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A .^«trfională a Copilului
In fiecare an la i iunie, popoarele lumii sărbătoresc, Ziua 

Internațională a Copsului.
Anul acesta, ziua de 1 iunie se sărbătorește în condițiile 

luptei popoarelor pentru consolidarea păcii, pentru soluționarea? 
problemelor litigioase pe calea tratativelor, pentru asigurarea 
securității popoarelor. Opinia publică mondială urmărește cu 
deosebit interes desfășurarea lucrărilor conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe ai S.U.A., Angliei, Franței, 
U.R.S.S., R. P. Chineze și ai altor state interesate în rezolvarea 
pașnică a problemelor Indochinei și Coreei.

Imperialismul internațional, după cum știe întreaga ome
nire, face astăzi pregătirile cele mai febrile pentru începerea 
unui nou război împotriva Uniunii Sovietice și a țărilor de de
mocrație populară. Ei vor ca prin folosirea, barbarelor bombe 
atomică și cu hidrogen să distrugă töt ceea ce omenirea a creat 
timp de veacuri. In slujba pregătirii războiului, imperialiștii au 
transformat nu numai economia, ci și știința, arta, cultura. Este 
suficient de amintit că imperialismul american a scos din lada 
cu gunoi a istoriei vechea și reacționara teorie cu privire la 
necesitatea distrugerii unei părți din omenire în scopul îmbu
nătățirii,, chipurile,; a nivelului de viață al popoarelor.

Cu ajutorul unor asemenea teorii, imperialismul încearcă 
să ascundă adevărata cauză a mizeriei maselor populare din 
țările capitaliste.

Goana turbată a înarmărilor pe care monopolurile impe
rialiste o accelerează a atras după sine în ultimii ani adîncirea 
tot mai mare a mizeriei popoarelor. De la vîrstă fragedă, copiii 
sínt nevoiți să lucreze pentru cîștigarea existenței. Acești copii 
nu au copilărie. Cîteva cifre grăiesc limpede despre viața co
piilor din țările capitaliste. In Statele Unite ale Americii, peste 
2 milioane de copii sínt exploatați în fabrici, uzine și mine, iar 
alte sute de mii muncesc gratuit la ferme și plantații. Mii 
de copii orfani din S.U.A. n-au adăpost și dorm pe străzi. Un 
muncitor american — James Davis scria. într-un ziar : „Copiii 
n;ei n-au gustat, niciodată unt. Ei au mîncat atît de puțină 
carne, încît nici nu cunosc adeyăratul sens ăl acestui cuvînt”.

In cartierele unde locuiesc negrii, copiii trăiesc într-o mi
zerie de nedescris. In maghernițele și cocioabele lor circulă șo
bolanii peste trupurile copiilor chinuiți de tot felul de .boli. In 
țările capitaliste se practică și acum, comerțul cu sclavi. In 
ctrecia mor 400 din liecare 1000 copii. In Franța, guvernul 
alocă o sumă neînsemnată pentru îngrijirea sănătății copiilor, 
pentru școli și cămine, pentru salvarea copiilor din ghiarele 
mizeriei, foamei și bolilor. In schimb, guvernul francez chel
tuiește anul acesta mai mult ca oricînd pentru menținerea răz
boiului murdar în Indochina. In Turcia, din 800.000 de copii 
care se nasc anual nu rămîn în viață decît jumătate și din 
aceștia mulți se sting rînd pe rînd roși de boli.

O altă dovadă a mizeriei în care trăiesc copiii din țările 
capitaliste este vagabondajul. In Spania, Iugoslavia, Iran, Bir- 
mania și alte țări mii și zeci de, mii de copii iau drumul pri
begiei spre cheiurile porturilor, țesătorii, etc. Acolo îi așteaptă 
munca istovitoare, exploatarea cruntă.

In închisori și în case de corecție se pot întîlni în totdea
una sute de copii între 8 și 14 ani, pentru vina de a fi furat 
sau vagabondat prin cartierele bogătașilor. Mulți dintre ei se 
Iasă prinși de poliție pentrucă viața din închisoare este poate 
mai bună decît cea pe stradă. 1

Imperialiștii nu se interesează de învățămîntul copiilor în 
schimb ei sínt preocupați de folosirea celor mai otrăvitoare me
tode pentru a-i crește în spiritul urii față de om, îi pregătește de 
unelte oarbe pentru dezlănțuirea războiului.

Acum la 1 iunie, privirile întregii omeniri sínt îndreptate spre 
copiii cei mai fericiți din lume — copiii sovietici. Acești copii 
sínt fericiți pentru că Partidul Comunist și Guvernul Sovietic 
au creat condiții nemaiîntîlnite în alte țări pentru dezvoltarea 
multilaterală fizică și intelectuală a copiilor. Aceasta a făcut ca 
în numai 3 ani populația Uniunii Sovietice să crească cu 10 
milioane de oameni. >

Bugetul Uniunii Sovietice pe acest an preveae alocarea 
unei sume de 141 miliarde 300 milioane ruble în scopuri social- 
culturale. Pentru supravegherea sănătății copiilor pe întinsul 
Uniunii Sovietice funcționează 6 mii de clinici. In fiecare an, 

milioane și milioane de copii trăiesc bucuriile unei vacanțe feri
cite,. în tabere de pionieri și case de odihnă. In Uniunea So
vietică funcționează peste 220.000 școli în care învață mai mult 
de 38 milioane elevi.

De o viață tot mai plină de fericire se bucură și copiii din 
țările de democrație populară.

Partidul și guvernul nostru acorda o atenție deosebit de 
mare creșterii și educării micilor cetățeni. In țara noastră âu 
fost creeate un mare număr„d§ materâBIți.s oreșe, cămine de 
zi; femeia se bucură'de ajutorul statului. Numai în 1963, statul 
a acordat mamelor cu mulți copii, sub forma ajutorului familial, 
suma de 75 milioane lei.

De aceea alături de întregul nostru popor muncitor, fe
meile participă activ la lupta pentru gonstruirea vieții noi, pen
tru viitorul fericit al copiilor patriei noastre.
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Spre noi succese în întrecerea socialistă
Bilanț al muncii rodnice

31 mai — ultima zi de 
muncă din această lună. Mi
nerii de la mina Petrila își fac 
în această zi bilanțul reali
zărilor obținute în întrecerea 
socialistă. Pentru majorita
tea .minerilor, acest bilanț 
constituie un prilej de bucu
rie și îndreptățită mîndrie. 
Brigăzile în care lucrează ei 
au dat patriei în luna mai 
zeci și sute de tone de căr
bune peste sarcinile de plan.

Tată de exemplu ce oglin
dește bilanțul brigăzii frunta 
șului întrecerii socialiste Pe
tru Bexa care lucrează în- 
tr-unul din abatajele sectoru-

lui I al minei. De la începu
tul lunii mai și pînă astăzi, 
arată bilanțul, această har
nică brigadă a trimis fabri 
cilor și uzinelor patriei noas
tre cu 84 la sută mai mult 
cărbune decît prevedeau sar
cinile sale de plan.

In sectorul II al minei lu
crează și brigada condusă de 
minerul Constantin Băluț. 
Responsabilul brigăzii ca și 
mebrii brigăzii sînt tineri noi 
veniți în Valea Jiului, dar 
care și-au însușit temeinic 
meseria de miner. Muncind

cu elan tineresc ei au făcut ca 
bilanțul realizărilor obținute 
de brigada lor în luna mai 
să oglindească o depășire de 
plan de 60 la sută.

Rod al muncii lor entuzias
te brigăzile conduse de mi
nerii Ioan Tripon și Iosif Li \ 
pan au obținut în luna mai; 
depășiri de plan între 39-60 
la sută, iar cele ale tov. Ioan; 
Arț, Nicolae Circu, Gheorghe\ 
Floca, Rudolf Cosma, Gheor-j 

/ghe Nistoreanu și Andrei Mi- 
hai și-au întrecut la rîndul 
lor cu 15—27 la sută sarci
nile de plan ce le reveneau.

Tot
Muncitorii din secția turnă

torie a Uzinei de reparat uti 
• laj minier din Petroșani înalță 
tot mai sus steagul întrecerii 
socialiste pentru a trimite mi
nelor din Valea Jiului mai 
multe utilaje menite să ducă 
la creșterea producției de căr 
bune, la Ușurarea muncii mi
nerilor. : '

Ça și în Juna aprilie, în 
fruntea întrecerii socialiste pe

mai multe piese turnate
luna mai s-a situat brigada 
utemistă compusă din tinerii 
Gheorghe Manolache și Sil
vestru Moraru. Muncind cu 
elan tineresc, Gheorghe Ma
nolache și Silvestru Moraru 
au reușit ca în perioada 1— 
29 mai să 'toarne cu 200 la 
sută> mai multe piese deoît 
prevederile sarcinilor, de, plan.

Realizări remarcabile au

obținut în aceeași perioadă) 
de timp și turnătorii Petru 
Goia, Iauch Adam, Petru Popa, 
Ioan Șuta, Ioan Fișer. Ei și-au1 
depășit sarcinile de plan cu 
54-100 la sută. Turnătoriif 
Munteanu Ferdinand, Alexan-' 
dru Miron, Mihai Grigore și; 
alții și-au întrecut de aseme
nea cu 30—45 la sută sarci
nile de plan ce le reveneau.

O brigadă de constructori fruntașă
Dornici de a da în folosință 

minerilor locuințe mai multe 
'și de calitate mai bună tinerii 
constructori de la întreprin
derea 702 Vulcan obțin re
zultate frumoase în muncă.

Brigada complexă condusă 
de fruntașul întrecerii socia

liste Tudor Sandu din care 
fac parte tov. Stelian Vlad. 
Ioan Nicolae, Vasile Nica. 
iMirea Zărnescu, Ioan Mără- 
cina și alții, aplicînd metoda 
sovietică Orlov a reușit ca 
zilnic să execute 45 metri 
cubi de zidărie depășindu-și

productivitatea planificată cu 
100 la sută.

Exemplul acestei brigăzi 
este demn de urmat de către 
toți constructorii din Valea 
Jiului.

GH. MOROIANU 
corespondent

Au încheiat contracte de vînzarea laptelui
In dorința lor de a contri

bui la ridicarea nivelului de 
trai al minerilor, numeroși ță
rani muncitori din Valea Jiu
lui au încheiat cu statul con
tracte de vînzarea laptelui.

Numai în cursul acestui an 
numărul țăranilor care au în
cheiat contracte s-a ridicat la 
180. Printre aceștia se num'ă- 
ră țăranii muncitori Viorel 
Munteanu, Maria Cătană, 
văduva Vasia Belei, Dumi
tru Prodan "și mulți alții. 
Fruntașe pe raion în această

acțiune sînt comunele Iscroni 
și Bănită.

Țăranii muncitori care au 
încheiat contracte cu statul 
au primit peste 34.000 kilo
grame tărîțe, fapt care a dus 
la stimularea contractărilor 
de lapte. Astfel, țăranul mun
citor Ion Șerban care în pri
mul contract s-a obligat să 
predea 120 litri lapte, în noul 
contract el s-a angajat să 
predea 200 litri lapte. Țăra
nul muncitor Dumitru Bur- 
lec lui Ispas s-a angajat prin 
contract ca în cursul acestui

an - să predea statului o can
titate de 600 litri lapte. In 
întreagă Valea Jiului țăranii 
muncitori s-au angajat prin; 
contracte să predea statului' 
27.550 litri de lapte.

Dintre tovarășii care au 
desfășurat o susținută muncă 
de lămurire cu producătorii: 
de lapte se evidențiază tov. 
Ana Băncilă de la centrul de 
colectare a laptelui din Is
croni și tov. Margareta Burlac 
de la centrul de colectare a 
laptelui din Urîcani.

Infpecepea copiilop

I

Duminică, pe strada prin
cipală a orașului Petroșani 
puteau fi văzuți zeci de copii 
ai oamenilor muncii pe tro
tinete, triciclete și biciclete. 
Aceștia erau micii partiepanți 
Ia concursul de trotinete, tri
ciclete și biciclete pentru co
pii organizat în cinstea Zilei 
Internaționale a Copilului.

Acest concurs a fost urmă
rit cu mult interes de nume
roși oameni ai muncii care cu 
tot timpul nefavorabil, au 
fost prezenți la locul de a- 
lergare.

IN CLIȘEU: Copiii în 
timpul concursului.
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si viitorul luminos al copiilor •
Pentru fericirea
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Cu cinci ani în urmă, Consiliul 
’F.D.I.F. a hotărît stabilirea unei Zile 
Internaționale a Copilului, ca urmare 
a faptului că reprezentantele femeilor 
din diferite colțuri ale lumii au adus 
vești nespus de dureroase, cu privire 
la viața copiilor din țările coloniale 
și capitaliste. Șomajul, lipsa de lo
cuințe, creșterea cursei înarmărilor, 
micșorarea tot mai accentuată a alo
cațiilor pentru învățămînt, cultură, 
sănătate din aceste țări a unit femeile 
în lupta pentru apăra’ea vieții co
piilor.

Ziua Internațională a Copilului are 
loc în acest an sub semnul intensifi
cării acțiunii popoarelor mondiaie 
pentru apărarea păcii, pentru destin
derea încordării internaționale. Po
poarele văd în propunerile guvernului 
sovietic, făcute recent în conferințele 
internaționale, calea îndeplinirii voin
ței lor de a vedea rezolvate pe calea 
'tratativelor problemele internaționale, 
litigioase.

Sărbătorirea Zilei Copilului consti
tuie pentru oamenii iubitori de pace 
din lumea întreagă un prilej de in
tensificare a acțiunilor menite să în
depărteze norii primejdioși care întu
necă Viitorul copiilor. In nici o țară 
din lume grija pentru creșterea și e- 
ducarea copiilor și a tineretului, pen
tru viața lor luminoasă, fericită, lipsită 
de griji nu preocupă atit de mult sta
tul ca în Uniunea Sovietică care pe 
drept cuvînt este țara Gepăiăriei feri
cite. Grija și dragostea f®ță de copii 
este o trăsătură caracteristică a pu
terii sovietice. Copiii sovietici sînt 
ce; mai fericiți copii din lume, aceasta 
pentru că orînduirea, socialistă sub
ordonează totul grijiiî pentru om — 
capitalul cel mai prețios din lume. 
Citi copii ai oamenilor muncii din ță
rile capitaliste nu cerșesc la porțile 
bogătașilor și cîți nu tînjesc după o 
jucărie sau o haină călduroasă. Și în 
timp ce în aceste țări ale „raiului ca
pitalist”, mizeria domnește în rîndu- 
rile milioanelor de copii, la Moscova, 
în casele oamenilor sovietici din 
Leningrad, Rostov, Odesa sau Sevas
topol în toate satele și orașele Uniu
nii Sovietice, copiii împreună cu pă
rinții trăiesc o viață fericită privind 
cu încredere spre, perspectivele lumi
noase ale zilei .de mîine pe care le 
aduc zorile comunismului.

Grija statului sovietic începe si se 
manifeste încă înainte de nașterea 
copilului prin crearea unei uriașe re
țele de unități materno-infantile. Apoi, 
din clipa în care pruncul a venit pe 
lume, în fața lui se deschid infinite 
posibilități: creșa, căminul, școlile de 
toate gradele și de toate specialitățile, 
palatele și taberele de pionieri. 'Copiii 
aceștia devin cetățeni sănătoși și lu
minați, constructori hotărîți ai comu
nismului.

¡După exemplul luminos al Uniunii 
Sovietice, țările de democrație popu
lară acordă o atenție deose
bită educării copiilor în spiritul pa
triotismului și al internaționalismului 

La grădinița din Petroșani și creșa din orașul Peirila, copiii oamenilor muncii se bucură de o grijă deosebită 
In timpul clnd părinții lor sînt la lucru

proletar, străduindu-se ca viața lor 
să fie cît mai frumoasă și cît mai îm
belșugată.

In .anii regimului burghezo-moșie- 
resc, foamea crîncenă, sărăcia și 
bolile striveau copiii patriei noastre. 
Femeia mamă muncitoare trebuia 
să-și lege copilul de piciorul patului 
pentru a putea merge la cîmp sau la 
fabrică. Maidanele erau singurele lo
curi de ioacă pentru copiii oamenilc 
muncii. Porțile școlilor se deschideau 
numai odraslelor bogătașilor. Moar
tea pîndea copilul prost hrănit și lip
s’t de îngrijiri încă din leagăn. Așa 
se explică faptul că în acea vreme la 
fiecare 4 copii unul murea în primul 
an al vieții.

Infruntînd teroarea claselor exploa
tatoare, Partidul Comunist din Romî- 
nia a fost singura forță care a luptat 
pentru ocrotirea mamei și copilului, 
pentru viața lor fericită.

Amintească-și apoi fiecare dintre 
noi de anii pustiitori ai războiului și 
secetei cînd sub conducerea partidu
lui, întregul popor muncitor a fost 
mobilizat pentru salvarea copiilor din 
Moldova. Sutele și miile de caravane 
sanitare, zecile de mii de cantine, con
voaiele uriașe de copii care au fost 
transferați și îngrijiți cu dragoste în 
regiunile mai puțin lovite de secetă — 
toate acestea confirmă dragostea ne
țărmurită a clasei muncitoare față de 
copii. Cu prețul unor sacrificii grele, 
poporul nostru condus de partid și-a 
apărat libertatea și independența cu
cerită, apărînd în acest fel și viitorul 
copiilor.

Instaurarea regimului democrat- 
popular a făcut ca ocrotirea mamei 
și copilului să devină una din cele 
mai însemnate preocupări ale statului 
nostru. Constituția patriei noastre și 
toate legile țării consfințesc drepturi 
speciale pentru mamă și copil. Tot 
ceea1 ce se construiește în patria noas
tră se construiește în numele viitoru
lui și acest viitor sînt copiii poporu
lui nostru. Niciodată pe pămîntul pa
triei noastre, maternitatea n-a fost 
sprijinită, prețuită și cinstită ca as
tăzi. Despre acestea vorbesc cele 
peste 25.000 de femei distinse cu ti
tlul de mamă eroină sau decorate cu 
„Gloria maternă“ și „Medalia mater
nității”. Acestea sînt încă o expresie 
a grijii ou care statul nostru încon
joară pe mamele și copiii patriei 
noastre. Un grăitor exemplu este fap-' 
tul că față de anul 1948, numărul 
creșelor a crescut cu 660,3 la sută, 
căminele sezoniere cu 262,9 la sută, 
iar grădinițele cu 184,9 la sută. In 
întreaga țară s-au deschis în anii pu
terii populare 5 palate ale pionierilor 
și 52 case pentru pionieri. In anul 
1953. au funcționat 335 tabere cu 
peste 63.000 de copii ai oamenilor 
muncii. Cele 22 teatre și secții de 
păpuși din întreaga țară, cele 24 de 
emisii de radio pentru copii din fie-

te ate* îngrijitOaretor, 
tinerele vlăstare ale 
oamenilor muncii din 
Aninoasa își între-

■,w -tbc-

buințează" timpul ju- 
cîndu-se la căminul
de copii.

care săpiamfnă, filmele cu desene 
animate, bibliotecile școlare, etc. con
stituie un important mijloc pentru e- 
ducația copiilor.

Apărarea sănătății Gopülor este una 
din pricipalele preocupări ale statu
lui nostru democrat-popular. Iată doar 
cîteva exemple din miile și zecile de 
mii care ar putea să fie date. Era pev 
vremea cînd avioanele americane 
ai uneau jucării explozive pe pămîn
tul Coreei însîngerate, cînd bombele 
ucigătoare sfîrtecau mii de vieți, 
de-asupra satului Botoroaga' dintr-un 
colț îndepărtat al regiunii București 
un avion sanitar s-a rotit cît-va timp 
și a lansat o parașută. In sat doi 
copii mai mici de un an erau pe 
moarte. 'Acest avion la chemarea sfa
tului popular a adus copiilor penici
lină, zmulgîndu-i din ghiarete morții. 
Și cam pe aceeași vreme, moș Ră- 
dan Pascu, un moț din regiunea ți
nută amar de vreme, în mizerie ș-i 
stare de înapoiere de către fostele 
clase stăpînitoare, cobora poteca' mun
ților spre dispensarul din Văscan, 
ducînd în dăsagă un copilaș pentru 
ai face injecție cu penicilină și a-i 
salva viața. Și cui nu-i tresare inima 
de bucurie, cînd în fiecare dîmiiiea|ă 
pe străzile Capitalei întîlnește nenu
mărate mașini care poartă inscripția 
„ATENȚIUNE COPII”, iar disri&ui- 
trul lor cu năsucurile lipite de geam 
micuții îți zîmbesc fericiți. Acest ta
blou obișnuit pareă-ți spune : Privește 
cetățene ! Aceste mașini transportă 
avutul ceî mai de preț al patriei noas
tre, viitorul ei fericit. Copiii noștri 
nu sînt înconjurați numai de grija 
partidului și guvernului, ci și de gri
ja întregului popor muncitor. Munci
torul care dă mai multe produse, poe
tul care scrie cele mai înaripate ver
suri, compozitorul care creează m« 
nateie melodii sínt aaimați de dorin
ța fierbinte de a faee copiilor o viață 
cît mai fericită.

Cu totul alta este viața copiilor 
oamenilor muncii din țările capiia- 
liste. Aceștia au o copilărie chinuita, 
mulți dintre ei fiind nevoiți să mun
cească pînă la istovire împreună cu 

/

pătSiații lor în adîncul minelor întu
necoase, în fabrici sau pe plantațiile 
latifundiarilor. Așa de pildă, în SUA 
lucrează în industrie și agricultură 
peste 2.300.000 de copii. Locurile de 
sub podurile Rinului, Nișei și ale al
tor maTi rîuri din țările capitaliste 
ca și gările sau trotuarele au devenit 
adăposturi pentru copiii oamenilor 
muncii din aceste țări. Nici în țările 
Amercii Latine situația copiilor nu 
este mai bună. După cum relatează 
ziarul „Imprensa Popular“, în Bra
zilia clasele dominante acordă adesea 
animalelor mai multă atenție decît 
copiilor. Astfel, pentru direcția na
țională pentru ocrotirea copiilor sînt 
alocate în buget 7.510.-600 de cruzei- 
ros, iar pentru protecția animalelor 
— 25.151.000 de cruzefcos. Și această 
situație poate fi întîlnită în toate țările 
capitaliste și coloniale. In acetse țări 
așa zis „civilizate“ radioul, cinema
tograful, cartea sînt folosite pentru 
îndobifecirea copiilor și tineretului, 
pentru a le sădi în suflete ura împo
triva adier popoare, egoismul, admi- 
rația pentru gangsterism, dorința des 
a urma exemplul sîngeros al crimina
lilor de rînd.

Pentru apărarea vieții, copiilor din 
țările capitaliste se ridică la luptă 
tot mai hotărîtă clasa muncitoare, 
sub conducerea partidelor comuniste 
și muncitorești, răsună tot mai puter
nic glasul unui mare număr de scrii
tori, oameni de știință, medici și pe
dagogi care spun răspicat: Uniți-vă 
pentru apărarea păcii, pentru salva
rea viețiU copiilor noștri. Pretutindeni 
răsună glasuri în limbHe tuturor po- 
'poarelor care cer ai insistență guver
nelor |or, să ia atitudine hotărîtă pen
tru interzicerea armelor de exiermi- 

' nare în masă,. să garanteze copiilor 
cele mai bune condiții de trai.

Recenta conferință de la Berlin a 
tineretului din țările europene a ară
tat lumii întregi, dorința fierbinte a' 
tineretului pentru viață.
/„Chemăm pe toți tinerii — se spu

ne în apelul lansat la această confe
rință — să se unească în vederea lup
tei împotriva „comunității defensive 
europene“, împotriva reînvierii mili
tarismului german”.

Fără îndoială . că pacea poate ii 
cîștigată în ciuda manifestărilor iste
rice ale propagandiștilor războiului^ 
Această convingere însuflețește toate 
popoarele lumii în lupta lor pentru 
apărarea vieții copiilor, a tineretului 
și a' tuturor oamenilor, pentru ferici
rea și bunăstarea lor.
''‘Cu gîndul la toți copiii din lume și 
în dorința fierbinte‘de a le apăra via
ța, poporul nostru muncitor pășește 
cu încredere înainte pe drumul con
struirii socialismului, prin munca lui 
constructivă luptînd pentru apărarea 
păcii.

?. ZBIRLEA
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Manifestări sportive INS TA NT ANEU

Fotbal — Categoria A „P e sprinceană”
Rezultatele înregistrate în cea de 

a 10-a et-apă a campionatului cate
goriei A la fotbal oglindesc hotărîrea 
tuturor echipelor din prima categorie 
de a cuceri locuri mai bune în clasa
ment. După această etapă, fruntașa 
clasamentului, Flamura roșie Arad 
are un avantaj de două puncte față 
de Dinamo București și C.C.A. cla
sate pe locurile 2 și 3. Minerul Petro
șani cafe după etapa de duminica 
trecută se situase pe locul 7, miercuri 
după jocul Știința Timișoara—Dina
mo București a trecut pe locul 8, pen
tru ca după etapa din 30 mai să ocu
pe locul 11 în clasament'. In ultima

Categoria B
Minerul Lupeni — Locomotiva Cluj 1 -1

Intîlnirea disputată pe stadionul 
din Pet’oșani între Minerul Lupeni 
și Locomotiva Cluj, s-a terminat la 
egalitate: 1-1 (0-0).

In prima parte a meciului, jocul 
a fost în general egal. De ambele 
părți s-au ratat numeroase ocazii de 
marcare. In cea de a doua parte echi
pa minerilor a avut o ușoară supe
rioritate. In această parte a meciului 
.echipa locală a condus cu 1—0 timp 
de 32 minute. Minerul a înscris în mi
nutul 53 prin Cotruț. Clujenii an ega
lat în minutul 85.

Ca acest meci, echipa minerilor to
talizează 6 meciuri terminate la ega
litate, 2 cîștigate și 2 pierdute. A- 

Concurs peniru copii

etapă Flamura roșie a suferit prima 
înfrîngere. Singura echipa rămasă 
neînvinsă în acest campionat este 
știința Timișoara.

Iată rezultatele înregistrate, în eta
pa a 10-a.

C.C.A.—Flamura roșie Arad 2-1; 
Locomotiva Grivița Roșie — Dinamo 
București 2-2; Locomotiva Tg. Mu
reș—Minerul Petroșani 1-0; Știința 
Cluj—Dinamo O. Stalin 1-0; Flacăra 
Ploești—Locomoțiva Timișoara 2-1 ; 
Metalul Hunedoara— Progresul Ora
dea 2-2; Știința Timișoara— Metalul 
Cîmpia Turzii 0-0.

ceastă situație se datorește ineficacită
ții liniei de atac. Deobicei, înaintașii 
echipei Minerul trag rar și imprecis 
la poartă. Unii înaintași — Iancu și 
alții — nu participă la antrenamente 
dovedind o insuficientă pregătire teh
nică și fizică. In meciul de duminică 
golul Minerului a fost înscris de către 
mijlocaș. Și acest lucru se întîmplă 
și altădată. Antrenorul echipei, tov 
V. Lazăr, trebuie să insiste asupra 
jocului liniei de atac, asupra eficaci
tății sale. Remediindu-se aceste de 
ficiențe, echipa minerilor din Lupeni 
va putea obține în actualul campionat 
al categoriei B la fotbal noi succe
se.

E minunat lucru- să învî’ți butonul aparatului tău de radio și văluri 
de armonie să-ți pătrundă în încăpere! Minunată invenție! Un univers în
treg într-o cutie !

Dar ca să ai p'dejul de a învîrti butonul miraculos, este necesar să 
posezi un aparat de radio. Limpede ca lumina zilei ! Mergi să-l cumperi. 
De abea acum începe calvarul! Gestionarul depozitului combinat O.C.L. — 
Secția Metale —, tov. Dezideriu Horvath, p-ecum și responsabilul maga
zinului electric nr. 64 din Petroșani, tov. Carol Szenhaber, vor să-și mă
soare puterile cu uriașa forță a „undelor” ! Și, pînă la un punct, ei au 
reușit să supună forța „undelor” propriilor lor interese, distribuind apara
tele de radio pe sprinceană. Gîteva exemple mai recente. In luna mai, au 
intrat în depozitul amintit 20 aparate de radio. Din cele 8 reparti
zate la Lupeni au mai ajuns 6, iar celelalte două au fost vîndute din 
depozit și facturate la magazinul electric din Petroșani.

Numeroși cetățeni printre care și fruntașul întrece *ii socialiste de la 
mina Petrila tov. Iuliu Haidu au vrut să cumpere aparate de radio de la 
magazinul electric nr. 66 din Petroșani. In ziua de 13 mai, responsabilul 
magazinului tov. Ca'ol Szenhaber a spus că nu are, deși chiar în aceeași 
zi primise 12 aparate.

El spunea cetățenilor : „Veniți peste cîteva zile"’. Desigur gestiona
rului îi trebuia timp că să poată vin de aparatele de radio pe sprinceană.

In cinstea Zilei Internaționale â 
Copilului comisia de femei de pe lîngă 
Sfatul Popular al orașului Petroșani 
în colaborare cu comitetul raional 
C.F.S. a organizat în ziua de 30 
mai a.c. un concurs de biciclete, 
trotinete și triciclete pentru copii.

Iată rezultatele obținute:

Spectacolele zilei
CINEMATOGRAFE: Alex. Sabia, 

Petroșani: 1 Mai 1953; Muncitoresc. 
Petroșani: Cîntărețul stepelor; Lu
peni : Comoara din insula păsărele

Biciclete: 1. Pușa Deleoveanu ; 2. 
Mia Văcaru; 3. Ionel Florea.

Trotinete: 1. Lidia Săbău; 2. Dra
ga Mihailă; 3. Dezideriu Bora.

Triciclete: 1. Eugenia Vizireanu; 
Cristina Știrb și Daniela Almășan; 
2 Anca Stan; Mircea Vrînceanu și 
Nicolae Susan ; 3. Cristian Săbău.

lor; Vulcan: Femeia are cuvîntulj 
Aninoasa: Lupta pentru viață; Pe- 
trila: Fiica1 regimentului; Lonea : Flu
viul Huai trebuie îmblînzit

E plăcut să ai un radio pe masă,
Care-n tihna zilei să-ți adu ă
Pe cete trei lungimi de undă
Veselie, bucurie-n casă.
Mergi să-l cumperi... Veșnic te amină!
Umbli zile-ntregi, pierzindu-ți rostuL
Căci la magazinul nostru
Se vtnd numai pe sub mînăl
Cazul n-are explicații multe:

t Cei vizați ar vrea ca să-și ascundă
Vechi năravuri sub „lungimi de undă”
Și nu vor „emisiunea” we iii noi s-asculte.
Cei în drept ai trebui, măi frate,
Ca să scoată, prin măsuri concrete,
Din toți cei cu „lămpile” defecte
„Paraziții” vechilor păcate COSTIN S TEL IAN

Noaptea căzu pe neobservate. încet, 
încet, zgomotele de peste zi se mic
șorează. In Genua e liniște deplină. 
•Numai dinspre marginea orașului, 
vine, adus de vî'nt, orăcăitul broaș- 
telor. Acolo undeva este un lac în
conjurat de tufișuri dese.

★

...Camilio străbătu și ultima stra
dă. Ajunse la locul unde doarme de 
mai multă vreme — în mijlocul tufi- 
șui ui. A umblat mult azi. A plecat 
cînd s-a crăpat de ziuă și iată că se 
întoarce abia acum. E frînt de obo
seală, murdar și flămînd.

Cum s-ar fi spălat el, ce bine i-ar fi 
părut să poată îmbrăca o cămașă cu
rată, să mănînce ceva, cît de cît!

Dar toate acestea sînt departe de 
Camilio. Ii vine greu să se și gîndeas- 
că. Dar nu putea uita ceea ce-I du
rea. Cum o să uite că-i e foame ? Cum 
să uite că n-a mai dormit în pat de 
multă vreme? Cum să uite că hainele 
i-s rupte și mîine, poimîine nu va 
av,ea cu ce să se îmbrace ?

Cum o să uite Camilio toate aces
tea ? El este copil ca și toți ceilalți 
de vîrsta lui. Dar îl frămîntă gînduri 
egale cu ale oamenilor maturi: ce 
va aduce ziua de mîine, apoi cea de 
poimîine ?

Cu gîndul la ziua de mîine, .Ca
milio adormi adînc.

Spre miezul nopțij se trezi. Privi 
în jur. Totul era la tel ca înainte de 
a adormi: nopte, liniște...

Era amețit. Se învîrtea parcă pă- 
mîntul cu el. Gura îi era uscată. Din 
nou puse capul pe perna de fruifee și 
adormi.

TT? A F) U L
•...Noaptea se sfîrșise. încet, încet 

lumina zilei alungă întunericul nop
ții. Genua se trezi. Pe străzile ora
șului apărură primele mașini, tră
suri, căruțe.

Camflfo se trezi. El văzu cum în- 
tr-un taxiu veneau de la cine știe ce 
petrecere un grup de tineri de bani 
gata. In locul șoferului care se îm- 
bătase, la volan stătea o cuconiță cu 
părul vîlvoî, nepieptănată. In mar
ginea gurii ținea o țigară din care nu 
mai ieșea fum.

Camilio porni pe același drum pe 
care mersese și ieri și alaltăieri. în 
toate zilele. Unde merge Camilio în

fiecare dimineață? Nu-1 întreba ni
meni. El e doar un vagabond nebă
gat în seamă. O nimica toată. O pică
tură de apă într-un ocean >

II durea pe vreun mare bancher sau 

fabricant italian că acest copil va muri 
de foame, că n-are ce să îmbrace? 
Aș!

Camilio ajunse într-o piață mare a 
orașului Genua. Ajunse la destinație. 
Aici venea el în fiecare dimineață. 
A-ici și în alte “ piețe ale orașului.

Să nu credeți că acest copil era 
vreun vînzător. Nu. El n-avea ce vin
de. Ce să vîndă, haina sdrențuroasă 
de pe umerii lui? Dar cine cum
pără ? Să-și vîndă cele două brațe 
plăpînde pe care Ie are? Nici de aces
tea nu are nimeni nevoie. In țara lui 
CâmiMo sînt mii și sute de mii de 
oameni puternici, care sînt dispuși 
să-și vîndă brațele pentru viață, să 
lucreze ca să trăiască. Dar nu le cum
pără nimeni.

Și atunci care fabricant ar lua la 
lucru pe acest copil care, la drept 
vorbind, nu-i în sfare să cîștige nici 
bucata de pîine de care are nevoie, dar 
mite să-i mai aducă și profit?

Nu. Camilio- nu vindea nimic. Mai 
de grabă ar fi cumpărat ceva de 
mîncare. Dar nici asta n-o puteai ace. 
Nu avea nici măcar o liră. Asta îl tri
mite pe Camilio în* fiecare dimineață 
în piață. Doar, doar va găsi...

Camilio își aduse aminte că într-un 
colț al pieții a găsit odată*într-o ladă 
un codru de pîine care a scăpat, pe 
"^mne, de simțul ascuțit al clinilor. 
De aceea se și îndreptă într-acolo.

Ajuns lîngă ladă se convinse că 
acest secret mai era 'cunoscut multor 
copii de anii lui. Intr-o doară se apro
pie totuși de ladă si răscoli cu un băț 

gundiul, poate va găsi... Dînd la o 
parte gunoiul, descoperi cu adevărat... 
un măr care nu era decît pe jumă
tate putred. Așa cum era, mărul pă
rea la vedere atît de gustos încît lui 
Camilio i se și umplu gu-a cu salivă. 
Se și gîndea cum îl va mînca. Ce bun 
va fi acest măr!

Dar Mario, un copil cu care Cami
lio s-a mai întîlnit în această piață, 
și care și de data aceasta era lîngă el, 
s-a repezit și a luat mărul din ladă.

Cînd a văzut asta, Camilio a ridicat 
bățul și la înfipt tocmai în ochiul 
drept al prietenului său. Nici el însuși 
nu și-a dat seama cu cîtă repeziciune 
a scos ochiul prietenului său. Mario în
cepu să plîngă cu hohote. Camilio se 
retrase cîțiva pași. Pînă se adună lu
mea în jurul lui Mario, Camilio dis
păru. A fugit cît l-au ținut picioarele. 
S-a oprit tocmai sub un pod. După 
ce se liniști puțin, prin minte-i trecu 
toată scena pet_ecută cu Mario. II 
podidiră lacrimile și nu știa ce să 
facă. Mîinile și picioarele i se înmu- 
iară. Să meargă la Mario să-i ceară 
iertare? Cum o să-l ierte? Mereu se 
înt’eba în sine: de ce am făcut crima 
asta, cine m-a îndemnat? Camilio 
plfngea de-acuma tare. Nu-1 mai pu- 

xtea liniști nimic. Ii părea nespus de 
rău. Dar nu mai avea ce face, era prea 
tîr/iu.

— Pentru un măr — și ăla putred 
— să scot eu ochiul prietenului .meu 
Mario!... Mai bine muream de foame 
decît să-l nenorocesc!...

Äh! Mărule, măr blestețpat!...

A. CERBU
DS- * •’
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A 300-a aniversare 
a reunirii Ucrainei cu Rusia

★ ★

Deschiderea sesiunii jubiliare a Sovietului Suprem 
al R. S. F. S. R.

Rezoluțiile sesiunii extraordinare 
a Consiliului Mondial al Păcii

BERLIN (Agerpres). — TASSdinare a Consiliului Mondial al Pă* 
tiansmite rezoluțiile sesiunii extrao’-cii.

MOSCOVA (Age-pres). — TASS 
transmite:

Străzile și piețele capitalei sovie
tice sînt împodobite de sărbătoare. 
La 29 mai s-a deschis sesiunea jubi
liară a Sovietului Suprem al RSFSR, 
consacrată aniversării a 300 de ani 
de la reuni-ea Ucrainei cu Rusia. In 
capitala Uniunii Sovietice au sosit 
pentru a lua parte la sesiune delega
țiile Ucrainei, Bielorusiei, Uzbekista- 
nului. Estoniei, Azerbaidjanului și 
Republicii Karelo-Fine.

Oamenii muncii din Moscova în- 
tîmpină sesiunea jubiliară cu noi suc
cese în producție. Astfel, în cadrul 
îni -ecerii în cinstea a 300 de ani de 
la' reunirea Ucrainei cu Rusia, colec-

Decernarea „Ordinului Lenin” 
Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
Cu prilejul aniversării a 300 de ani 

de la "eunirea Ucrainei cu Rusia și 
relevînd succesele remarcabile obți
nute de poporul rus și de toate po-

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii 
în Piața Roșie din Moscova

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

i In cinstea sărbătorii întregului 
popor — aniversarea a 300 de ani de 
la reunirea Ucrainei cu Rusia — și 
în cinstea prieteniei frățești indestruc
tibile a popoarelor U.R.S.S., la 30 
'mai 1954 a avut loc în Piața Roșie 
din Moscova parada trupelor garni
zoanei Moscova.

Convocarea celei de a 5-a sesiuni a Sovietului Suprem 
al R. S. F. S. R.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite: — Prezidiul Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R. a hotărît: Se 
convoacă cea de a 5-a sesiune a So-

Lucrările celui de 
celor ce
Raportul

BUDAPESTA (Agerpres) — M.T.I.
In ședința din dimineața zilei de 

28 mai a Congresului al III-lea al 
Partidului celor ce muncesc din Un
garia, Nagy Imre, membru în Biroul 
Politic al C.C. și președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare a prezentat raportul asu
pra celui de al doilea punct de pe 
ordinea de zi „Sarcinile aparatului de 
stat și ale consiliilor”.

Nagy Imre a consacrat o mare 
parte a raportului său istoricului dez
voltării democrației populare în Un
garia.

Vorbind despre Frontul popular 
al independenței, raportorul a amin
tit declarația program a primului 
Congres al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria despre faptul că 
Frontul popular este o organizație 
,unită de masă, de luptă și crea
toare, de alianță strînsă a muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor și a tu
turor forțelor patriotice din Ungaria. 
Or, a spus raportorul, în practică 
Frontul popular nu a devenit o mișcare 
unită, activă, de masă a forțelor 
populare democratice și patriotice.

In numele Comitetului Central al 
partidului nostru, a declarat Nagy 
Imre, propun ca Congresul să însăr
cineze Comitetul Central care va fi 
ales să elaboreze cît se poate mai 
grabnic, cu participarea organiza
țiilor de masă și a comitetelor popu
lare, condițiile, formele, precum și 
obiectivele activității Frontului popu
lar. Dacă vrem ca noul. Front popular 
să devină într-adevar organul social 

tivul uzinei de mașini-unelte „Kras- 
nîi Proletarii” a îndeplinit înainte de 
termen planul pe cinci luni. Mari rea
lizări în p-oducție au obținut în a- 
ceastă întrecere muncitorii de la coip- 
binatul textil „Triohgornaia Manu- 
faktura”, metalurgiștii de la uzina 
„Serp i Molot” („Secera și cioca
nul“), muncitorii uzinei de automobile 
„Stalin”, ai Uzinei de rulmenți Nr. 1, 
ai fabricii „Osvobojdenîi Trud” și ai 
altor întreprinderi.

In ultimele zile sălile Muzeului de 
istorie în care se află expoziția con- 
sac-ată aniversării a 300 de ani de la 
reunirea Ucrainei cu Rusia au fost 
vizitate de mii de locuitori ai Mos
covei.

poarele R.S.F.S.R. în construcția de 
stat economica și culturală, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S, a de
cernat „Ordinul Lenin” Republicii 
Sovietice Federative Socialiste Ruse.

Parada a fost primită de ministrul 
apărării, N. A. Bulganțn, mareșal al 
Uniunii Sovietice.

Parada a fost comandată de șeful 
garnizoanei orașului Moscova, gene

ralul de armată K. S. Moskalenko, 
comandantul trupelor din districtul 
militar Moscova.

vietului Suprem al Republicii So
vietice Federative Socialiste Ruse în 
ziua de 31 mai 1954 în orașul Mos
cova.

al III-lea Congres al Partidului 
muncesc din Ungaria
prezentat de Nagy Imre

și politic cel mai reprezentativ al de-' 
mocrației populare, trebuie să se des
fășoare o muncă mai activă care să 
cuprindă mase mai largi din rîndurile 
micii burghezii de la orașe, din rîn
durile intelectualității și funcționari
lor care au o mare greutate în opinia 
publică și a căror atragere de partea 
democrației populare este o condiție 
importantă pentru succesul realizării 
năzuinței spre unitate națională

Nagy Imre a subliniat că organiza
țiile de partid, precum și fiecare co
munist în parte trebuie să contribuie 
pe toate căile Ia îmbunătățirea mun
cii organelor conducerii de stat. Cu 
toate lipsurile numeroase, a declarat 
raportorul, consiliile noastre locale au 
parcurs în cei trei ani și jumătate ai 
activității lor calea unei dezvoltări 
uriașe în domeniul construcției de 
stat.

In încheiere, Nagy Imre a spus:
Puterea noastră populară este so

lidă, deoarece ea este condusă de 
clasa muncitoare, care are o expe
riență de decenii și deoarece sebizuie 
pe forțele inepuizabile ale poporului 
muncitor. Forța statului nostru rezidă 
îri primul rînd în faptul că el este 
condus de un partid revoluționar 
marxist-leninist. Aceasta' este cea 
mai bună chezășie a ‘faptului că pu
terea, de stat a democrației noastre 
populare, întreaga activitate a consi
liilor noastre locale vor fi îndreptate 
spre slujirea devotată și neclintită a 
patriei, poporului și cauzei sfinte a 
socialismului.

Rezoluția cu privire la problema armei atomice
Mijloace oarbe de distrugere to

tală amenință toate popoarele. Con
știința lumii se trezește. Parlamente, 
oameni de stat, cele mai înalte perso
nalități religioase și morale protestea
ză.

In numele popoarelor cerem ca mă
sură de cea mai mare urgență înche
ierea unui aco’d internațional care 
să cuprindă obligația de a nu se mai 
face experiențe cu bombe atomice și 
cu hidrogen și de a nu se fo
losi aceste tipuri de arme. Un ase
menea aco’d ar pregăti și ar ușura 
adoptarea unor măsuri eficace care 
să^ asigure interzicerea lor deplină. 
El ar contribui în viitorul apropiat 
1a slăbirea încordării situației inter
naționale, ar duce la reducerea gene

Rezoluția cu privire la problema securității
Primejdia unui amestec militar al 

Statelor Unite ale Amercii în conflic
tul din Indochina, care poate duce 
la extinderea războiului, presiunea 
exercitată în scopul constituirii 
„comunității defensive europene“ 
care ar consfinți înarmarea Ger
maniei, scindarea Europei și Asiei 
prin politica pactelor militare, expe
riențele cu arma termo-nucleară, re
luate în scop de intimidare și șantaj 
—- toate acestea constituie noi motive 
ca~e provoacă neliniștea popoarelor 
după primele speranțe legate de tra
tative.

Mișcarea opiniei publice din dife
rite țări, care a obținut încheierea' 
armistițiului în Coreea și începe "ea 
tratativelor pentru problemele Euro
pei și Asiei, poate să obțină astăzi :

— încheierea cu succes a conferin
ței de la Geneva, adică încetarea fo
cului în Indochina și •eglementarea 
pașnică a conflictelor din Coreea și 
Indochina;

— respingerea tratatelor de la Bonn 
și Paris și reluarea tratativelo: cu

Recomandarea comisiei culturale
1. Ultimele luni au fost marcate 

prin succese încurajatoare în dome
niul schimbu'ilor culturale. Au avut 
loc numeroase congrese ale oame
nilor muncii intelectuali, prezentări 
ale realizărilor în domeniul artei tea
trale și cinematog-afiei, vizite de de
legații, sărbătorirea datelor jubiliare 
ale tfnor oameni și opere celebre, în- 
tîlniri ale' profesorildr și învățătorilor, 
oamenilor de știință, studenților, spor
tivilor, etc. Toate acestea confirmă 
dorința popoarelor de a-și împărtăși 
reciproc roadele muncii lor, ale pro
gresului tehnic, realizările în dome
niul științei și artei.

2. In același timp s-au născut și au 
crescut largi mișcări naționale care 
au drept scop să dezvolte cultura ori
ginală a fiecărei țări și să răspîndeas- 
că cuceririle minții omenești în masele 
largi ale poporului. Impotrivindu-se 
oricărei încercări de înăbușire a cul
turii naționale, deoarece asemenea în
cercări constituie un atentat la suve
ranitatea țărilo-, aceste mișcări se 
străduiesc să contribuie la apariția 
unor opere care, sporind tezaurul cul-

Hotărîrea conferinței de la Geneva cu privire la întîlnirea 
reprezentanților celor două comandamente din Indochina

GENEVA (Agerpres). — La 29 mai 
a avut loc la Geneva’ a 8-a ședință 
restrînsă a celor nouă delegații care 
discută problema restabilirii păcii în 
Indochina. Ședința a fqst prezidată 
de V. M. Molotov, ministrul Aface
rilor Externe al Uniunii Sovietice. La 
•sfîrșitul ședinței restrînse a conferin
ței de la Geneva, s-a dat publicității 
următorul comunicat:

„In vederea ușurării unei rapide și 
simultane încetări a ostilităților se 

propune: 

rală a îna-mărilor, ar deschide calea 
spre colaborare pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice.

Chemăm toate organizațiile, Toate 
personalitățile că-ora le este scumpă 
pacea, cerem tuturor organizațiilor 
politice, sindicale, religioase și cul
turale, bărbaților și femeilo- din toa
te țările să caute în comun, pe scară 
națională și internațională, mijloa

cele pentru -a obține o înțelege între 
guverne asupra .următoarelor puncte 
principale : interzicerea fabricării, sto
cării și folosirii oricăror tipuri de ar
me de exterminare în masă și insti
tuirea unui strict control — pe deplin 
reahzabil — asupra acestei interzi
ceri.

Berlin 28 mai 1954 

privire la rezolvarea pașnică a pro-' 
blemei germane;

— o înțelegere între guverne cu pri
vire la încetarea experiențelor cu ar
ma atomică și la hefolosirea acestei 
arme.

Cu toată deosebirea dintre sistemele! 
oolitice și sociale, toate popoarele au 
interese comune. Aceste interese co
mune nu pot fi apărate, securitatea 
fiecărui om și independența popoare
lor nu pot fi asigurate prin șantajul 
atomic si prin scindarea lumii în blo
curi militare. A'ceste interese comune 
ne sînt amenințate prin înăbușirea 
mișcării de eliberare națională și 
prin amestecul în treburile interne 
ale statelor.

Nu poate fi asigurată securitatea 
proprie, fără a garanta securitatea 
•celorlalți. Securitatea comună tre
buie organizată în primul rînd în 
Asia și în Europa de către toate sta
tele interesate, oricare ar fi deosebi
rea dintre orînduirile lor sociale si 
politice.

. Berlin 28 mșri 1954 

tu-al al fiecărui popor, îmbogățesc le
găturile internaționale.

3. Deși rezultatele obținute în do
meniul legăturilor culturală, ca și în 
dezvoltarea culturilor naționale, sînt 
încurajatoa-e, totuși ele nu corespund 
posibilităților actuale. Mai sînt încă 
prea multe obstacole care împiedică 
popoarele să folosească în întregime 
cuceririle minții omenești. Este de 
necoriceput ca obstacole de ordin 
administrativ sau politic să mai poată 
sta în calea exprimării libere a idei
lor, a circulației persoanelor și opé
relo'-. Aceste obstacole trebuie să 
dispară; ele vor dispare dacă fiecare 
om, căruia îi este dragă cultura, va 
fi conștient de răspunderea sa și va 
sprijini cu fermitate orice inițiativă, 
indiferent de unde ar porni, îndrep
tată snre lichidarea acestor obstacole, 
spre dezvoltarea continuă a activității 
culturale naționale și. sp-e lărgirea 
schimburilor reciproce.

Popoarele vor ca cultura să , slu
jească cauza prieteniei și păcii între 
oameni.

Berlin 28 mai 1954 *

A. — Reprezentanți ai celor două 
comandamente se vor întîlni imediat 
la Geneva, iar contactul va fi stabilit 
la fața locului.

B. — Ei vor studia așezarea trupe
lor, care se va face după încetarea 
ostilităților, începînd cu chestiunea 
^onelor de regrupare din Vietnam.

C. — Ei vor prezenta conferinței 
concluziile și recomandările lor cît 
mai curînd posibil.

Data întîlnirii reprezentanților ce
lor două comandament: va fi fixată 
înainte de 1 iunie".
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