 
tanti cunoașterea materialelor, utilajelor, 
sculelor și dispozitivelor folosite tn atel’ereie 
de cBzanger e. Ei treh-jte sa cunoască. de ase 
menea, operațiile de prelucrare și metodele 
de muncă, măsurile de tehnică a securități' 
și de organizarea locului de muncă ale oaza» 
giulu. nituitor. Lucrarea de față care tratează 
aceste probleme este un îndrepta: prețios pen 
tru obținerea une; înalte calificări.

Deosebii de importantă este partea din 
„Călăuze cazangiului nituitor". în cate sîn; 
prezentate metodele înaintate de muncă îo- 
losite In oazangerie Prin numeroase exemple 
sînt arătate succesele obținute in această ra 
mură a tehnicii maș nilor, de către fruntașii 
in product.e care au pășit pe .-alea inovați: 
.or îndrăznețe și creatoare și au descoperii 
in întreprinderi noi rezerve pentru ridicarea 
productivității muncii.

MATERIALE DE FORMARE

PENTRU TURNĂTORIE

156 pag. — lei ».O

Pentru buna folosire in practică a tutuior 
ma'.e:talelor de tormare este necesară cunoaș
terea proprietăților 'or In lucrare sînt clasi
ficate amestecurile de formare folosite în 
turnătorie indidndu-se cele mai utilizate a 
ne- - de formare atit în turnătoriile din 
U.R.S.S.. cit și în turnătoriile din țara noastră

Ooxtâ cu metodele de preparare a ames
tec irilor pentru turnătorie sînt arătate și in 
stalațiite si dispozitivele folosite, precum și 
calea pentru mecanizarea și automatizarea a 
numitor operații.

Lucrarea este completată cu material ihis- 
■rativ ș: cu o serie de tabele de un real in
teres practic.

Pen;ru tineri: turnători ca și pentru tehnicie
nii din laboratoarele uzinelor metalurgice, 
ca-'ea „Materiale de formare pentru turnata 

rie" este un îndrumător prețios

PE MELEAGURI P1TEȘTENE
Calatorind prin ț»ră ai prilejui să găsești 
otdeauna lucruri noi. despre care poți po- 

ves:: multe.
Iată redate tn rîndurile de față ctteva fapte 

despre activitatea sportivă din satele regiu
nii Pitești.

Două surori
Comuna Boțești din raionul Topolovenî, re

giunea Pitești este o comună ca oricare alta. 
Case a o văruite, unele învelite cu tablă, altele 
cu ati>I....La marginea comunei Insa, un teren 
de fotaal și o groapa de sărituri atrag atențta 
ori căruț nou sosit.

Le cănrnul c .itural «in ajuns pe-nserat 
In sala spațioasă, cu terestre largi, ședeau la 
sfat, adunați în jurul unei mese pătrate, ciți- 
va flăcăi. Curiozite a* mă împinse să m-apro. 
pii și să-i întreb așa. într-o doară, ce pun lă 
cale. Tinerii Stroe Mitică. Ion Mihai și Petru 
Nicolae s-au arătat bucuroși să.rni vorbească 
despre activitatea lor' sportivă : i'ocmai ve
niseră de la u<> antrenamen: de cros.

— Asta nu-i nimic Insă — zise unul din ei 
Să veniți duminica pe terenul nostru, acolo să 
vedeți sport. Fotbal, volei.' săritori, oină, mă 
rog, de toate. Despre tineri nici nu mai vor
besc, vin cu duiumul. Unul nu ma: găsești în 
sal duminică.

Am stat riKilt de vorbă cu noi: mei prieteni. 
E interesant să asculți pe acești tineri care 
vorbesc cu atîta înflăcărare despre sport, des. 
pre munca lor. despre greutățile care se ivesc 
adesea. Se inserase demult

— Să plecăm, propuse Petru Nicotee. Dar 
să le chemăm și pe fete.

Intr-adevăr, nici nu observasem că în ca
mera alăturată, luminată slab de o lampă cu 
gaz, trebăluia grăbit cineva. Erau surorile 
Elena și Maria Radu, despre care am aflat 
apoi lucruri foarte lăudabile. Terminaseră1 un 
fotomontaj din care nu lipseau diferite as
pecte din viața colectivului sportiv sătesc 
„Recolta".

— Fetele astea, îmi spuse Ion Mihai, au 
fost printre primii care au ajutat să înființăm 
și la noi un colectiv sportiv. Cîtă muncă nu 
s-a dus atunci 1 1

— Muncă a fost. 1® vremea ei. interveni ti

O deosebită preocupare există la fab rica de pîine — Arad, pentru îmbunătățirea 
neîncetată a calității pîinii.

! : ’otogrefie: inginerul chimist Kotlal Tiberiu luînd probe pentru determinarea 
calității și îmbunătățirii procesului de producție.

învățători... cu titlu
Oamenii muncii din uzine și de pe ogoare 

- deopotrivă — depun toate eforturile pentru 
a crea copiilor o viață cît mai îmbelșugată 
Scriitorii le dau lecturi distractive și educa 
•ive. pe care pictorii le împodobesc cu ilustra 
ții; !e dăruiesc piese de teatru pe oare re- 
g zo-, și actorii le redau in filme sau piese 
teatrale.

Cei mai apropiați de copii sînt însă educa 
tarii. învățătorii și profesorii. Lor le revine 
greaua misiune de a forma și cizela sufletul, 
mintea și caracterul fragil și ușor de mo 
ielat al copilului.

Cei mai mulți dintre acești educatori ai co 
roilor ?•: înțeles pe depl n cit de înălțătoare 
este misiunea io: și s-au dedicat intru-totul 
acestei munci

O dovadă grăitoare ÎI constituie în această 
privință și numărul îmbucurător de mare al 
învățătorilor și profesorilor noștri emeriți ori 
distinși cu „Medalia Muncii" sau „Ordinul 
Muncii".

Tot uși se ma-> găsesc cadre didactice care 
nu-ș îndeplinesc conștiincios daioria.

lată bunăoară la Școala de șapte ani nr. 20 
din Bacureșii. in clasa I A, învățătoarea 
Elena Roșu mai are și în aceasță ultimă lună 
a anului școlar, elevi care nu știu că citească 
de cit silab’sind. cum este oazul elevei Maria
na Popa.

In ce a constat Insă ajutorul învățătoa 
ei dat aceste: eleve pentru a o ajuta ?

A căutat să se preocupe de ea în afară de 
'•rele de curs ? Desigur că nu.

O controlează mai îndeaproape ? Nici acea 
sta Ba încă învățătoarea Elena Roșu a așe 
zal pe Mariana Popa tocmai în ultima bancă, 
unde preocupările ei în timpul orei, pot fi 
controlate mai greu De asemenea ea tolerea 
ză, pa atunci cind Mariana Popa este exami 
•raia, colega c de bancă să-i șoptească fie
care cuvînt - foarte tare - fără a-: face uneia 
sau .’eleitalie vre-o observație. Totodată to 
varăș-a Roșu încurajează rămî.ierea în urmă 
a elevei Mariana Popa prin note nemeritate 
Astfel ea i-a dat media 3 la citire pe pătrarul 
I, media 3 în pătrarul II și chiar media 4 în 
pătrarul III, cu toate că eleva încă nu știe să 
citească un cuvînt. fără a pronunța în preala
bil fonetie. fiecare literă'aparte.

Căzut Marianei Popa nu este un fenomen 
izolai in această clasă. O altă elevă. Ioana 
Cioboiarti, nu știe să numere încă din cinci 
m etnc: de- la I la 100. Totuși, atunci cind

Un șantier
Școala, pe care a' ridioat-o cu mîinile și 

truds ta, o privești cu plăcere. La fel și stra
da și parcul la a cărei acțiune de înfrumuse
țare ai participat cu tot avîntul tău de tînăr 
Am văzut acest lucru de curînd chiar în Ca 
pitală, pe Șoseaua Giurgiului. Aci se înalță 
o școală unde vor învăța viitorii tehnicieni- 
constructori Ce practică poate fi ma' com
pletă, mai plăcută, mai plină de conținut 
pentru acești elevi decî't să lucreze pe șantie
rul școlii lor ? Așa au chibzuit și ei, S-au 
constituit în brigăzi de ctte 9 și 15 elevi, sub 
îndrumarea unui tehnician instruci'or și au 
pornit cu avînt tineresc să dea o mină de 
ajutor la ternrtrawea oît mai de grabă a 

mid utemiste Elena Radu, dar acum ce-ai de 
zis ? Avem și noi colectiv sportiv ? Avem I 
Vin tineri în număr mare l« antrenamente? 
Vin !,..

Părăsind căminul, am aflat apoi de. la Ion 
Mihai cîteva lucruri care la drept vorbind, 
m-au mișcat...

Era cu vreo două să,ptămîni înaintea lui 1 
Mai. Zăpada, căzută și pe aci din abundență 
se topise, tar apa se scurgea î:n șuvoaie mari 
spre locuri mai joase. După o zi senină în care 
azeie soarelui mîngîiau -palid crestele copaci

lor. urmau zile mohorîte în care ploaia cădea 
cu dărnicie peste cîmpurile piteștene. De se-m 
cometa cineva să scoată căruța din ogradă 
apoi puteai s-o tragi și cu zece boi și tot nu 
urneai roțile care intrau în glod pînă la 
butuc.

Pe o astfel de vreme — în care ți-e milă și 
de ixt ciine — au porn't ta drum, pe jos, 
ulemistele Elena și Maria Radu. Pentru ele 
nu conta insă distanța care le despărțea de 
Pitești. Treizeci de kilometri? O nimica toată
- -a i zis. Cinstea de a participa la faza pe 
-egiune a campionatului Individual de cros .Să 
intimpinăm 1 Mai" le umplea inima de bucurie.

Și-au luat pantofii în mînă și așa, pe ploaie 
>: noroi s-au prezentat timide - printre mul 
țimea de concurenți, la startul crosului. Ne-
- > isa le-a îos insă bucuria după acest greu 
examen. Elena Radu s-a clasat pe locul I la 
2000 m. iar „mezina" concurînd în categoria 
junioare (15—16 ani) a ocupat locul I pe 
distanța de 1.200 m. S-au îmbrățișat fericite, 
ta: atit de timide ca și înainte de concurs.

Două nume noi în sportul satelor noastre, 
dar care r»u-i exclus ca in viitor să devină 
cunoscute.

Stadionul satului
Intr-o duminică dimineață am hotărît să 

mă abai și pe 1a gospodăria agricolă de stat 
din Stolnici. Auzisem că iri gospodărie sjnt 
numeroși tineri care fac spori și că ei acti
vează intens in cadrul diferitelor secții ale 
colectivului „Recolta".

Intrasem deja în comună cînd deodată se 
auzi din ce în ce mai aproape un cîntec tine
resc cîntat din zeci de piept-uri. O coloană de 
tineri și tinere, fiecare ducînd în spinare o lo
pată sau un tîrnăcop, se îndrepta spre mar
ginea satului unde — aui aflat a-poi — se con
struia terenul de sport. l-am însoțit, ou curio
zitatea omului dornic de a afla cev.a nou. Și 
drept să spun, nu am regretat. 

esle examinată și face greșeli, învățătoarea 
Roșu nu-i corectează greș-ala, lăsînd o să crea
dă că a răspuns bine și prin urmare cunoaște 
această operație aritmetică Și Ioana Ciobota- 
ru, continuă să nu învețe.

De asemenea, învăță oarea Elena Roșu lole-, 
rează ca în cursul orei în văzul ei - elevul 
Mosei Bercovici, să scrie sau să deseneze 
diferite lucruri. în vreme ce colegii lui citesc 
ori socotesc. Drept urmare atunci cînd îi vine 
rîndul să citească sau să socotească, el stă 
complet dezorientai și nedumerii neșfiind ce să 
răspundă.

La această școală se mai întîmplă și alte 
lucruri. In clasa a V-a de pildă, domnește o 
atmosferă de indisciolină Pioniere ca Elena 
Melnic, Antonia Rozenberg, G-orgela Petrescu. 
Andrea Tuculescu, Glăvan și altele copiază la 
teze și la extemporale, tar pioniera Brîndușa 
Brăileaîiu șo ăie să le demaște deși le ved» 
întotdeauna.

Care este atitudinea dirigintei de clasă, 
profesoara Saviana Georgescu, față de aceste 
atitudini nejuste >

Despre furtul la teze și extemporale, diri
ginta se mulțumește să spună că ea nu a prins 
încă ne nici o elevă copiind, adăugind că -le 
altfel pe vremuri ea și colegii ei procedau la 
fel

Nimeni nu contestă că copiatul era un obi
cei vechi al scoalei burgheze Tovarășa profe
soară Saviana Georgescu să nu uite însă că 
pe acele vremuri tocmai aceste apucături dă
deau loc la numeroase examene luate nemeri
tat, la promovarea unor serii ini regi de pseudo 
intelectuali.

Acum însă patria are nevoie de specialiști 
cu o înaltă calificare, de intelectuali cu o, bună 
pregătire Pentru acest lucru se cere și de ta 
elevi dar și de la profesori o muncă serioasă 
și încordată

De la aceste îndatoriri nici învățătoarea E- 
lena Roșu și nici profesoara Saviana Georges
cu u-au dreptul să dezerteze

Ele nu trebuie și nu au voie să scape din 
vedere - nici pentru o singură clipă — că co
pii de azi, încredințați lor pentru a-i educa, 
vor deveni coristruclori' de mîine.

De ele. de reușita sau eșecul muncii , lor e- 
ducative depinde, dacă acești copii vor păși 
miine in viață ca oameni maturi, folositori 
societății.

Corespondent.
L DUNAJECZ

al tinereții
școlii lor dragi Șt trebuie spus că n-a fost 
o simplă joacă Chtai și meșterii tnai bă- 
trîni și pricepuț: ce lucrează pe șantier au 
recunoscut că fără ajutorul tinerilor trecură 
ai fi mers ma1 încet Elevii' au găsit o me
todă - oare nu-i prea nouă - de a grăbi 
rii’mul construcțiilor și a aduce un suflu nou 
pe șantier : s-.au chemat între ei la întrecere. 
Pînă acum sînt în frunte brigada de dul
gheri a lui Ion Sitaru și echipa de zidari 
condusă de Dumitru Popa O parte din 
școală este gata: un dormitor și cîteva săli 
de cursuri In curînd se va termina și cealal
tă pai te. Acum se lucrează repede, bine .și 
cu avînt. Așa oa pe un șantier ai tinereți'.

Am văzut la lucru — timp de cîteva ceasuri 
— aproape 80 de băieți și fete. Unii săpau 
gropj, alții nivelau pănilnlul. unii meșteșugeau 
la niște bare, alții marcau terenul de fotbal 
Toți însă erau plini de voie bună. Și aveau și 
de ce Era doar stadionul lor, al salului Pe 
acest stadion, pe acest teren s-au pistă, se vor 
întrece de aoum înainte. .

— Mai avem puțin și terminăm —mă infor
mă unul din tineri. Terenul de fotbal e gata : 
priviți-1 spune cu mindrie Țicu Vlad memb-u 
în comitetul U.T.M. al gospodăriei. Pista cu 
obstacole e gata, iar terenul de volei îl ter
minăm azi.
fȘi pentru că priveam cu atîta stăruință noua 

bază sportivă, Țicu Vlad continua să-mi ex 
plide că fusese amenajată prin mutică voluil 
tară intr-u-n timp record : o săptămină.

Aoum; verdele gazonului este gata să pri
mească pe sportivii colectivului „Recolta” 
G.A.S. Stolnici.

Ur^ meci interesant
Pentru țăranii muncitori din comuna Dra- 

gă.șani, dar mai ales, pentru tineri, duminica 
aceea a fost o zi de sărbătoare. Chiar pe copii 
de-i întrebai, ștfau să-ți spună că „după masă 
e meci" sa-u că ..Vine Dinamo". Tinerii 
voleibaliști din cadrul colectiv-ulu: ..Recuiti 
G.A.S. Drăgășani invitaseră pe voleibaliștii de 
la ,.Di-n>amo“-Drăgășalni la o întîlnire amicală. 
Intîlnirea a atras pe terenul de sport zed de 
muncitori din S.M.T. din comună și țărani 
muncitor’ oare și-au susținui echipa.

— Hai „Recolta” hai „Recolta" !..,
Faptul cel mai semnificativ însă nu a cons

tat în rezultatul acestei partide. Principalul 
a fost că sportivii celor două echipe s-au 
cunoscut, s-au împrietenii șj au invătai unii 
de la alții. Fără îndoială că schimbul de ex
periență le va folosi și unora și altora,

★
Un vechi proverb romînesc spune că ,.mi 

există griu fără neghină". Adincul înțeles al 
acestui proverb l-.am constatai in-că odată 
aflî-ndu-mă în G.A.S. Piatra-Olt și G.A.S. 
Rimniou-Vîlcea,

Zadar-nic m-am străduit să găsesc printre 
tineri purtători ai insignei G.M.A.

M-am bucurat însă că din fericire, aseme
nea cazuri nu sînt generale pentru întreaga 
regiune. Tocmai de -aceea despre ele am amin
tit aici, i-a sfîrșitul notelor de drum dîn re
giunea Pitești,

R. CALARAȘANU



DESLUȘIND UNELE TAINE
ALE MĂIESTRIEI SCRIITORICEȘTI...

Congresul al XI-lea al Sindicatelor 
din U.R.S.S.

Urmare din numărul trecui

Km Insistat atîta pe specificul „.amintirilor" 
depănate de Sadoveanu, pe sensibilitatea sa 
extraordinară voind « ridica — chiar pe scurt 
ott permite un articol de ziar — o probiemă 
foarte actuală pentru tinerii noștri scriitori. 
Problema sensibilității. E o problemă în egală 
măsură a prozatorilor, a poeților și a drama
turgilor tineri. Pentru mulți poeți, pentru și 
mai mulți prozatori, ea se confundă simplist 
cu oftaturi la oap de frază,, ou interjecții mi
ntoase la adresa eroului sau dimpotrivă ou 
mîngîieri lacrimogene... La atît se reduce 
„sensibilitatea" scriitorului — la aceste „of"- 
uri, ,,eh”-uri, sau „e, he, he’’-uri, cu care, 
mă rog. se înviorează texte uscate, sărace ?

Sadoveanu ne cere prin fiecare schiță a sa, 
amintire, fîlfîire — să ne împrospătăm neîn
cetat. ca muniția soldatului, impresiile, sen
zațiile, să le îmbogățim, să ne ridicăm, ou a- 
jutorul lor, la generalizări artistice veridice 
și solide.

Desigur, comunicarea impresiilor nu în
seamnă numaidecît intervenția directă a auto
rului. Sensibilitatea prozatorului se oglindește 
de cele mai multe ori și în caracterizarea 
personajufui seu în referirea la alte personaje, 
în desfășurarea scenei sau în simpla folosire 
a adjectivului.

ta Ni se pare axiomatic și nu mai insistăm a- 
P»'ipra cei-ui de al doilea aspect al problemei : 

sensibilitatea nu se poate modela, ou se poa
te educa decît pe tărîmul propriei experiențe, 
în universul de fapte observate, cunoscute, 
simțite pînă la curentare. Iată de ce. printre 
altele, aducerile aminte pun cu atît» limpe
zime în evidență marea sensibilitate a lui Sa
doveanu.

In marea familie
I a eroilor sadovenieni

Problema repetări; caracterelor, a monoto
niei lor este una dintre problemele cele mai 
actuale pentru tineri; scriitori. Credem că 
observarea lui Sadoveanu, cu precădere e vo
lumului 8 atît de variat, este — și In această 
direcție — binefăcătoare.

Prima observație de sinteză pe care o pu
tem face este existența unor iamili: bine În
chegate de eroi sadovenieni. Și ia Sado ea
rn, avem înrudiri între caractere — niciodată 
însă identități. Simțim tot timpul înrudirea 

sînge, de structură, că-s creați: ale ace 
Tui-ași creator, că-s ai lui Sadoveanu. ș: numa: 
ei lui. Femeile, de pildă. L’n grup d 
trăsături propri, originate Extrem de volun
tare, ou o energie proaspătă, piine de v- 
brație. Spontane, demne, nu se acomodează 
conformismelor. obișnuințelor. cetind insis
tent dreptul lor La fericire. Cristina, soția vă
tafului Alexa Grecu, se indrăgo^ ^ș e d:n och 
de un cioban. Constantei ș: i-o apune pe 
dată.

Soția sălbaticului vînă’or loba.-., fnlbj-i'l 
în grosolănia vieții domestice, fără orizont, 
simte imediat dorințele t -a- o.5pe‘e — 
aer proaspăt, pentru ea — și : se dăruie sin
cer și pas'onat.

Irimița cuconu'-ui AVirgoci. cea care te 
demnitatea e: nu uită cum a fugit boienri de 
lingă ea. înfricoșat de ho eră. .j- ș-.'.a Zeno- 
bia, cu ochi tulburători. înnebunind dintr-o 
privire pe iubitul dudui: Catincufe și IntreHu- 
<ki-l șăgalnic: ..Domnule Dămian. ce prostie 
poți face dumneata pentru mine ?". Măria lina 
lui Bădișor, neabătută in dragostea ei. —prin 
toate trece același sînge. sînge'.e creatorului 
lor. Le mai unește încă ceva, nu pe linia ca
racterului, ci pe linia făuririi lor ar: -;ice 
Ceva ce le apropie — din acest punct de ve
dere — de celebrele femei ruse ale lui Tur- 
gheniev, dascăl măr:. .- s : a' maesxr.-Ai: Sa 
doveanu : faptul câ ele ne cuceresc, fără ca 
autorul să ie îi ana zat vreodată ir. ia-a c: 
torului ; ele iradiază iarmec numa: p-.n ge< 
și vorbă și tu, cititor, bănui nume: ce cred, ce 
vor, ce gindesc. ce simt, fără să ți se apună 
ceva precis. Umbra aceasta de mister, pla
nted peste ele în egală măsură, ie aprope și 
mai mult.

Si totuși — niciuna din ele nu e copte ce
leilalte. Șăgălnic’a, plăcerea de a fascina, a- 
mănuntul acesta care l-a uimit pe vizitiu : 
„cuconița a spăriet odată roibii cu ochii îi

• negri și sprîncenați cît paharele" — astea-s 
ale cuconiței Zenobia. Mădălinei li lipsește ae
rul acesta salonard și n-ar fi în stare să 
pună acea întrebare ușor livrescă. de femeie 
educată la școala romanului siropos al epocii: 
„— ce prostie poți face dumneata pentru 
mine?" Dimpotrivă, Mădălina are o naturaleță 
de poezie populară. Iși ia rămas bun de Ia 
iubitul oare pleacă cu plutele:

Să vii sănătos, bădiță Ilieș. O săptă- 
mină eu am să fiu mal scirbită. De ar fi o 
pleaîe, să nu mai ies din casă ! (invocația n,u 
e din atmosfera poeziei populare ? N.N.).

Flăcău! zîmbi. Ea-1 împunse .copilăroasă cu 
fruntea.

— Te văd că rtzi. Nu, să nu ploaie, să n-u 
te primejduiești pe apă..."

Cristina vătafului Grecu a .pierdut această 
naturaleță, această simplitate a fetei din po
por, de unde s-a ridicat și ea: „Cum ajunse 
vătăviță, începu a umbla și a se purta mai 
ascuțit. Și la vorbele și cîrtirile celorlalte ne
veste de slujbași ai curții începu a răspunde 
atît de subțire, usturător și pătimaș, încît 
toate amuțiră". Iubește și vrea să fie slă. 
pînă pe dragostea ei, soțul o prinde, ea-1 o 
moară...

Exemplele acestea ne duc la o a doua ob
servație de sinteză : dialectic, în unitatea 
de caractere sadoveniene, asemănătoare înru
dirilor familiare, se manifestă o varietate re
marcabilă. Această varietate este asigurată 

fepi'in aceea că Sadoveanu pornește întotdeauna 
^e la obiect la general, prin aceea că Sado

veanu păstrează totdeauna amănuntele con-
• cret-senzortale ale obiectului. Intr-un cuvînt, 

Sadoveanu înlătură orice monotonie a carac
terelor .prin maxima lor individualizare. 
Aceiași idee : — marea forță morală a femeii, 
dreptul ei l.a fericire — și .patru caractere, pa
tru individualități, demonstrînd-o artistici

Credem că monotonia apare uneori în creația 
unor tineri scriitori talentați din pri
cină că ei neglijează obiectul, eroul, omul cu 
particularitățile sale, fără de care nu se poate 
construi nimic solid artisticește. Păstrînd 
toate proporțiile, ni se pare foarte actuală 
pentru multe din schițele noastre — imputa
rea făcută de Engels ta una din dramele lui 
Lassale : concepția prea abstractă.

Nu numai atît : neglijarea trăsăturilor in
dividuale în goana — zadarnică, oarbă, ne
întemeiată teoretic — pentru „realizarea 
ideii", se tace concomitent cu neglijarea at
mosferei în care trăiesc eroii, oamenii noștri 
de azi.

Dimpotrivă, Sadoveanu impresionează prin 
admirabila concordanță dintre oarecter și at- 

»moșieră. La el, individualizarea caracterului e 
Imposibilă, fără plasarea în mediul respectiv; 
nu plasare — ci înrădăcinare. Dacă-1 desprinzi 
de atmosfera lui, dacă .ai încerca să-l aco
modezi. în altă parte l-ai înăbuși. Ceea ce tre
buie remarcat este subtilitatea cu oare se 
naște atmosfera 1a Sadoveanu. Ea se naște 
din respirația caracterelor — așa cum par
fumul grădinii se înalță din respirația flori
lor, In același timp, subtil, stăruie în atmos
fera lucrării — respirați» autorului.

—0—

— Note asupra volumului opt 
al -Operelor' luiM. Sadoveanu —

—o—
Casa unui avocat ieșean — anul 1921 ; sce

nă familiară între soț și soție — pe problema 
cea mai stringentă : bani. Bani pentru cum
părături femenine, doar au și o tată de mă
ritat. El, cu un glas ceva mai ridicat:

„—...Ar trebui să înțelegi că trec prin îm
prejurări în care s-ar cuveni să fiu scutit de 
asemenea scene. Noroc c-am avut un răgaz 
în zilele Paștilor. Acum însă vine, precum 
știi, rata la credit. Termenul a fost ta 15 
mart. L-am -aromat, dar nu-1 mai pot trece 
peste sfîrșitul lui april. Iar ta 3 mai scade 
una din poliți. Și asta știi. Trebuie să plă
tesc o parte, să edaog dobînzi nouă. La 15, 
rata pianului...

Rata pianului ? se miră doamna Băl
team:. I se pare că ratele pianului s-au sfîr- 
șit din decembrie.

— Nu s-au sfîrșit, afirmă cu tărie domnul 
Bălteanu.

Nu ? Atunci n-a mai rămas decît nu
mai una și e numgi o mie două sute de lei.

— Da. confirmă iar avocatul ; de o mie 
două sute lei, dar asta vine după polița de 
douăzeci și trei de mii și înaintea italianului.

Care italian ? Doamna Bălteanu nu știe 
despre care italian e vorba.

— Cum nu-1 știi frate ? A reparat soclul 
de ta grilajul grădiniț'i dumnitale și mozai
cul de La terasă. Altă mie de lei. L-am lot 
aminat încă de anul trecut din august.

Doamna Bălteanu crede că ‘talionul mai 
poate fi aminat. In privința pianului, nu 
poate să fie discuție. Emi, are neapărată ne. 
voie de el_ *.

Ce> doi au discutat numai — și e contu
rată deja atmosfera une' oase de avocat, nu 
prea Înstărit, dar dispus la parvenire (vezi 
mima: amenajarea casei) avind de făcut față 
greutăților financiare din perioada imediată 
războiului, torturat de nevastă cu măritișul 
iminent al fetei. Vorbește precis avocățește 
cu asemenea paranteze profesionale: acuma 
însă vine, precum știi.... amint-nd firește 
exact lunile și zilele scadențelor; e săturat 
de nevestă-sa. de cererile ei. și o ocolește — 
de unde ideea că grădinițe e a dumneaei — 
subînțeles, biroul e al lui. Pe doamnă n-o 
auzi. E un exemplu admirabil de intervenție 
măiastră « autorului in crearea atmosferei. 
Tot ce spune doam-a Bălteanu e relatat de 
autor rezumativ ta așa fel Incit a: lot timpul 
impresia că vorbele ei ți le spune un al 
treilea care se uită indiscret, pe gaura chef 
O asemenea sugerare a unui ..al treilea* in
discret e în concordanță desăvârșită cu at
mosfera din cesele „bune" ale acelor vremi, 
ca și cu spiritul calculat, ipocrit și pretenț'os 
(pianul de care Emi are acaparată nevoie — 
c savuros) a! doam-ei Bălteanu.

Fragmentul citat me: sus („Oameni din 
lună*) ne interesează și sub alt aspect: acel 
ai limbii.

La Sadoveanu — ea și la Carsgiale. ca Și 
ia toți marii scriitori — caracter, individuali
tate. atmosferă — toate tfe devin sensibile 
prin limbă, prin curtat Nu intrăm Intr-un 
capitol atit de amplu ca manifestarea sensi
bilității Ini Sadoveanu prin limbă Ne oprim 
— orxdt de fugitiv — la raportai acesta din
tre caracter, atmosferă ș limbă.

Scriem că maestrul nostru păstrează tot
deauna atributele concret — senzoriale ale 
obiectului. Printre acestea — limbo eroului e 
una din cele mai marcante, dacă nu cea 
moi marcantă. La Sadoveanu. limba oobo- 
rează cu deplină inițiativă, am spune. le re
darea caracterului și stmosterai.

Tot ce spune doamna Bă'tean-j mai sus 33 
întrece două, trei fraze simple. Ea e ta de
fensivă. deci — «scunzlndn-și fin inter; -le. 
Fiecare relatare a ceior spuse de ea începe 
cu o interogație, simulind uimirea arii de ne
cesară ei pentru a pere dezinteresată : „Rasa 
pianului ?_ __ Nu ?... Atunci_ Care italian >•';
de asemenea, iot ce spune ea e la : mpal 
prezent — sugertndu-se prin acea-ia cea de 
a treia persoană care o ascultă șj care con
comitent ne transmite rezumatul dec ara- 
țiilor ei. Iată caracter, atmosferă trăind prte 
două, trei fraze simple, citeva interogații și 
un timp prezent...

După Caragiale, nici un scri'tor nu nu: fo
losește limba noastră cu atite precizie psi
hologică, nimeni n-o mai modelează atît de 
exact pe caracterul respectiv, pe a’mo<:>"« 
respectivă — oa Sadoveanu.

Aceasiă precizie e impresionantă nu numai 
tn dialog, ci strălucește și în descrieri, une
ori în mici diamante lingvistice :

,,Sîntem în fund de văgăună... Barnarul 
închis în canal de seînduri, freamătă sub pi
cioarele mele, fierbe, se zbate, tună, zgu
duind podul, țîșneșle în toate părțile din 
stăvili, în săbii seînteieioare de apă".

Prin dispoziția verbelor se construiește a ci 
un adevărat dramatism al frazei, asemănător 
dramatismului acelui colț de natură. După 
toate acele verbe la indicativ — scurte și 
nervoase; fierbe, se zbate, tună — deodată 
un gerunziu — zguduind — gîtuie o 
clipă fraza, ca imediat ea să-și recîștige res
pirația, curgînd ceva mai liniștit, mai de
parte.

Fraza urmează minuțios mișcarea : „...pă
rintele Filip turna în pahare un vin alb — 
subțirel oare sfîrîia și tresărea în stropi". 
„Sfîrîia și tresărea" — minuțiozitate uimi
toare ! S>au: „Dar deodată își îmbrăoau în- 
tr-o clipită straiele albe și își tufleau în oap 
pălăriile oa ciupercile ș-o tuleau în fugă nă- 
praznică spre cotlonul lor știut, la vatra de 
foc"... „Deodată" și „în-tr-o clipă", „tufleau” 
și „tuleau” — adverbe și verbe mobilizate 
sobru, susținînd mișcări de secunde. Cu deose
bire fina alăturare lui „deodată" lingă ,,într-o 
clipită", d'ferențiind imperceptibil mișcarea. 
Lăsînd deoparte simțul cu care sînt aduse în 
frază „tufleau" și „tuleau".,.

Alteori, cuvintele se contopesc cu atmos
fera pînă la poezie. „Se auzeau tălăngile pă
lind lin"... „Tălăngile pălind lin" — o sono
ritate în proză demnă de clasicile sonorități 
poetice.

Imagine
In concepția multor tineri prozatori, ches

tiunea imaginii aparține exclusiv poeziei sau 
— în cel mai bun caz- — se confundă cu fi
gurile de stil folosite. Ca șj în poezie, și în 
proză, una e imaginea — largă, sintetică, cu
prinzătoare, crescînd odată cu acțiunea și în
zestrată cu putere de generalizare, avînd o 
valoare estetică pentru cititor, și alta este 
figura de stil (comparația, hiperbola, metoni- 
mia etc.) oare deservește, care ajută imagi
nea să se cristalizeze. De asemenea, imagi
nea nu se reduce la ideile logice ale lucrării, 
deși nu e cîtuși de puțin în contrazicere cu 
ele. La drept vorbind, imaginea nici nu-și 
pune ca scop să transmită direct toate a- 
ceste ide- logice — cum o fac ultimii moții- 
câni ai didacticismului. Tolstoi ne deschide 
drum spre înțelegerea întregii sale concepții 
filozofice, prin imaginea învierii. Imaginea își 
păstrează de-a lungul romanului caracterul 
ei concret : ea se ieagă tot timpul în mintea 
cititorului de acea noapte a celebrării înv'eril, 
noapte în prag de primăvară, cu ceață multă 
și trosnete ăle gheții topindu-se pe rîu — 
cînd prințul Nehliudov e sedus-o pe Cat's 

Maslova. Pagină cu pagină, Imaginea acea
sta concretă crește, devine mai largă, îriăl- 
țîndu-se pînă la generalizarea drumului vie
ții Maslovei și a lui Nehliudov. Maslova, 
prostituata, femera aruncată la fundul socie
tății, recucerește demnitatea umiană, trăind 
o transformare de proporțiile unei învieri. 
Nehliudov, prințul aflat în elita societății 
ruse, sus, se rupe de clasa sa parazitară și, 
deși nu ne mulțumește concepția de viață la 
care ajunge, oricine înțelege că acel chinui
tor proces sufletesc are și el proporțiile unei 
învieri. învierea este imaginea de bază, do
minantă, profund generalizatoare și în același 
timp concretă, de o forță emoțională impre
sionantă — imaginea oare trece oa un cu
rent electric, am spune, prin întregul ro
man. Analiza ei ne duce — indirect — la a- 
precierea forței șj slăbiciunii ideilor lui Tols
toi — de unde marea ei putere de sugerare, 
capacitatea de a participa la procesul de cu
noaștere.

Exemplul acesta de folosire a imaginii — 
clasic dealtfel, pentru arta realistă — e foar:e 
actual în discutarea volumului 8 al lui Sado
veanu.

Schițele și povestirile din volum sînt ba
zate pe existența unor asemenea imagini 
ample, de mare poezie, sintetizind artistic 
drumul eroilor, ideile lor. perspectivele lor. 
A observa mecanismul imaginii — termenul 
poate că e prea violent—tn povestirile, în a- 
mfhtirile. în schițele lui Sadoveanu, este e- 
sențial pentru cei hotăriți să facă literatură 
— nu relatări de subiecte.

O primă remarcă este aceea că imaginea 
care va stăpîni lucrarea, se naște din cele 
petrecute în prim-planul acțiunii.

Așteptînd în casa morarului lohan să se 
înopteze pentru a pleca La vinătoare, boie
rul cel ttnăr e irezistibil atras de femela 
morarului, cu părul roșu, cu ochii provo
catori ; citeva priviri între ei. un zîmbet, 
„o înflorire de rîs" și vraja t țesută. Felul j 
in care vinează lohan atinge sălbăticia : au j 
împușcat o vidră — și vînătorul îi ia viața | 
lovind-o cu patul puștii, cu călciiul potcovit : 
in fier și rinjind : „Iaca, cucoane, așa im 
pușc eu vidrele*. Aceasta-i imaginea născută l 
d:n ceea ce se petrece la suprafață : o vidră : 
strivită sălbatic de un vînător rinjind. Ima- . 
ginea concretă. Cei doi bărbați se întorc a 
casă : copleșit de cruzimea lui lohan. tulbu
rat de chipul femei: Îndrăgostite terorizata 
surd de bărbat, pâtrunzindu-se încet — încet 
de robie Măriei lui lohan — bo'erul cel tinăr 
are o revelație fulgerătoare:.........vedeam ne
femeia cu părul roșu și cu ochii iuți zvlr.ro- 
iindu-se căloată In picioare și lovită de pot
coava lui lohan: și mișcările ei și păru' 
aorirts aveau mișcările și lucirile vidrei ci 
tute pe ghiata iazului*. Generalizarea urmă 
rită de imagine: femeia e strivită, feme-e e 
sclavă I Imaginea vidrei din prim pian e 
căpătat o înălțime, un relief neașteptat 
Astfel, imaginea născută In prim-planu! ac- { 
țiunii e oa periscopul unui submarin des- ' 
copcrit pe întinsul mări’: ea. ca ți periscope! ; 
ne indică prezența — in proi-jnz'me — • 
esențialului.

O a doua remarcă ține de dezvoltarea :ma 
pnii De» stadiul ei iniția!, nașterea In p' ta 

partea lu:. supus, tă'ăgăna

plan, pină Ia faza finală, (fentaIvirea întreg::
ei xannlîxații deoiogk-e. are loc o pregâ re
intensă, o nodetare lină. In „Vidra"
ia rexeta;» fulgerătoare — ăden'.itaiea dîiire
vidra strivită ș; femeia încătușată — iryfcrrta»
să sez.'ăm nu te.nț de unpresn ți gi.-tdLir: 4Bzt*
ero-jfu: : amin.trea verii, alăt--* de
dulce a odăii, impresia lăsată de dtologal
dintre lohan și Marta — brutal, grosoi 
narttaa î-«- c«in*«c

an din

gestul tinârului de a stringe mina nso-ărițe 
c?-*d ea-i îace patul și retragerea ef șăgn 
năcă și. au: ales, sforăita! doatnuîu loba < 
te caaoe-a vecină pe captor. Vinător-il sălba
tic sforăind pe cuptor șl femeia tar cfecxitid 
de viață. <U' roabă. — ro~:ra»l de mare « 
ps nnzșg.că pe-’itni a ?regă fclgerte Ace»;* 
contraste ao lipsesc niciodată ta modelarea 
ânagin:..

O a treia remarcă se referă ia eonoasia. 
ia sobrietatea imagfaS. fapt ia marz» ei 
forță de a sugera. De a spune —— pm 
puțin. Chiar ctod reușesc o taafine vaiab..â. 
tineri noșt~ serf uri vădesc o tend n.u su
părătoare. de a încărca, de .j mai pene ji 
ma; pupe**... pentru ca ea să spună totaL

HDumbrava mîr.unată* — o poses: re des
pre un copil mic. de fapt'o poses' e pe ra 
oanrent mari — are ia bază o dee p.ro?u dă. 
de mare frumusețe, care ar fi tentat pe alții 
la o arhitectonică complxată. încărcată. Sa
doveanu cheamă pe oamenr acelor vremuri do
minate de egoismul, rapacitatea și răutatea 
capitalistă, la reciștigarea sens:bJ‘tă(ji uma
ne. la reințelegerea frumosului, a busătățn. 
* gingășiei. E! coustruie-<e simplu t o fetiță 
pleacă de ia oa sa mame' e; vitrege, femele 
rea. flușturatlcă. și fuge la bunici. l;z:a se 
rătăcește In '.dumbrava m-nunetă*. tr-ocează 
aci și are priveliștea feerică a unei lum c-i 
totul necunoscute ei. (Lumea aceasta a pă
durii. cu mișcarea fermecătoare a gizeîor ș: 
a frunzelor, cu suflul ei uman, ca l.-n ne e: 
de vrajă e redată de Sedovean-j cu p e"4 
oare ne amintește stăruitor de „F le-'e de po
veste" eminesciene). Dumbrava rr.rrna'i In 
care stăpînește bune domniță e imaginea sen
sibilității. a frumosului, a gingăs - de oa*e 
oamenii eu uitat, după cum mărturisește dn-n- 
nița, în toiul liniștitei lor petreceri: „Așa 
venim noi aici și petrecem. Oamenii dorm și 
nu știu nimioa".

Iar sensul definitiv al acestui poem în pro
ză ni-I dă scurt și grav, un bătrin locuitor el 
pădurii : „Statu-Pelmă își așteaptă ș: el d;n 
veac în veac sfîrșitul... Și cum oamenii iubesc 
tot mai puțin poveștile și-și uită lesne prie
tenii, nu va trece mult și avem să inch dem 
șj noi ochii. Și peșterile au să rămiie deapu- 
ruri închise"...

Nimic în plus decît lumea minunată a 
dumbrăvii cu imputarea aceasta de o dis
creție covîrșitoare — și acel curent electric al 
imaginii a ajuns la inima noastră, zguduin- 
du-ne numai prin sugerarea peșterilor deapu- 
ruri închise, cu comorile lor cu tot...

*
Ne urmărește o scenă impresionantă din 

„CoCostîrcul albastru". Intr-una din amintiri
le sale — „o arătare stranie, un mesager de 
departe" — eroul, căpitanul acela de geniști, 
revede clipa primei sale vînători, copil fiind, 
alături de un om cu experiență in ale cine
geticei, un mașin'st. Și după ce observă cu 
uimire unele subtilități ale meseriei de vî
nător, Sadoveanu scrie: „...In urmă, după 
ce-mi întinse o bucată de pine unsă cu unt, 
îmi puse între degete și cîteva fire de ustu
roi.

— Acesta l-am făcut eu, vprbi el iar. Pun 
în odaie din iarnă, căței de usturoi și harpa- 
cică în lădițe cu pămînt. Și cînd vine primă
vara, eu am ceapă verde și usturoi v.erde. Pot 
Vinde și boierului. Cînd ies la vînat iau cu 
mine pîne de secară, unt de capră și verdea
ță... Asta-i foarte bun pentru sănătate...

Gustarea mașinistului era minunată, ș-a- 
tunci am văzut cît de multe lucruri trebuie să 
știe vînătorii"... Și poate că tot așa — sau, 
aproape așa — ar trebui să se încheie nota
țiile noastre de învățăcei l>a capătul celui de 
al optulea volum al lui Sadoveanu :

Ș-<atunci «m văzut cît de multe lcururi tre
buie să știe scriitorii...

RADU COSAȘU.

MOSCOVA ÎO (Agerpres),-TASS trans
mite : Ședința din seara zilei de .9. iunie a 
Congresului al XI-lea ai Sindicatelor sovieti
ce a început cu reportul comisiei de validare. 
După cum a enunțat președintele acestei co
misii, Boian Rjanov, ca delegați la Congres 
au fost alese 1.363 de persoane, oare repre
zintă 40,4 milioane de membri ai sindicatelor.

Delegații la Congres sînt muncitori și func
ționari de diferite naționalități din U.R.S.S. 
Printre ei sînt: ruși, ucraineni, bieloruși' uz
beci, gruzini, kazahi, lituanieni, tătari, care- 
lcfini, buriați. Faptul că La Congres participă 
oameni de atitea naționalități, a subliniat 
Rjanov, este o dovadă vie a prieteniei de nez

Drag1' tovarăși. In numele sindicatelor din 
Republioa Populară Romină, în numele tu
turor muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor 
și funcționarilor din țara noastră, transmitem 
celui de ai XI-iea Congres al sindicatelor so
vietice un f'erbinte salut frățesec.

Congresul glorioaselor sindicate sovietice, 
sprijin de nădejde al Partidului Comuntst și 
al guvernului Uniun i Sowetlce in constru 
rea comunismului, constituie on eveniment de 
mare însemnătate pentru întreaga m șcare s :• 
dicală internațională, un bogat -zvor de în
vățăminte pentru organizațiile sindicale din 
toate țările.

Oamenii muncii din Republica Populară Ro
mînă. alătur; de cei ce muncesc d.n întrea
ga lume, urmăresc cu adnrrație munca gran
dioasă și victoriile obținute de poporul so
vietic in făurirea unei vieți îmbelșugate și 
fericite. In zidirea orinduirii comuniste. Po 
porul romin urmărește eu multă bucure 
munca însuflețită pe care o desfășoară po
porul sovietic pentru a abține o nouă ș po
lemică dezvoltate a agricaUuru și a pro
ducției articolelor de consum popaiar. ta ve
derea satisfacerii dep’ ne a nevoilor aaataru 
le și culturale mereu cresclade ale oasea:- 
lor sovietici.

Marile succese ale oemen tar sonretlc: ară 
late In raporînl prezenta' cx-gtesultr de d 
tre tovarășul Ș-er.tek iac să crească eoot.nou 
forța și tăria statulm son ietac. teazea de 
nebiruit al picii ;i 'feertătn po^oarzfor EJe 
ronstltuie succese ate întregi nrasnlri oluo- 
citoare.

Da.o- ă e.iberărui țării noastre de către «r- 
tneteîe Un arai Vnieste popota -»»» ro. 
condus dc RocraEii. > d*-
bort: puJerea roooâcr tar «t eap^taEșt lor șa 
construiește «s ar n viața uocă.

Sosirea în U R S S
a ministrului a’acer'or externe 

al Sued>e«

mite La » tarie a sotal te vizită aeoă.>ala 
in L R S.S. er» -tarta aăacxxflta extene z

In âU^USt
urmează să aibă ioc o conferință 

a țărilor Asiei ș» Afridi
CAIRO !• (Agerpresr. — TASS transmite: 

rj® naraS tn
tona f aii >ibâ toc la Djakar
ta o coaieric*» a ’>r-xjr Asiei « Africii In 
scop-- infftrin: k^âTantor intre firile acea 

coTrtînefrte ..îs lupta pentru liber
tate î» rrtoepenAerrțâ”.

Ințiazoevl coervociriî acestei conferințe 
eMe gwernal f nttonezieL

D -'r re s’ează ziariil ..Aî-Ahram**. gu- 
• er- : F.i ? ir/.enționeazâ sâ pariicioe
la acea>iâ conferința.

Scăderea bruscă 
a cursului acțiunilor la bursa 

din New York
* ASHLNGTON 9 (Agerpres). — Agențiile 

de presă occidentale anunță că la bursa din 
Ne» York a avut loc o scădere însemnată 
- a cursului acțiunilor în ntajori-

- ea ramurilor industriale. Scăderea înseam
nă pierderea sumei uriașe de 3 miliarde 
d<l,ri din valoarea acțiunilor.

Po r -.:; agenției Reuter, această situație 
e-te similară celei survenite în octombrie 
"'29 — care a marcat începutul puternicei 
crize economice din 1929—1933.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — Agenția «• 
ia United Press transmite: „Două va. 

lari puternice de vînzare a acțiunilor în oa- 
drul ședinței din 8 iunie a bursei din New 
\ork au provocat o sqădere a cursului acțiuni
lor — cea mai gravă din ziua izbucnirii 
conflictului coreean. Scăderile au înregistrat 
6.96 puncte la acțiunile industriale. La aces
tea, scăderile sînt cele mai însemnate din 3 
septembrie 1946“.

In sectorul petrolifer au fost afectate acțiu
nile societăților „Texas Pacific Lands", „Sea- 
bord Oil". „Texas Gulf Producing". „Stan
dard of Indiana", „Standard Oii", „Texas 
Company" etc.

Au înregistrat de-asemenea mari scăderi 
acțiunile marilor societăți ,,Dupont", „Gene
ral Electric", „General Motors", „Westingho
use Electric", „Chrysler".

In general, dintr-un total de 1.242 feluri 
dc acțiuni, 925 an înregistrat scăderi.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — Potrivit 
statisticilor publicate de Ministerul Comer
țului american, Inna aprilie a anului curent 
este a șasea lună consecutivă în oare s-a 
înregistrat o scădere a venitului național, a- 
cesta fiind cu 91 mib'arde dolari moi mic 
decît în luna martie a.c. Scăderea cea mai 
sensibilă a fost înregistrată la veniturile agri
cole, fermierii fiind cel mai greu atinși de 
primele manifestări de criză, precum și la 
veniturile muncitorilor din metalurgie, in
dustria de mașini-unelte și material rulant, 
cele trei ramuri industriale în care numărul 
șomerilor este cel mai rid’cat.

NEW YORK 10 (Agerpres). — Refefindu-se 
la scăderile brusce înregistrate la 8 iunie la 
bursa din New York, agenția Associated 
Press anunță între altele că miercuri 9 iu
nie. acțiunile au continuat să scadă.

Acțiunile care au atins cursul cel mai co- 
borît aparțin societăților „Bethleen Steel" 
„General Motors", „Sears Roebuck", ,,Ame
rican Telephone", „New York Central" și 
„Standard Oil". 

druncinat « popoarelor, din Uniunea Sovieti
că. Printre delegați sînt peste 50 de eroi ai 
muncii sociajiste și eroi ai, Uniunii, Sovietice, 
75 de louraați. ai premiului Șțalin, 175 de de- 
putați ai. Sovietului, Suprem ai U.R.S.S. și ai 
Sovietelor Supreme; ale republicilor unionale.

Participanții La Congres, au tntimpinat cu 
aplauze furtunoase cuvintările, reprezentanți
lor delegațiilor străine.

Todor Prahov, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din Bulgaria, a trans
mis delegaților la Congres și tuturor oameni
lor muncii din Uniunea Sovietică un salut 
fierbinte din partea muncitorilor și funcționa
rilor bulgari.

După ce a salutat pe delegații la Congres,

Cuvîntarea tovarășului Stelian Moraru
Oamenii muncii din orașele și satele pa

triei noastre muncesc acum cu avint pentru 
a înfăptui programul de măsuri economice 
elaborat de Partidul Muncitoresc Romin și 
de Guvernul nostru, program in centrul că
nea stă creșterea simțitoare a producției agri
cole. obținerea unei abundențe de produse 
al nier.tare ș industriale dc larg consuni, 
îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai 
ale celor -e muncesc. Mărețele succese ale 
uame-iilor sovietici constituie pentru poporul 
nostru o pildă și un i >demn puternic de a 
învinge dificultățile oare ma există și a 
merge totă-tt înainte spre victorie socialismu
lui.

Tovarăși și tcn-arășc. p-ețiaasa experiență a 
sindicatelor sov etice In organizarea uriașei 
mișcări de ousa a întrecerii socialiste. gr:ja 
lor atentă față de sevutle ș: cerințele munci
torilor șs fu-tcțtanarițo' sovietici, consecsen- 

tor desnozri; sm.
de care «ste pătro.nsă întreaga lor activitate, 
can» ttaae un îndreptar in munca sindicatelor 
noastre.

Preocupa-en centra ă a sindicatelor din Re 
mabbca Popala'ă Rnculnă este inobilizarea 
taMCtnrifor-' '-.^nerifar. tehnicienilor, ți func- 
țsonarijor la lupta pentru dezvoka*ea eco- 
m n na'spnaLe. pentru îmbunătățirea nein 
cetată a nroelulu: -aaterial și cultural al oe- 
•erotor aronciri Sindicatele dan țara noas- 
■râ gpsynfăresc kxsduri tot ma- importante, 
pase la c spozg e de stat pentru asigwăH 
«cale

ta nzl I9M. aceste ioadari se ridică '» 
ropotaaaaa s^mă de I echara tat! auiioane 
fes. adxă a 3M -nriroa-ae ma- mcP decri 

teocat. S-ct aaărrt ataca'.i.îe pentru pen- 
ss*e de să:--seV ț< iavuEdi'ate Crește na- 

aetar ce-țr petrec eomcedrul oasele

Oamenii sevetei subsc’iu cu bucirie la noul împrumut de stat

o&azur >*

vg--~ Po*orx] «nvetx «uitai călduros ian- 
’Ute» nouls imprumu' Adurvarea muncitori- 
oc de la vecțu nr. I de sculărie a uzinei de 

* „StaFn"* din Moscova s-a desfi 
site in «'.moșiera unu: inaj: avint patriotic. 
Steurtorii! N.koia Scerbakov. care lucrează 
* aceasta uiiaâ de vproape 20 de ani. expri- 

ro —e g rtaar-le » «cntimentele tuturor celor 
ptezenți. a declarat:

Vroita— i -■ n -na hotărirea guver-
n-z.u pwîeîic a privire la lansarea noulu' 
'rop'cjtc împrumuturile noastre sint Impru- 
nKrtur- c- adevărat populare. Economiile noa. 
- *e scrocrite ia împrumutul de stat servesc 
a teat'-zarea programului construcției comu- 

ste, a îmbunătățirea vieții poporului. Sub
scriu din toată in'ma la împrumut

Subscripțiile te împrumut se desfășoară cu 
succes și în satele Ucrainei. Colhoznicii arte- 
1- j: agricol „Hrusciov" din regiunea Kievo- 
Sv iatoșinsk au tntimpinat cu bucurie lansarea 
noului împrumut.

Colhozul nostru milionar, a declarat A. Iur-

Dezbaterile din Adunarea Națională franceză
Guvernul Laniel într-o situație critică

PARIS 10 (Agerpres). Pentru a treia oară 
I într-o singură lună, Laniel a cerut vot de în

credere. După cum reiese clin știrile transmise 
de agențiile de presă, ședința care a dus la 
această situație a fost deosebit de agitată. 
Dezbaterile de marți .și cele de miercuri care 
s-au prelungit pină în zorii zilei de joi au ofe
rit deputaților prilejul de a-și exprima aproape 
in unanimitate nemulțumirea față de politica 
guvernului în Indochina și față dc atitudinea 
delegației franceze la Geneva.

Rînd pe rînd, radicalii Daladier și Mendes 
France, giauliștij Koenig și Soustellc, țărănis
tul Loustanau Lacau, comunistul Raymond 
Guyot au scos în evidență diferite aspecte ale 
politicii guvernului despre care, așa cum 
transmit corespondenții de presă „ei consideră 
că nu corespunde intereselor Franței". Guyol 
a arătat că felul în care acționează delegația 
franceză condusă de Bidault îi determină pe 
francezi să creadă că membrii delegației fran
ceze nu doresc încheierea păcii în Indochina. 
Referindu-se la problema încetării ostilitățile. 
Guyot a chemat pe toți deputății să ceară în
cetarea cît mai grabnică a focului pentru a se 
pune capăt vărsării inutile de sînge francez 
și vietnamez. Deputatul comunist a vorbii 
despre războiul din Indochina care este con
tinuat la cererea americanilor. Alți deputați 
ca Soustelle, de pildă, au relevat foloasele pe 
care le trag revanșarzii de Ia Bonn din faptul 
că Franța este imobilizată în conflictul îndo
ctrinez : „Anumite cercuri, a spus el, vor să 
ne înece în lava europeană de la Bonn în 
timp ce Franța își pierde teritoriile sale de 
peste mări și însăși independența sa". Vorbi
torul a pus următoarea întrebare : Guvernul 
cere adversarului concesii în Indochina. Ce 
oferim noi tn schimb...?

In fața criticilor ce nu luau sfîrșit, Laniel 
a cerut o suspendate a ședinței. Intre timp, 
pe biroul Adunării patru grupuri parlamentare 
au depus moțiuni privind politica guvernului : 
comuniștii, socialiștii, U.D.S.R. și independen

Scurte
9 La 9 iunie a sosit la Moscova p delegație 

comercială daneză în frunte cu ministrul 
muncii și economiei, J. O. Knag, pentru a 
duce tratative cu privire la schimbul de măr. 
furi într\ U.R.S.S. și Danemarca.

♦ In dimineața zilei de 10 iunie, postul de 
radio Beirut a anunțat demisia guvernului 
sirian Sabai Asali. Cauza demisiei — subli
niază ziarele, — sint divergențele din sînul 
guvernului.

Kim En En, membru al delegației sindicale * 
Republicii Populare Democrate Coreene, a 
spus că în prezent ta fața clasei muncitoare 
coreene stă o sarcină de cea mai mare impor
tanță — refacerea rapidă a economiei națio
nale distrusă în timpul războiului și obține
rea unificării pașnice a țării. În aplauzele 
asistenței, Kim En En a rernis Congresului 
din partea sindicatelor coreene, un drapel 
purpuriu de mătase cu o inscripție de salut.

Stelian Monaru, președintele Consiliului 
Centrai a] Sindicatelor din Republica Popu
lară Romînă și Josef Mekis, reprezentantul 
delegației sindicale ungare au rostit cuvlntărl 
de salut.

de odihnă ale sindicatelor. Anul acesta își vor 
petrece concediul de odihnă in stațiuni balneo
climaterice 375 de mii de oameni ai muncii și 
125 de mii copii O însemnată activitate cultu
rală artistică desiâșoară sindicatele noastre 
care dispun de 6.000 echipe de artiști amatori . 
citeva mii de cluburi ș: colțuri roșii' aproa
pe 5.000 de biblioteci înzestrate cu peste 10 
milioane de volume. Poporul romin. desfă- 
șurind o muncă creatoare pașnică, este a- 
dinc interesat in menținerea păcii. El se ală
tură și susține cu însuflețire propunerile și 
riiițiativele Uniunii Sovietice tndreptate spre 
destinderea încordării internaționale pentru 
croa-sa unui sis em de securitate colectivă 
în Europa, pentru stingerea fooareior de 
războ 1 întreaga lume, pentru interzicerea 
■eu .':d ționc'ă a fo'osirli armelor de exter
minare tn masă.

Tovarăși și tovarășe, delegații sindicatelor 
□ 1 R -cbl c.- Pope!: ră Romină, participind 
1» cel de a' Xl-lea Congres, urează sindicate
lor sovietice și tuturor oametiilo: sovietic: să 
obțină ooi succese In toate sectoarele mun
cii lor vaste ți ‘mportante. In opera de cons- 
tnrire a comunismului $i In apărarea păcii 
in lumea întreagă.

T*ă:ască Marea Uniune Sovietică, stegarul 
nedint't ai păci: in întreaga lume 1

T‘- ască -ă se întărească prietenia și 
colaborarea frățească dintre poporul romîn și 
Pcpootele so'.ierice! Trăias-ă sindicatele so
vietice. trăiască lupta unită a oamenRor 
numcii din Întreaga lume pentru pace, liber
tate și bună state! . ■

D. cg ■ - s-.Jj-e romină a luminai după 
aceia darurile trim-'se de oamenii muncii din 
Republica Popuia'ă Pomină celui de al XI- 
ea Congres a Sindicatelor Sovietice.

Sal--: • ielec ' e: romine x fost intîmplnat 
cu multă căldură de Congres.

kov. p'ețcdintele ’"telului, crește și se tntă- 
te.- e a-: de an Pe ogoare, toate lucrările 
care necesită un mare volum de muncă se 
tac cu -naș— \c -om subscrie cu bucurie 
econotahle noastre ta împrumutul dc stat.

Ș-' zamenii munci* din Republicile Baltice 
saluta dm toata 'nima lan crea noului im- 
pruniaii.

In t'tnpul burghez ei'— a spus tînărul mun- 
xomualu Teușelis de la uzina de con

strucții de vagoane din Riga, uz'na noastră 
era mică, o întreprindere meșteșugărească. 
Acum, priviți, cit s-au mărit secțiile ei, cu ce 
strunguri și mașini minunate sint înzestrate 
secțiile. Dar cum s-a transformat Riga 1 Au 
luat ființă uriașe întreprinderi înzestrate cu 
tehnică modernă. Oameni: muncii subscriu e- 
conomîile lor pentru un scop măreț! Să înflo
rească și ma' mult iubita noastră patrie 1

De pretutindeni — din republicile Asiei cen
trale, din R.S.S. Garelo-Fină. din Azerbaid
jan, R.S.S. Moldovenească. Gruzia, sosesc 
știri despre succesul subscrierii la noul îm
prumut al păcii și construcției.

Subscriind la împrumutul de stat economiile 
lor, milioanele de oameni sovietici demons- 
trează devotamentul lor față de patrie, strin- 
sa unire în jurul Partidului Comunist și Gu
vernului Sovietic, dorința lor neclintită ’n 
lupta pentru triumful comunismului, devota
mentul lor față de cauza consolidării păcii 
in întreaga lume.
................ hi i .:

ții din majoritatea guvernamentală. Doar mo
țiunea acestora din urmă sprijină politica gu
vernului și propune adoptarea unei ordini de 
zi care să acorde guvernului puteri depline tn 
continuarea politicii sale externe. Adunarea 
Națională a respins aceasiă moțiune cu 324 
voturi contra 269. Explicînd de la tribună mo
tivele care i-au determinat pe socialiști să vo
teze împotriva acestei moțiuni, deputatul so
cialist Savary s-a referit ia discursul rostit 
de Bidault în fața A'dunărti Naționale în care, 
după cum s-a mai anunțat, el a repetat tezele 
expuse la Geneva. „Ne așteptăm, a spus Sia- 
v-ary ca Bidault să nu țină un discurs ci să 
facă un gest: șă recunoască China lui Mao 
Țze-dun. Acest gest nu s fost făcut".

In urma respingerii moțiunii favorabile gu
vernului, s-a suspendat din nou ședința Adu
nării Naționale și s-a convocat de urgență 
la Elysee un Consiliu de miniștri sub preșe
dinție lui Rene Coty. Laniel a făcut o expu
nere asupra situației guvernului, pe care co
mentatorul postului de radio Paris o caracte
rizează drept „gravă și periculoasă" și a ce
rut asentimentul președintelui republicii să 
pună din nou chestiunea unui vot de încredere. 
La ora ,3 noaptea un comunicat a anunțat de
putaților că viitoarea ședință va avea loc sîm 
bată dimineața și că guvernul cere votul de 
încredere.

Comentariile apărute joi dimineața în presa 
franceză sînt grăitoare în ce privește impresia 
produsă de această nouă încercare 0 guver
nului Laniel de a determina parlamentul să-l 
mențină la putere.

„Iată criza scrie „Franc Tireur" care a- 
dauga : Jocul a început și nu vedem cum ar 
putea Adunarea Națională să-și schimbe ati
tudinea . Majoritatea ziarelor de cele mai di
ferite opinii sini de acord că politica guver. 
nului nu este decît pe placul unei părți relativ 
m:ci a membrilor parlamentului. „Condamnat 
de toți pentru politica sa, scrie ..Liberation" 
guvernul se găsește într-o situație critică".

știri
• După cum anunță corespondentul din 

Seul al Agenției United Press, la 10 iunie, 
Li Sin Man a declarat în Adunarea" Națională 
a Coreei de sud, că Coreea de sud trebuie 
să se pregătească „pentru marșul spre nord 
în scopul unificării" Coreei.
—--------------------------------- —--------------------
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Cu privire la discutarea
Ședința plenară din 9 iunie a conferinței de la Geneva

problemei indochineze
i GENEVA 10 (Agerpres). — TASS tmans- 
knifa: La 9 iunie e avut loc sub președinția 
lui V. M. Molotov o ședință plenară ordinară 
a celor nouă delegații care participă la dis
cutarea problemei restabilirii păcii în Indo
china.

Reprezentantuil baodaist, care e luat pri- 
imul cuvînituil, a afirmat la început că, prin 
propunerile privitoare la încetarea simultană 
e operațiunilor militare pe întregul i'eritoiiu 
el Indochinei și la stabilirea zonelor de sta
ționare a trupelor părților beligerante, dele
gația Republicii Demoonate Vietnam ar ur
mări, chipurile, dezmembrarea Vietnamului. 
O astfel de declarație a baodaistului nu poa
te fi considerată decît oa o denaturare pre
meditată a adevărului, deoarece se știe că 
odată cu propunerile privitoare la problemele 
militare, delegația Republicii Democrate Viet
nam a făcut de asemenea o serie de propu
neri care au drept scop nu numai încetarea 
operațiunilor militare, ci și soluționarea trai
nică și definitivă a problemei indochineze în 
«ansamblu, pe baza recunoașterii drepturilor 
naționale leg'time ele popoarelor din Indo
china. Aceste propuneri, oare au fost făcute 
la 10 mal șl despre oare, firește, nu se poate 
să nu știe și reprezentantul baodaist, prevăd 
recunoașterea de către Franța a suveranității 
ți Independenței Vietnamului pe întregul te
ritoriu al Vietnamului, precum și suverani
tatea șl Independența statelor Khmer ș’ Pa- 
tet-Lao, organizarea unor alegeri libere ge
nerale în toate statele Indochinei în vederea 
constituirii unui guvern unic în fiecare țară 
etc.

Reprezentantul regimului baodaist a for
mulat din nou pretenția ridicolă e guvernului 
lui Bao Dai asupra dreptului de a repre
zenta poporul vietnamez. Totuși, el n-a pu
tut să coni'este faptele citate în declarațiile 
din 8 iunie ale delegațiilor Republici'’ De
mocrate Vietnam ș’ U.R.S.S., oare dovedesc 
că autoritățile baodaiste nu îeprezintă inte
resele poporului vietnamez, că ele se spri
jină pe baionetele străine și sînt o unealtă 
b dominației coloniale străine. Curtate: ea

GENEVA 10 (Agerpres). - China Nouă 
transmite declarația în legătură cu problema 
Indochineză făcută la 9 iunie 19M la confe
rința de la Geneva de ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Chineze. Ciu 
En-lai.
i Domnule președintei
J Domnilor delegații

Discutarea ta conferința de ta Geneva a pro
blemei restabilirii păcii în Indochina, care e 
început la.8 mai, durează de mai bine de o 
lună. Popoarele întregii lumi nădăjduiesc fier
binte că în cel mai scurt timp 1a actuala 
conferință se va realiza un acord, că se va 
pune capăt cît mai repede războiului și se va 
Restabili pacea în Indochina.

In decursul acestei luni au evut loc nu
meroase ședințe deschise și restrinse, tar cu 
asentimentul comun al participonților la con
ferință, la baza discuțiilor în legătură cu pro
blema restabilirii păcii în Indochina au fost 
pusa propunerea delegație; Franței din 8 mai 
și propunerea delegație' Republicii Democrate 
Vietnam din 10 mai. Nu se poate nega faptul 
că în urma nenumăratelor discuții, noi am 
realizat anumite progrese, și ta ședința din 
29 mai a fost adoptată propunerea delegației 
Regatului Unit. Dacă vom ține seama însă 
de timpul cheltuit și de rezultatele practice 
obținute de conferință în luna care a trecut, 
vom constata că succesele ei sînt încă departe 
de a fi suficiente. Conferința progresează în- 
,tr-un ritm foarte lent. Lucrările ei încă nu pot 
satisface năzuințele popoarelor din întreaga 
lume.

La începutul actualei conferințe, delegația 
Republicii Populare Chineze a declarat că este 
necesar să se pună capăt războiului în Indo
china, așa cum s-a pus capăt războiului din 
Coreea. încetarea cît mai grabnică și simul
tană a operațiunilor militare pe întregul teri
toriu al Indochinei constituie un pas foarte 
Important și urgent în opera de restabilire a 
păcii în Indochina. Noi am considerat întot
deauna că pentru realizarea cît mai grabnică 
e unui acord în chestiunea încetării războiu
lui, 1a prezenta conferință trebuie precizate 
principiile generale cuprinse în punctele de 
vedere ale tuturor părților șl' trebuie să fie 
luate ca bază pentru discuțiile ulterioare și 
totodată să se găsească mijloacele de înlă
turare a divergențelor existente.

In legătură cu aceasta, 1a 27 mai, delegația 
Republicii Populare Chineze, bazîndu-se pe 
propunerile delegațllor Franței și Republicii 
Democrate Vietnam, precum și pe completa
rea făcută ta ele de delegația Uniunii Sovie- 
ice, a prezentat conferinței propuneri alcă- 
uite din șase puncte în problema încetării 
ăzboiulul în Indochina:
„Participant!! ta conferința de ta Geneva 

iu căzut de acord asupra următoarelor prin
cipii generale cu privire la îîîcetarea ostilitățl- 
.or în Indochina:

1. încetarea totală și simultană a focului 
e înfăptuiește pe întregul teritoriu al Indo- 
hinei de către toate forțele armate ale păr-

.'lor beligerante — forțe terestre, navale șl 
nilitare aeriene.

2. Părțile încep tratative avînd ca obiectiv 
reglementarea corespunzătoare chestiunii teri- 
□riului regiunilor ocupate de ele, a trecerii 
rupelor părților în condițiile reglementării 
us-amintite și alte chestiuni oare se pot ivi

.n legătură cu aceasta.
3. Paralel cu încetarea ostilităților, pe în

tregul teritoriu al Indochinei încetează adu- 
erea în Indochina din afară de noi unități, 

militare și de personal militar de toate armele, 
precum și orice tipuri de arme și muniții.

4. Stabilirea unui control asupna respectării 
condițiilor acordului cu privire ta încetarea 
ostilităților din partea unor conrsii m'xte el- 
:ătuite din reprezentanții comandamentelor 
celor două părți.

Stabilirea unui control internațional asupra 
Jideplinirii sus amintitului acord din partea 
unei comisii a țărilor neutre.

Problema componenței Comisiei țărilor ne
utre va mai fi examinată ulterior.

5. Garantarea îndepliniri acordului este a- 
sigurată de statele participante ta conferința 
de la Geneva.

Chestiunile legate de caracterul angajamen
telor statelor respective urmează să fie exa
minate suplimentar.

6. Eliberarea de către cele două părți a pri
zonierilor de război și a persoanelor civile in
ternate".

Noi considerăm că aceste propuneri în șase 
puncte cuprind principiile generale ale puncte
lor de vedere a’e părților și că prezenta con
ferință ar trebui în principiu să ajungă la un 
acord asupra acestor principii generale. In 
cursul discutării acestor propuneri se cons
tată o apropiere a punctelor de vedere în
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reprezentantului guvernului baodaist ■ ară
tat din nou că acest guvern se teme să a- 
corde poporului vietnamez dreptul de e-și 
exprima voința prin organizarea în Vietnam 
a unor alegeri generale libere, în vederea 
creării unui guvern democrat unic pe întie- 
gul Vietnam. Cuvîntarea reprezentantului 
baodaist a confirmat încăoda’.ă că autorită
țile baodaiste nu concep alegerile fără ames
tecul și presiunea străină și fără prezența 
trupelor străine.

Referfndu-se ta problema stabilirii contro
lului asupra îndeplinirii prevederilor acor
dului cu privire la încererea operaț’unilor mi
litare, repiezentantul baodaist a declarat că 
acest control trebuie să fie exercitat de Or
ganizația Națiunilor Unite, cu toate că a- 
ceastă organizație nu are r.;m:c comun cu 
conferința de la Geneva. Ca și cunoscute 
propunete a Tailande; cu privire 1a consti
tuirea pe lingă Consiliul de Securitate O.N.U. 
a unei comisii pentru supravegherea situației 
ta gran:țele Indochinei. făcută din ordinul 
cercurilor agtesive străine,- această propu
nere a delegației baodaiste nu poate urmări 
alt scop decît amestecul S.U.A. In treburile 
interne ale Indochinei. ta adăpostul steagu
lui O.N.U.

Cuvîntaiea reprezentantului statului Laos, 
oare a luat cuvîntul imedtat după baodaist. 
a confirmat că delegația acestui stat este o 
unealtă a acelor guverne care consideră că 
sarcina lor nu constă în restabilirea păcii în 
Indochkva. ci ta extinderea continuă a războ
iului.

O amplă cuvtntare a rostit ja ședința d;n 
9 iunie Ciu En-ky, șeful delegației Republicii 
Populare Chineze.

Reprezentantul S.UA., Smith, care a luat 
epo: cuvîntul, a declarat că i'iter.;Sonează să 
răspundă criticilor formulate împotriva poli
ticii S.U.A. în declarația d n S iunie a lui 
V. M. Molotov și in deetarațta din 9 iunie a 
lui Ciu En-lai. Totuși. Fpsindu-i dovezile 
care ar putea desminți faptul că cercurile 
guvernante ale S.U-A. îndreaptă eior.'ur’.e 
lor nu spre rests i>:?rea păcii, ci spre extin
derea continuă a războiului din Indochina, 

Declarația lui Ciu En-lai
unele chestiuni, dar în altele mal exiști în
semnate divergențe de păreri, unele din ele 
chiar frînînd desfășurarea conferinței. Acum 
aș vrea să explic punctul de vedere al dele
gației Republicii Populare Chineze cu privire 
ta propunerile noasire în șase puncte.

Cu privire la primul punct. In propunerile 
reprezentantului Regatului Unit adoptate de 
prezenta conferință, la 29 mai a fost prevăzut 
în mod limpede principiul încetării cît mai 
grabnice și simultane a focului în Inc .-china. 
Delegația Republicii Populare Chineze consi
deră că întrucît acest principiu a fost deja 
stabilit, este necesar ca pe baza acestui prin
cipiu să se discute problemele concrete ale în
făptuiri încetării dl n«ai grabnice și simul
tane a focului în ce.e trei state din Indochina: 
în Vietnam, Khmer și Pa:et-Lao. Considerăm 
că restabilirea dt mai grabnică a păcii pe 
întregul teritoriu al Indochinei, și nu tergi
versarea .restabilirii, constituie năzuința po
poarelor tuturor țărilor, în special a popoare
lor din Indochina și Franța; în aceasta constă 
totodată scopul actualei conferințe. Unii con
tinuă însă să considere că nu este necesară 
încetarea simultană a focului în Vietnam, 
Khmer și Patet-Lao. Acest lucru este desigur 
nejust. Dacă operațiunile militare vor înceta 
doar într-o singură regiune a Indochinei, iar 
în alte locuri via continua războiul, nu numai 
că nu se va putea realiza restabilirea cît mai 
grabnică a păcii în Indochina, dar totodată 
va exista primejdia extinderii oricînd a răz
boiului pe întregul teritoriu al Indochinei. Cu 
toate acestea, discutarea concretă a proble
mei încetării operațiunilor militare în Viet
nam, Khmer și Patet-Lao poate avea loc în 
mod succesiv, dar încetarea focului trebuie 
efectuată simultan.

Cu privire la punctul doi. Conform propu
nerilor reprezentantului Regatului Unit, a- 
doptate de prezenta conferință la 29 mâi, 
sarcina reprezentanților comandamentelor ce
lor două părți beligerante constă în exami
narea problemei regrupării’ trupelor după în
cetarea operațiunilor militare, Incepînd cu 
problema regiunilor de regrupare a trupelor 
în Vietnam. Delegația Republicii Populare 
Chineze consideră că. principiul examinării 
problemei privind regruparea trupelor după 
încetarea operațiunilor militare trebuie, fără 
doar și poate, să fie aplicat la întregul teri
toriu al Indochinei. Luăm în considerare de 
asemenea șl faptul că situația din cele trei 
state din Indochina, din Vietnam, Khmer, 
Patet-Lao nu este în totul Identică. De aceea, 
metodele de reglementare a situației vor fi de 
asemenea întrucîtva deosebite.

Este îndeobște cunoscut că atît în Khmer 
cît și în Patet-Lao există forțe armate de re
zistență. Aceste forțe armate au fost create 
de popoarele din Khmer ș; Patet-Lao și ele 
sînt conduse de guvernele de rezistență ale 
acestor state. Aci s-a susținut că forțele ar
mate de rezistență din Khmer și Patet-Lao 
au fost create nu de popoarele acestor țări 
și se cere retragerea lor drept condiție pentru 
încetarea focului. Este limpede că un ase
menea punct de vedere nu ține seama de ade
vărata stare de lucruri și prin urmare este 
lipsit de temei. Se pune întrebarea: cum se 
poate cere popoarelor din Khmer și Patet-Lao 
ca trupele create chiar de ele să fie retrase 
de pe teritoriul acestor țări ?

In prezent, reprezentanții comandamentelor 
celor două părți beligerante au și început tra
tative pe baza hotărîrii adoptate de prezenta 
conferință la 29 mai, ceea ce a deschis calea 
spre tratative directe între părțile beligerante. 
Nu se poate însă să tiu se constate că repre
zentanții comandamentelor celor două părți 
n-au stabilit nici pînă în prezent un contact 
ta fața locului, în Indochina. Acest lucru a 
întîrztat studierea multilaterală și rezolvarea 
grabnică a problemei regrupării trupelor după 
încetarea operațiunilor militare. Considerăm 
că părțile interesate trebuie să ia imediat mă
suri pentru aplicarea cît mai grabnică a acor
dului realizat Ia prezenta conferință și anume 
e acordului care prevede ca reprezentanții co
mandamentelor celor două părți să stabilească 
simultan contactul atît la Geneva cît și la fața 
locului.

Cu privire Ia punctul trei. Problema înce
tării aducerii în Indochina din afară de noi 
contingente de forțe armate și de personal 
militar de toate armele simultan cu încetarea 
operațiunilor militare pe întregul teritoriu al 
Indochinei e fost rid'oată de șeful delega
ției Republicii Democrate Vietnam, Fam 
Van Dong. Delegațiile Republicii Populare 
Chineze și Uniunii Sovietice s-au declarat 
de acord cu punctul de vedere al lui 
Fam Van Dong în această problemă. 
Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
V. M. Molotov, a arătat că cea mai importantă 
conTijie pentru încetarea operațiunilor milita
re în Indochina și respectarea acordului co
respunzător este încetarea aducerii de forțe 
armate, armament și muniții. Șeful delegației 
franceze, dl. Bidault, consideră de asemenea 
că aceasta este una d.n cele ma’ importante 
probleme și că Comista internațională de su
praveghere trebuie să depună toate eforturile 

reprezentantul american a repetat ob'șnuitele 
născociri In legătură cu politioa Uniunii So
vietice și a Republicii Populare Chineze.

In ’ceea ce privește fondul problemei în 
discuție, Smith s-a mărginit să sprijine toc
mai acele propuneri oare au drept scop în- 
piedioarea reglementării problemei indochi
neze pe baza recunoașterii drepturilor națio
nale ele popoarelor din Indochina. El a de
clarat că problema Laos-ului și Cembodgtei 
trebuie separată de probleme Vietnamului. 
Vorbind despre controlul asupra înfăptuirii 
ecoidului cu privire ta încetarea operațiuni
lor militare, el a declarat că consideră accep
tabilă atît propunerea delegației Angl’ei ca 
din comisia internațională să facă parte ță
rile care au participat ta conferința de ia 
Colombo, cit și propunerea delegatului bao
daist ca aces;' control să fie exercitat de Or
ganizația Națiunilor Unite. El s-a alăturat 
de asemenea părerii oa comisiile mixte alcă
tuite de reprezentanții celor două părți să 
f-’e subordonate comisiei internaționale.

Cu acaasta, ședința a luat sfîrșlt.
S-a hotărît ca următoarea ședință plenară 

ordinară a celor nouă delegații să aibă 'oc 
ta 10 i unie.

★
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mite: Potrivit acordului realiza:' ta 29 mai 
în ședința celor nouă delegații oare discută 
probleme restabilirii păcii în Indochina, ta 
Geneva continuă întîlnirile dintre reprezen
tanți comandamentului supiem al Republici: 
Democrate Vietnam și reprezentanții coman
damentului francez.

După cum se știe, acest acord prevedea în- 
tîki'ri similare ale reprezentanților celor 
două comandamente și ta fața locului, în 
Indochina. Or, nici pică în prezent aseme
nea înAlniri ta «ața locului nu au avut loc. 
După cum afirmă unele ziare, guvernul 
francez ar fi trimis comandamentului 
francez din Indochina abia acum, după zece 
zile de ta realizarea acordului sus-menționat, 
instrucțiuni de a stabili contactul cu coman
damentul suprem al Republici: Democrate 
Vietnam.

pentru rezolvarea eî. întrucît toți participan- 
ții ia conferință au fost de acord cu ecest 
principiu, problema concretă constă deci în 
definirea stere: sale de aplicare și a mijloa
celor de exercitare a supravegherii. In ceea ce 
privește sfera sa de aplicare, noi considerăm 
că cele două părți beligerante din cele trei 
state din Indochina trebuie să respecte fără 
nici o excepție prevederile privind încetarea a- 
ducerii de no: contingente de forțe armate ți 
personal militar de ioate armele precum și de 
armament și muniții de toate t purile din afară 
în Indochina, pe uscat, pe apă ți pe calea ae
rului. Este necesar să se sublinieze că sfera 
de aplicare a acestm principiu trebuie să in
cludă neapărat încetarea aducerii de personal 
militar, armament ți muniții dm S.U.A. în o- 
rice punct dfn Indoch’na. în ceea ce privește 
problema supravegherii. în cazul de față se 
poete folosi experiența aplicării acordului de 
armistițiu din Coreea.

Unii consideră că acest principiu poate fi 
aplicat nume’ față de unul din statele din In
dochina, dar că nu este aplicabil față de al
tele ca de pildă, Cembodgra. Este limpede 
că o asemenea afirmație este lipsită de temei.

Se știe că in comunicatul conferinței de ta 
Berlin a miniștrilor afacerilor externe a' ce
lor patru puteri se prevede restabilirea păcii 
pe întregul teritoriu al IndochineL Dacă aces
te măsuri vor fi aplicate numai într-un sin
gur stat din indoch'na, tar celelalte state 
vor ad-uce în mod liber noi unități militare, 
sau chiar dacă nu vor aduce noi unități mi
litare și vor aduce personal militar și mate
riale de război pentru întărirea forțelor lor ar
mate, aceste state pot deveni o bază militară 
a intervenționiștilor străini. Acest lucru ar 
crea primejdia reluării operațiunilor militare 
în orice moment și acordul iu privire ta în
cetarea ostilităților în Indochina nu ar avea o 
bază trainică.

Cu privire la punctul patru. Delegația Re
publicii Populare Chineze consideră că pentru 
supravegherea îndeplinirii condițiilor acordu
lui cu privire la încetarea operațiunilor mili
tare este necesar să se creeze două feluri de 
organisme pentru supraveghere. Unul din a- 
ceste organisme îl constituie comisiile mixte, 
propuse de șeful delegației Republicii Demo
crate Vietnam, Fan Van Dong, adică comisiile 
de armistițiu alcătuite din reprezentanții ce
lor două părți beligerante. Celălalt organism 
îl constituie comisia de supraveghere a țări
lor neutre alcătuită din reprezentanții unor 
țări neutre, care urmează să fie invitate de 
prezenta conferință ; constituirea acestei co
misii a fost propusă de șeful delegației 
U.R.S.S., V. M. Molotov, în conformitate cu 
propunerea șefului delegației franceze, dl. Bi
dault, cu privire la necesitatea creării unei 
comisii internaționale pentru exercitarea su
pravegherii. In ceea ce privește funcțiile, îm
puternicirile și relațiile dintre aceste două or
ganisme, consider că ele pot fi stabilite ți- 
nîndu-se seama de experiența aplicării acor
dului de armistițiu în Coreea. Comista mili
tară de armistițiu din Coreea exercită supra
vegherea îndeplinirii de către părțile belige
rante din Coreea a prevederilor acordului de 
armistițiu, cum ar fi, de pildă, încetarea fo
cului, retragerea de către cele două părți a 
forțelor armate din zona demilitarizată, apli
carea unor măsuri concrete în zona demilita
rizată, retragerea de către fiecare din 
cele două părți a forțelor armate din regiu
nile aflate în spatele frontului celeilalte păr
ți etc. In coreea, comista de supraveghere a 
țărilor neutre exercită funcțiuni de suprave
ghere, control, inspectare și anchetare în ce
ea ce privește încetarea ducerii de întăriri d’n 
a'ară în Coreea sub formă de personal mii', 
tar, avioane de lup.ă, mașini blindate, arme 
și mun'ții, și în ceea ce privește oazurile de 
încălcare a acordului de armistițiu.

In aplicarea armistițiului în Coreea, aceste 
două comisii au avut un rol pozitiv în toate 
privințele. Deși nu ,e poate considera că în 
activitatea de supraveghere a aplicării armis
tițiului. în Coreea nu au existat lipsuri, aceste 
lipsuri pot fi totuși înlăturate. Dacă in cursul 
examinării problemei încetării ostilităților în 
Indochina, unii nu vor dori să accepte condi
țiile similare, în linii esențiale, condițiilor a- 
cordului de armistițiu d'n Coreea, realizarea 
acordului va fi foarte dificilă.

In ceea ce privește chestiunea supraveghe
rii, aș dori să mă ocup de următoarele pro
bleme :

1. Problema componenței comisiei de supra
veghere a țărilor — neutre.

Delegația Uniuni' Sovietice a prezentat pro
punerea de a se crea o comisie a țărilor ne
utre pentru supravegherea încetării ostilită
ților în Indochina, alcătuită din reprezentan
ți ai Indiei, Polontei, Cehoslovaciei și Pakis
tanului. Această propunere este intru, totul re
zonabilă. La actuala conferință, unii se pro
nunță însă cu încăpățînare împotriva partici
pării 1a comisie a Poloniei și Cehoslovaciei, 
Unicul motiv pe care îl invocă împotriva par
ticipării acestor țări la comisie este faptul că 
Polonia și Cehoslovacia sînt, potrivit spuse
lor lor, state comuniste, iar statele comuniste 

nu ar putea, chipurile, să fie neutre. In ecest 
fel s-a ivit un litigiu în ceea ce privește de
finirea statelor neutre. Cum pot fi definite în 
mod just statele neutre ?

Această definiție este expusă extrem de clar 
în articolul 37 din Acordul de armistițiu din 
Coreea, care glăsuiește: „Termenul de „sta
te neutre" se folosește aici pentru definirea 
statelor ale căror forțe armate nu au parti
cipat ta ostilitățiile d'n Coreea". Este defi
niția cu oare au fost de acord guvernele ță
rilor avînd legătură cu forțele armate ale Or
ganizației Națiunilor Unite, definiția îndeob
ște recunoscută în actualele relații internațio
nale. Dacă am lua drept criteriu pentru de
finirea statelor neutre ideologia și orînduiree 
socială și am afirma că statele comuniste nu 
pot fi neutre, atunci nici statele capitaliste 
nu pot fi neutre. După toate acestea, pot 
exista oare în lume state neutre ? Prin urmare, 
dacă se va stărui cu încăpățînare ca statele 
denumite comuniste să nu f’e incluse în com
ponența comisiei țărilor neutre, va fi cu ne
putință să se realizeze un acord în problema 
componenței acestei com'sii.

2. Problema relațiilor dintre comista de su
praveghere a țărilor neutre și comisiile mixte.

încetarea operațiunilor militare trebuie să 
fie efectuată de către amîndouă părțile beli
gerante d:n Indochina. Aplicai ea acordului 
cu privire la încetarea operațiunilor mil'tare 
depinde în cea mai mare parte de sinceri
tatea celor două pătți beligerante. Din acea
sta rezultă în primul rînd că comisiile 
mixte constituite din reprezentanții înaltelor 
comandamente ale celor două părți belige
rante, trebuie să poaite principala răspun
dere pentru controlul aplicării consecvente a 
acordului cu privire ta încetarea ostilităților.

Dacă cele două pătți beligerante nu-și vor 
asuma în primul rînd această răspundere 
serioasă, se naște întrebarea în ce fel va 
putea ’mpune comisia de supraveghere a ță
rilor neuue celor două părți beligerante în
cetarea ostilităților ? In acordul de armisti
țiu din Coreea se prevede că „principala mi
siune a comisiei nisFtare de armistițiu va 
consta în supravegherea aplicării acordului 
de armistițiu și în reglementarea pe calea 
tratativelor a oricăror încălcări ale acordu
lui de armistițiu". Acest luciu este nu numai 
absolut rezonab’T, ci și cît se poate de ne
cesar. Recunoaștem că în oazul încetării 
ostilităților, celor două părți bergerente din 
Indochina nu le va fi ușor după un război 
de opt an:’, să se apropie și să aibă încre
dere uoa în cealaltă și totodată va fi greu 
să se evite unele cazuri de încălcare a acor
dului cu privire la încetarea ostilităților. Cu 
acest prilej s-ar putea să fie greu de stabi
lit și reglementat aceste cazuri de încăl
care de către forțele celor două părți. De a- 
ceea aici este necesară o supraveghere din 
pattea unor țări neutre. Dar din aceasta nu 
se poate trage conckizta că comis-ta de su
praveghere a țărilor neutre trebuie să fie 
pusă deasupra comisiilor mixte.

Noi considerăm că ta discutarea sarcinilor 
conrs-'ilor mixte și ale com-’siei de suprave
ghere a țărilor neuue nu se poate să se 
pună accentul pe un organism și să fie ne
socotit ceiătalt. Comista de supraveghere e 
țârilor neutre și comisiile mixte trebtr’e să 
acționeze paralel ; subordonarea unei comisii 
față de alfa este exclusă. Aceste comis»' tre
buie să-și desfășoare activitatea în așa fel, 
tacîț sarcinile să fie repart-’zete și colabo
rarea să se facă în confoimitate cu funcțiile 
și împuternicirile prevăzute de acordul cu 
privire ta încetarea ostilităților, pentru a asi
gura aplicarea eficientă e acordului.

3. Problema principiului luări1 de comun 
acord a hotăriri'.or în cadrul comisiei de su
praveghere a țărilor neutre.

In cursul discuțiilor e rămas încă nere
zolvată problema aplicării principiului luării 
de comun acord a hotărîrilor în cadrul co
misiei de supraveghere a țărilor neutre. Unii 
consideră că țn comisia de supravegheie a 
țărilor neutre, problemele pot fi rezolvate prin- 
tr-o majoritate simplă de voturi și tid'că 
obiecțiuni împotriva principiului luării
de comun acord a hotărîrilor. Dele
gația Republicii Populare Chineze nu 
poaite f' de acoid cu aceasta. Noi 
considerăm că principiul luării de comun a- 
cord a hotărîrilor este cel mai echitabil și 
rezonab'l, că el este principiul care favori
zează cel mal mult rezolvai ea celor mai im
portante probleme în actualele relații inter
naționale ; în ceea ce priveșt'e însă metoda 
rezolvării problemelor prim majoritate de 
voturi, ea este folosită adesea ta examina
rea celor mai importante probleme interna
ționale ca un instiument pentru a impune 
minorității voința majorității statelor.

Sarcina comisiei țărilor neutre de supra
veghere este de a ajuta părțile beligerante ta 
exe.icite.rea coniteoluilu' aplicării aco.rdu.lul cu 
privire la încetarea ostilităților ; de aceea 
comista trebuie să oglindească punctele de 
vedere a.le celor două pă.rți și să țină sea
ma de interesele lor. Numai în acest caz ea 
va putea face propuneri echitabile, accepta
bile pentru amîndouă părțile. Dacă comisia 
de supraveghere a țărilor neutre, fiind păr
tinitoare în ce privește una din părți, nu 
va putea să oglindească punctele de vedere 
ale celor două părți și să țină seama de 
interesele lor și, totodată, ea va adopte pro
punerile numai cu o majoritate simplă de 
voturi, este puțin probabil oa asemenea pro
puneri să poată fi aprobate de cele două 
părți. Prin urmare, comisia de supraveghere 
a țărilor neutre își poate îndeplini sarcina șl 
poate rezolva în mod echitabil și rezonabil 
problemele numai prin eforturi colective și 
cu condiția respectării principiului luării de 
comun acord a hotărîrilor, prevăzut în acor
dul cu priv’re ta încetarea ostilităților. Dacă 
se intenționează să se folosească comisia de 
supraveghere a țărilor neutre spre a impune 
voința uneia d'n părțile beligerante celeilalte 
prin aplicarea metodei rezolvării probleme
lor prin majoritate simplă de voturi, acest 
lucru nu va reușL

Unii spun că în Coieea lucrările comisiei de 
supravegherea țărilor neuCre au fost paralizate 
oa rezultat al respectării principiului luării 
de comun acord a hotărîrilor. O. asemenea a- 
firmație este nejustă. In realitate, în Coreea 
comista de supraveghere a țărilor neutre a 
jucat un rol pozitiv în exercitarea funcțiilor 
e' principale, prevăzute de acordul de armis

GENEVA 10 (Agerpres). — De la corespon
dentul special : In cadrul conferinței miniștri
lor afacerilor externe, joi a avut loc o nouă 
ședință plenară consacrată problemei indochi
neze. La această ședință, prezidată de A. Eden, 
au luat cuvîntul . ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii, Eden, delegatul Cambodgiei. 
ministrul afacerilor externe al Republicii De
mocrate Vietnam, Fam Van Dong, ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Sovietice, V. M. 
Molotov, delegatul Laos-ului, delegatul baoda 
ist și șeful delegației americane, Bedell Smith.

In cuvîntarea sa, Eden s-a referit la problema 
statelor Khmer și Patet-Lao propunînd o so
luționare deosebită de a aceea a Vietnamului.

In cuvtntarea sa, șeful delegației Republicii 

tițiu. In cele zece lun< de aplicare a armisti
țiului în Coreea, comista de supraveghere a 
țărilor neuti e a exercitat supravegherea și con
trolul asupra operațiunilor de reîmprospătare 
a personalului m'litar al celor două părți, 
care se ridică ta peste 2.000.000 de oameni, 
care sosesc și care pleacă din Coreea, 
precum și asupra aduceri' a peste 7.000 de a- 
V'Oane de luptă de către partea americană, 
ceea ce a făcut oa armistițiul din Coreea să 
dureze și acum

Cum se poate afirma în oazul acesta că lu
crările comisiei dc supraveghere a țărilor ne
utre nu au dat rezultate ? Principalul argu
ment adus aic' de dl Smith împotriva comi
siei de supraveghere a țărilor neutre se re
duce la faptul că membrii polonez și ceho
slovac din aceaslă comisie nu au fost de a- 
cord în patru cazuri să se facă anchetă în 
legătură cu afirmațiile calomnioase ale S.U.A. 
potrivit cărora partea coreeano-chineză ar fi 
reținut prizonieri de război. Dar tocmai acest 
fapt a contribuit la menținerea acordului de 
armistițiu în Coreea. Aici se poate cita și 
un alt exemplu : în zileie de 20 și 21 ianua
rie 1954, pentru a putea trimite în Taiwan, 
prin portul Incion, prizonieri de război chinezi 
reținuți cu forța, partea americană nu a în
găduit echipei de inspecție a țărilor neutre 
să intre în portul Incion pentru a-și exercita 
sarcina. Acest lucru constituie un oaz grăitor 
de încălcare gravă a acordului de armistițiu. 
Membrii polonez și cehoslovac ai comisiei de 
supraveghere a țărilor neutre au propus comi
siei să trimită ta Incion o echipă mobilă de 
inspecție’ pentru a face cercetări speciale. 
Membrii suedez și elvețian ai comisiei nu au 
fost însă de acord cu această propunere. Dar, 
în legătură cu aceasta, noi nu minimalizăm 
cîtuși de puțin rolul și realizările comisiei 
neutre pentru supraveghere în Coreea și nu 
spunem, așa cum afirmă dl. Smith în ceea 
ce privește alte țări, că statele capitaliste nu 
sînt neutre.

Dar există și exemple de alt gen. Comisia 
țărilor neutre pentru repatrierea prizonieri
lor de război din Coreea își desfășoară activi
tatea pe bază de hotărîri adoptate cu majori
tate de voturi. Șj care sînt rezultatele acestei 
activități ? După cum am m.ai arătat în două 
rînduri, cele mai importante hotărîri cu pri
vire ta prizonierii de război au fost aprobate 
de majoritatea membrilor comisiei, adică de 
reprezentanții Ind'ei, Poloniei și Cehoslovaci
ei, dar nu au fost sprijinite de o minoritate 
a membrilor ei și, cu atît piși mult, nu au fost 
traduse în viață de către comandamentul forțe
lor armate ale Națiunilor Unite. Ca urmare, 
problema celor 21.000 de prizonieri de război 
coreeni și chinezi, reținuți cu forța de partea 
americană, a intrat în impas și nu a fost 
rezolvată nici pînă în prezent.

De aici rezultă că experiența aplicării ar
mistițiului în Coreea nu dovedește cîtuși de 
puțin inevitabilitatea creării unui impas în oa
zul apFcării principiului luării de comun a- 
cord a hotărîrilor și evitarea certă a acestui 
impas dacă soluționarea problemei se face 
prin majoritate de voturi. Dacă este să vor
bim despre impasuri, atunci atît fn condițiile 
aplicării principiului luări' de comun acord a 
hotărîrilor cît și în condițiile rezolvării pro- 
’lemei cu majoritate de voturi, ele s-au 
ivit ca urmare a încălcării anumitor prevederi 
sie acordului de armistițiu în Coreea de că
tre partea americană.

4. Problema răspunderii comisiei de supra
veghere a statelor neutre.

Considerăm că comista de supraveghere « 
statelor neutre trebuie să fie răspunzătoare în 
fața statelor care asigură garanțiile interna
ționale de restabilire a păcii în Indochina. La 
această conferință nu au fost ridicate obiec
țiuni în această problemă. Sperăm că confe
rința va definitiva această situație.

5. Problema cu pr'vire ta așa-zisia suprave
ghere de către O.N.U.

In cursul discuțiilor s-a propus aici să se 
instituie supravegherea O.N.U. asupra încetă
rii ostilităților în Indochina. Delegația Repu
blicii Populare Chineze nu poate fi de acord 
cu această propunere. Am arătat în repetate 
rînduri că conferința noastră nu are nici o 
legătură cu O.N.U. Este de ta sine înțeles că 
nu este indicat ca O N.U. să fie un organism 
care să îndeplinească funcții de supraveghere 
a realizării încetării ostilităților în Indochina. 
Pentru intensificarea intervenției tn Indochina, 
unii intenționează să includă problema indo
chineză pe ordinea de zi a O.N.U. pentru a 
se crea litigii. In asemenea condiții, cu atît 
mai mult nu poate fi vorba ca’supravegherea 
încetării operațiunilor militare în Indochina să 
fie încredințată O.N.U.

Cu privire la punctul cinci. Problema garan
țiilor Internaționale pentru îndeplinirea acor
dului de armistițiu, oare urmează să fie asi
gurate de către statele participante ta confe
rință, a fost ridicată de șeful delegației fran
ceze, dl. Bîdiaulit. întrucît statele participante 
la prezenta conferință nu au ridicat obiecți
uni în această problemă considerăm că acest 
principiu trebuie să fie aprobat oa o înțele
gere preliminară a conferinței. Totodată, de
legația Republicii Populare Chineze, por
nind de 1a propunerile prezentate anterior, 
își exprimă speranța că actuala conferință va 
examina problema naturii obligațiilor statelor 
garante. Delegația Republicii Populare Chi
neze sprijină în această chestiune punctul de 
vedere al delegație! Uniunii Sovietice, care 
prevede consultări între statele garante în ca
zurile de încălcare a acordului cu privire ta 
încetarea operațiunilor militare și luarea de 
măsuri colective, nu individuale.

Cu privire la punctul șase. Judecind după 
experiența eliberării prizonierilor de război 
grav răniți de ta Dien Bien Fu, problema 
eliberării de către cele două părți o prizonie
rilor de războ' și a persoanelor civile inter
nate poate fi rezolvată fără d'ficultăți prin 
tratative directe între cele două părți belige
rante. De aceea, delegația Republicii Popu
lare Chineze cons'deră că este indicat' ca după 
încetarea ostilităților pe întreg teritoriul In- 
dochinei, problema eliberării de către cele 
două părți a prizonierilor de război și e per
soanelor civile internate să fie încredințată 
reprezentanților comandamentelor celor două 
părți pentru a discuta această problemă atît 
ta Geneve eft și 1a fața locului.

Domnule președinte I In declarația mea din 
12 mai am arătat că există posibilitatea de 
a se ajunge ta o înțelegere ta conferință, 
dacă reprezentanții statelor participante ta

Ședința plenară din 10 iunie
Democrate Vietnam, Fam Van Dong, a răspuns 
la unele chestiuni cuprinse ta cuvîntarea lui 
Eden. Fam Van Dong a adus numeroase do
vezi asupra existenței efective a mișcărilor de 
eliberare națională ta Khmer și Patet-Lao.

Răspunzînd argumentelor dezvoltate de Fam 
Van Dong în expunerea sa, delegații Cambod
giei și Laos-ului n-au reușit să aducă nici un 
argument valabil împotriva faptelor evidente 
conținute în discursul ministrului de externe al 
Republicii Democrate Vietnam.

Șeful delegației americane, Bedell Smith a 
făcut o scurtă declarație în care a arătat că 
este de acord cu declarațiile făcute de ministrul 
de externe al Angliei și a repetat din nou că 
problema Laos-ului și Cambodgiei trebuie 
examinate separat de către conferință. 

conferință sînt însuflețiți de dorința ifncerl 
de a restabili pacea în Indochina.

Totuși nu pot ®ă nu remarc că în fața 
noastră stau încă o serie de piedici serioase. 
Aceste piedici trebuie biruite prin eforturi 
comune, pentru ca conferința noastră să rea« 
lizeze cît mai repede posibil un acord.

' Trebuie arătat că politica guvernului S.U.A< 
îndreptată spre extinderea războiului din In
dochina și spre împiedicarea realizării unul 
acord la conferința de la Geneva, în linii ge
nerale nu s-a schimbat. La conferința de ta 
Geneva, delegația S.U.A. se situează pe po
ziție intransigentă și privește cu neîncredere 
conferința. Trebuie spus între altele că anu
mite delegații urmează adesea politica ob
strucționistă a S.U.A. In afara conferinței ds 
la Geneva, cercurile guvernante ale S.U.A. 
continuă să încurajeze și să proiooteze extin
derea războiului din Indochina, își intensifică 
activitatea, îndreptată spre organizarea unui 
bloc agresiv în Asia de sud-est, și continuă 
să creeze încordare în relațiile din Extremul 
Orient, amenințînd prin aceasta pacea șl 
securitatea atît în Asia, cît și în lumea în
treagă. Această politică a S.U.A. fnînează se
rios mersul lucrărilor conferinței de 1a Ge
neva.

Trebuie subliniat de asemenea că în tim
pul conferinței de la Geneva adepții din 
Franța ai războiului și-au concentrat toată 
atenția pentru a asigura intervenția S.U.A. 
în războiul din Indochina, pentru a .obține 
sporirea ajutorului americani, și duc o poli-l 
tică de tergiversare a conferinței de la Ge
neva. Recent între guvernele francez și bao
daist au fost parafate două acorduri menite 
să contracareze mișcarea poporului vietna
mez, care luptă pentru o adevărată indepen
denta, pentru unitate și democrație și să îm
piedice stabilirea unor relații de prietenie pe 
baze noi între Franța și întregul Vietnam. 
Es;e limpede că toate aces'tea nu pot favoriza 
restabilirea cît. mai grabnică a păcii în Indo
china și, prin urmare, sînt diametral opuse 
Intereselor poporului francez. |

In vederea restabilirii cît mai grabnice a 
păcii în Indochina și a satisfacerii năzuințe
lor popoarelor iubitoare de pace din toate ță- 
r.le, o asemenea politică, îndreptată spre 
crearea de obstacole și tergiversarea reali
zării unui acord la >conferiința de la Geneva 
nu trebuie, după părerea noastră, să con
tinue.

Domnule președinte I Delegația Republicii 
Populare Chineze sprijină întrutotul propune
rile cu privire la d.scutarea problemelor po
litice ale Indochinei, formulate de șeiul de
legației Republicii Democrate Vietnam, Fa-iM 
Van Dong, și de șeful delegației U.R.S.S.. 
V. M. Molotov. Este îndeobște cunoscut că 
punctele 1—6 din propunerile prezentate ta 
10 mai la actuala conferință de Fam Van 
Dong, șeful delegației Republicii Democrate 
Vietnam, constituie o baza bună pentru dis
cutarea problemelor politice.

Considerăm că la examinarea problemei 
restabilirii păcii în Indochina, problemele mi
litare și politice sînt legate în mod firesc în
tre ele <?i nu pot fi separate de loc. Unii se 
pronunță că conferința noastră să treacă ta 
examinarea problemelor politice după discu
tarea problemelor militare. Or, experiența 
discutării problemelor militare în ședințe.e 
restrînse dovedește în întregime că un astfel 
de punct de vedere este neîntemeiat. Astfel 
de pildă, la discutarea problemei încetării o. 
perațiunilor militare în cele trei state ale In
dochinei și a regrupării trupelor nu se poate 
să nu se atingă situația politică care s-a 
creat în acele trei state, așa după cum fa exa
minarea problemei comisiei de supraveghere 
a țărilor neutre și a garanțiilor internaționa
le, nu se poate să nu se atingă o. serie d« 
probleme politice. De aici reiese că problemele 
militare și cele politice nu pot fi separate 
deloc.

Duipă cît se pare, unii se pronunță ca la 
conferința de 1a Geneva să fie soluționată 
numai problema armistițiului militar din In
dochina, iar problemele politice să fie amî- 
nate în vederea reglementării lor, ulterioare, 
luînd ca exemplu realizarea armistițiului în 
Coreea. Acest punct de vedere urmărește de 
fapt să amîne problemele politice ale Indo
chinei pe termen nelimitat și să facă imposi
bilă consolidarea păcii în Indochina. D.e aceea, 
aceste puncte de vedere sînt vicioase. Este în
deobște cunoscut că articolul 60 al acordului 
de armistițiu în Coreea prevede convocare? 
unei conferințe politice a celor două părți pen
tru reglementarea politică a problemei coreene. 
Totuși, to urma piedicilor șl obstrucțiilor 
provocate de guvernul S.U.A., pînă în pre
zent conferința politică nu poate fi convoca
tă. Una din sarcinile conferinței de la Gene
va constă în reglementarea politică a proble
mei coreene. In urma tergiversării și a piedi
cilor din partea guvernului S.U.A. și a aco- 
lițiilo-r săi, conferința de 1a Geneva n-a dat 
pînă în prezent nici un rezultat, deși au și 
avut loc Î3 ședințe în problema coreeană. In 
același timp, clica lisînmanistă face ta.paj, în 
afara conferinței pentru ieșirea din conferin
ță și unificarea Coreei prin forța armelor sau 
prin amenințarea folosirii lor. Aceasta dove
dește că dacă problemele politice ale Coreei 
nu voir fi rezolvate multă vreme, armistițiul 
din Coreea nu poate fi consolidat. Dorește 
oare cineva ca experiența amară a Coreei să 
fie repetată și tn Indochina?

Noi cons"derăm întotdeauna că sarcina con
ferinței de la Geneva trebuie să conste în so
luționarea problemelor militare și politice 
ale Indochinei. Aceasta înseamnă că înceta
rea operațiunilor militare și restabilirea păci! 
în Indochina trebuie să fie înfăptuite pe baza 
recunoașterii drepturilor naționale ale po
poarelor celor trei state ale Indochinei. Pa
cea tn Indochina poate fi întărită ș! consoli
dată numai prin reglementarea problemelor 
politice. De aceea, delegația Republicii Popu
lare Chineze sprijină propunerile prezentata 
la 8 Iunie de delegația Uniunii Sovietice, care 
constau din trei puncte și care prevăd ca ac
tuala conferință să treacă imediat fa exami
narea paralelă și alternativă. a probtemelot 
militare și politice ale Indochinei și la asigu
rarea stabilirii contactului direct între părțila 
interesate pentru ca to termenul cel mai scurt 
să se realizeze un acord ta problema restabi
lirii .păcii în Indochina, și, în primul rînd, 
să se efectueze încetarea cît mai grabnică șl 
simultană a focului pe întregul teritoriu al 
Indochinei.

In cuvîntarea sa, V. M. Molotov, a arătat 
că conferința de la Geneva trebuie să exa
mineze atît problemele politice cît și proble
mele militare legate de restabilirea păcii în 
Indochina.

V M. Molotov și-a încheiat expunerea a- 
rătînd că sarcina conferinței de la Geneva va 
fi realizată dacă această conferință se va 
opune încercărilor de extindere a războiului 
din Indochina și de creare în acest scop a noi 
blocuri militare agresive.

După cuvîntarea lui V. M. Molotov, ședința 
a luat sfîrșit.

La 11 iunie ere loc o ședință plenară con
sacrată problemei coreene.
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