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De 1 MA

AMINTIRI

E tinerețea noastră în șiruri largi pe stradă, 
lin curcubeu de pace spre slava lui-ntii Mai, 
Iar roșiile baticuri și bluze de zăpadă 
Resfiră în coloane cromatic evantai.

In cinstea
marii

uniți»«!
In prima zi a lui Mai, pe 

toate meridianele și para
lelele, în cele cinci conti

nente ale planetei noastre, crea
torii bunurilor materiale și spi
rituale — cei ce muncesc — săr- 
ătoresc ziua solidarității lor 
iternaționale. Este ziua cînd — 
i spunea Lenin — ,.munci- 
i din toate țările sărbătoresc 

uezirea lor la o viață conștientă, 
sărbătoresc unirea lor în lupta 
mpotriva oricărei silnicii și a ori- 
ărei asupriri a omului de că- 
re om, în lupta pentru elibera- 
ea de foame, de mizerie și de 
umiliri a milioanelor de oameni 
ii muncii". Nemuritoarea che
nare : „Proletari din toate ță- 
ile, uniți-vă !" iși dovedește 
iriașa ei forță mobilizatoare, ac- 
ualitatea ci vie ce a înfruntat 
/ictorioasă scurgerea timpului. 

Priviți globul pămîntesc. A 
recut mai puțin de un secol de 
:înd primul 1 Mai a fost sărbă
torit și lumea și-a schimbat atît 
de mult înfățișarea. Pe 26 la 
sută din suprafața globului, lo
cuită de peste o treime din ome
nire, a biruit măreața învățătură 
i lui Marx și Lenin. Sistemul 
olonial se află în pragul apu- 
ilui său definitiv. 25 de 

‘e noi au apărut pe harta 
i în locul unor țări coloniale 

și dependente. In lumea capita
listă a luat proporții nemaiintîl- 
nite lupta maselor populare pen
tru pace și o viață mai bună. 
Mișcarea comunistă Și muncito
rească internațională este mai 
puternică decît oricind și bur
ghezia simte in practică că '.Pro
letari din toate țările, uniți-vă !“, 
exprimă astăzi nu numai un în
demn, ci și o realitate puternică 
care face să se cutremure din 
temelii sistemul capitalist.

Anul acesta, 1 Mai găsește pe 
oamenii muncii în plină luptă 
pentru apărarea păcii și pentru 
împlinirea năzuințelor lor socia
liste. Popoarele sînt conștiente 
de faptul că există pe deplin po
sibilitatea de a se evita un nou 
război. Ele au încredere in forța 
uriașă a marelui stat sovietic, 
a lagărului socialist.

Viața ridică multe probleme 
oamenilor muncii. Cei ce au feri
cirea să trăiască in țările socia
liste fac de 1 Mai un bilanț al 
strălucitelor lor realizări. Bilan
țul acesta e un prilej de justific

cată mîndrie. Țările socialiste au 
obținut noi și importante succese 
pe drumul dezvoltării economiei 
lor, pe drumul creșterii nivelu
lui de trai al celor ce muncesc. 
Sistemul economic socialist își 
vădește superioritatea incontesta
bilă asupra capitalismului și în 
întrecerea pașnică dintre cele 
două sisteme, victoria socialis- 
mului este o certitudine.

Pentru oamenii muncii din ță
rile capitaliste 1 Mai reprezintă 
o zi de luptă pentru drepturile 
lor. Depresiunea economică din 
S.U.A. se face simțită în toată 
lumea capitalistă. Mai bine de 
6.000.000 de muncitori americani 
bat la porțile oficiilor de ajuto
rare. Tinerii din țările capitaliste 
au de făcut față unor grele con
diții de viață. Ei sînt printre 
primii aruncați în ghiarele șoma
jului. Tînăra generație din lumea 
capitalistă participă prin orga
nizațiile ei revoluționare la lup
ta grevistă, la acțiunile de lupta 
pentru —1 u"“x
Basmele 
popular" 
încearcă 
hid al 
mascate 
toare.

jinirea U.R.S.S., a celorlalte 
țări socialiste de către mișcarea 
muncitorească din lumea capita
listă, precum și în sprijinirea a- 
cestei mișcări de către oamenii 
muncii din țările socialiste, in 
unitatea și coeziunea partidelor 
comuniste din toate țările, în

„Scintela tineretului**
(Continuare în pag. 3 a)

despre sărbători

o viață mai bună, 
despre „capitalismul 

și alte baliverne care 
să înfrumusețeze chipul 

capitalismului sînt de- 
de realitatea necruță- 

Bolile capitalismului sînt 
incurabile. Există un singur leac 

definitivă a pu- 
capitalist și nu

— îngroparea 
tredului sistem 
încape îndoială că proletariatul 
iși va îndeplini pînă la capăt ro
lul său de gropar al capitalismu
lui.

Oamenii muncii de pretutindeni
— păstrînd viu in suflete îndem
nul dătător de forță invincibilă: 
„Proletari din toate țările, uni- 
ji-vă 1“ — sărbătoresc 1 Mai sub 
semnul unității de nezdruncinat 
a partidelor comuniste și munci
torești și a clasei muncitoare, 
călăuzite de ideile marxism-le- 
ninismului, ale internaționalismu
lui proletar.

Chemarea „Proletari din toate 
țările, uniți-vă I" iși vădește per
manenta forță mobilizatoare. In 
zilele noastre, cînd există siste
mul mondial al socialismului, 
etnd a crescut și s-a consolidat 
mișcarea comunistă internațio
nală, cind lupta de eliberare na
țională a popoarelor asuprite 
luat o amploare uriașă, intern 
ționalismul proletar se manifestă 
concret în sprijinirea sistemului 
mondial al socialismului, în spri-

a

Așa, deodată, a izbucnit primă
vara I Iar odată cu ea a năvălit pe 
stradă și freamătul pregătirilor de 
1 Mai. îl simțeam și înainte, te izbea 
din paginile ziarelor, îl ghiceai înlăuntrul fa
bricilor și instituțiilor, despărțite de restul lumii 
prin pînza deasă a ploii. Angajamentele solemne 
de depășire a planului, eforturile brigăzilor de 
producție, intilnirile cu ilegaliștii, repetițiile 
echipelor de artă amatoare...

Toate se consumau intre zidurile clădirilor... 
Acum sau revărsat pe aleile brusc înverzite ale 
parcurilor, pe bulevardele forfotă de lume, s-au 
înălțat odată cu steagurile roșii pe edificiile cele 
mai înalte, au aprins cu luciri și seîntei privi
rile tinerilor. Cum si nu repeți atunci, odată 
cu Esenin ?

lată de ce aș vrea atît de mult 
Să-mi suflec pantalonii.
Șin urma Comsomolului s-alerg...

Dar tocmai pentru că sînt atît de pline de lu
mină și de bucurie aceste pregătiri de 1 Mai 
în 1958 n-ai drept să nu evoci și altfel de pre

gătiri — cele din 
zilele trecutului 
nostru, al celor 
trecuți astăzi de 
40 de ani — 
cînd întimpinam 
1 Mai sub cnu
tul terorii bur- 
ghezo-moșierești. 
O, nu ! N-ai 
drept să nu-ți a- 
duci aminte...

Intr-un fel fă
ceam ceea ce 
facem și acum : 
ne încordam toa
te forțele pentru

Mihai Novicov ca să închegăm și mai puternic 
solidaritatea clasei muncitoare 
și a tuturor celor ce muncesc.. 
Să afirmăm cu tărie hotărirea de 

a nu precupeți nimic in lupta pentru victoria 
idealurilor revoluționare ale proletariatului, pen
tru triumful comunismului...

Dar totul trebuia pregătit in ascuns, la liecare 
pas te pîndeau agenții Siguranței, polițiștii, pro
vocatorii... A munci in întimpinarea lui 1 Mai 
însemna să ți riști libertatea, poate viața... Și 
totuși...

Cu citeva săptămini înainte se stabileau che
mările partidului. Acum chemările acestea se pu
blică in ziare, devin cunoscute intr-o singură zi 
întregului popor. Atunci se transmiteau oral de 
la organizație la organizație, de către comitetele 
regionale celor locale, apoi de către acestea ce
lulelor ș.a.m.d. Unele lozinci erau aceleași cu 
cele de azi : „Trăiască 1 Mai. ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc din toată lu
mea I Proletari din toate țările, 
iască Uniunea Sovietică — bastionul luptei pen
tru pace și libertatea popoarelor !“ Majoritatea 
insă erau altele : „Trăiască lupta poporului mun
citor romin 'împotriva exploatării și asupririi 1 
Jos guvernul terorii ! Jos starea de asediu I Jos 
pregătirile războiului antisovietic !“ Lozincilor 
generale li se adăugau cele locale, izvor'.-te din 
revendicările oamenilor muncii, din lupta lor 
zilnică în fabrici și uzine pentru piine, pentru 
sporirea salariilor, împotriva mizeriei și terorii... 
1 Mai era un prilej de a se trece în revistă toate 
problemele, de a aduna într-o singură acțiune 
de luptă vrerile, năzuințele, visurile a milioane 
de oameni...

Stabilirea lozincilor nu constituia însă decît 
prima fază a pregătiriloi. Trebuia apoi să le

(Continuare în pag. 3-a)

Un nou laminor
La uzinele „Cristea Nicolae“ 

din Galați s-a terminat cu 
două zile înainte de termen 
construcția laminorului nr. 2. 
Totodată a început rodajul la 
cald a agregatelor.

Procesul tehnologic la noul 
laminor csle automatizat.

I
I

7 erminarea 
conductei de nord

uniți-vă ! Tra-

Constructorii conductelor ma
gistralei pentru transportul ga
zului metan dintre care cei mai 
mulți sînt tineri, raportează 
terminarea conductei de nord, 
care leagă bazinul gazeifer al 
Transilvaniei cu orașul Satu 
Mare.

Probele de presiune pentru 
intrarea conductei in funcțiune 
au fost terminate pe o primă 
mare porțiune ; gazul metan a 
ajuns la porțile orașului Dej. 
Acum se lucrează la verifica
rea porțiunii Dej—Satu Mare.

E tinerețea noastră în salt, nemuritoare, 
Tot largul primenindu-1 cu generos avînt, 
Din miile de veacuri acestui mi se pare
Ii dat s-aprindă steaua iubirii pe pămînt 1

Adunări festive
Da, tinerețea noastră e-o navă de lumină, 
Spre comunism se-avîntă, spre țărmul însorit, 
Din drumu-i nu se-abate, întrezărind senină 
întinderea de rodii și malul aurit.

Da, tinerețea noastră înaripată zboară 
Cu visele lui Roaită, cu înima-i, 
Din
Azi

, prin spații, 
miile de stele pămîntu-ntiia oară 
luminează-n bezna atitor constelații!

tinerețea noastră, cu forța-î păminteascăDa, . _____  . ____  ,______
Ca un năvalnic fluviu, clocotitor și viu,
Din miile de forțe a îndrăznit să crească 
Intiiul lan de grîne în ghețuri și pustiu 1

E tinerețea noastră Partidului datoare 
Să-nalțe pentru toate al mulțumirii glas, 
Căci ei ne-a dat aripa spre zări, cutezătoare 
Și el ne-învață zborul prin ani, fără popas.

La adunarea festivă a Acade
miei R.P. Romîne au luat parte 
numeroși academicieni, i 
corespondenți ai Academiei 
și cercetători științifici.

Cuvîntul de deschidere 
rostit de acad. Al. Graur, 
tarul comitetului de partid 
Academiei R.P.R.

Tov. Gh. Vasilichi, membru 
supleant al C.C. al P.M.R, a vor
bit despre semnificația zilei de 
I Mai, despre lupta eroică dusă 
în anii ilegalității de către clasa 
muncitoare, în frunte cu cei mai 
buni fii ai săi — comuniștii, pen
tru eliberarea poporului muncitor 
de jugul exploatării 
moșierești, de

La adunarea 
sala Teatrului

tirania
* 
festivă 
Armatei

membri 
i R.P.R.

a fost 
secre- 

al

burghez.o- 
fascistă.

ținută în 
din Bd.

deci pe această cale în succintul 
nostru bilanț pe tinerii muncitori 
de la uzinele „Vasile Roaită“, 
care au anunțat în „vitrina ino
vatorului“ (în zilele noastre exis
tă aproape in fiecare uzină cite o 
astfel de vitrină) primele 15 ino
vații din această primăvară, opere 
ale tinerilor : ing. Nicolae Brea- 
văn, Nicolae Matei, Gheorghe 
Tindea, Matei Dumitrescu și alții.

Mișcarea pentru ridicarea ran
damentelor la războaiele de țesut 
pornită de către Industria Bum-

Tînăra generație a patriei noa
stre intimpină 1 Mai cu fapte cu 
care se ridică la proporțiile pute
rii ei morale de o structură nouă 
socialistă.

în primăvara aceasta tinerii. d<n 
Dobrogea iși fac valizele și pleacă 
pe noile șantiere locale — la Bal
ta Borcea, Mahmudia sau Oltina 
— ca să dea viață sarcinilor de 
partid de a reda agriculturii pă- 
alinturile nefolosite. Tinerii din 
Bărăgan ard ultimii ciulini de pe 
terenurile slabe, fără randament, 
iar cei din Craiova și Timișoara 
vor porni și ei în curind spre te
renurile mlăștinoase și nisipoase 
pentru a participa la fertilizarea 
a mii și zeci de mii de hectare 
care vor fi redate agriculturii și 
pe care vor crește peste cîțiva ani 
lanuri mănoase de grîu și porumb.

în uzine și fabrici, tinerii mun- 
citori s-au alăturat cu 
mișcării de 
pentru 
Fiecare v
astăzi mare preț pentru industria 
noastră socialistă. în fiecare zi nu
meroasele știri care sosesc masiv 
de pe frontul acestei lupte pentru 
economie și împotriva risipei, a 
rebuturilor, dau o imagine grandi- hacului B. a cuprins țesătoriile 
oasă despre înalta conștiință pa- din întreaga țară, din București 
triotică de care dă dovadă tinere
tul în această chestiune de majoră 
importanță pentru industria noas
tră.

Primăvara aceasta a marcat suc
cese noi și în rondurile celor pe 
care poeții și-i închipuie cu emo
ție artistică creînd în nopțile albe 
ideile noi și precise ale viitoare
lor mașini și dispozitive care vor 
mări productivitatea și vor reduce 
efortul fizic al omului. Salutăm

Bilanț TINERESC
proporții 

economisirea 
kilogram de

entuziasm 
naționale 

metalului, 
metal are

De 1 Mai, 
munca pe ogoare 
Mecanizatorii 

badin au fost primii i" 
giune care s-au angajat să 
lucreze în zilele de 1 și 2 
mai pentru a recupera timpul 
pierdut din cauza vremii ne- Z 
prielnice. Exemplul lor a fost 
imediat urmat de colectiviștii J- 
din Cobadin, de la Ciobănită, Z , 
Viișoara, Negrești, Conacu, # 
Potîrnichea, Topraisar, Vlă. 
deni, Făcăeni, de toți colecti-Z 
viștii și mecanizatorii din # 
S.M.T. și G.A.S. din regiunea / 
Constanta Z

stațiunii Co- 
din re- '

Magheru din Capitală au luat par
te numeroși fruntași în prod.ucție 
de la uzinele metalurgice „23 Au
gust“ și studenți de la Institutul 
politehnic din București, ingineri 
și profesori.

A luat cuvîntul tov. Florian Dă- 
nălache, membru al C.C. al P.M.R., 
prim secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R., care 
a vorbit despre importanța zilei 
de 1 Mai, sărbătoarea solidarității 
oamenilor muncii din toate țările.

★
La adunarea festivă a studenților 

și cadrelor didactice de la Insti
tutul medico-farmaceulic, de la 
universitățile „Victor Babeș“ și 
„Bolyai“ din Cluj despre însemnă
tatea zilei de 1 Mai a vorbit pro
rectorul Institutului medico-far- 
maceutic dr. Ion Păcuraru.

★
La adunarea colectivului uzine

lor „Semănătoarea“ tov. Dumitru 
Crăciunescu, secretar al comite
tului de partid al întreprinderii a 
făcut bilanțul întrecerii desfășu
rată de muncitori în întîftipinarea 
marii sărbători.

Un nou tip 
de troleibus realizat 
la uzinele „Tudor 

Vladimir eseu1
La uzinele „Tudor Vladimi- # 

rescu“ din Capitală a fost rea- 
lizat un nou tip de troleibus. Z

Spre deosebire de vechiul < 
tip, la noul troleibus țoale a-/ 
paratele de înaltă tensiune, ț/ 
inclusiv motorul, au o izolație# 
triplă, și sînt amplasate în; 
partea dinapoi a vehicolului. Z

Avînd un aspect frumos și £ 
fiind îngrijit executat, noul Z 
troleibus asigură condiții con-Z- 
fortabile de călătorie; el «re^> 
încălzire electrică, o bună ae- Z 
risire și este dotat cu aparat# 
de radio.

Bilanțul nostru de primăvară 
consemnează și stima pentru fru
musețe a tinerilor, care au pornit 
acum acțiunea de înfrumusețare a 
orașelor și satelor. Nu există loc 
in care tinerii să nu fi pornit la 
această acțiune patriotică. Citez 
citeva cifre din știrile sosite la 
redacție : 240.200 puieți, 60.000 
pomi fructiferi sădiți, 25 terenuri 
de fotbal, de volei și multe par
curi amenajate la Ploeșli. Tinerii 
de la Rafinăria 3 Teleajen au dat 
o frumoasă dovadă a dragostei pe țile locale, să inițieze o acțiune 

pentru pregătirea materialului să- 
ditor pentru vii, înființînd școli 
unde învață săi îngrijească 
în chip exemplar. Ei au studiat 
cu atenție și traduc acum în viață 
indicația din documentele Consfă
tuirii de la Constanța de a planta 
cu viță de vie și cu pomi fructi
feri terenurile de pa dealuri și co
line, improprii pentru cultura ce
realelor.

Desigur, bilanțul nostru este 
prea modest ca întindere și cu
prindere, pentru a enumera tot ce 
a dăruit tineretul patriei în a- 
ceastă primăvară. Semnificațiile 
acestor acțiuni tinerești de mare 
amploare implică considerații elo
gioase pentru tineretul nostru de 
astăzi, profund atașat cauzei par
tidului, a cărui conștiință patrio
tică îl determină să-și dăruiască 
fără rezervă toate forțele sale în
floririi patriei.

Entuziasmul tineresc dovedit in 
această primăvară nu este desi
gur de sezon. El va dăinui și va 
crește. în munca tineretului pen
tru înflorirea patriei noastre va fi 
permanent primăvară și entuziasm.

La țară, dind viață indicațiilor 
Consfătuirii de la Constanța, ti
nerii iși aduc aportul lor la creș
terea șeptelului, îngrijind pășunile 
și izlazurile, curățindu-le de mă
răcini și buruieni, întărind terenu
rile slabe cu plantații de pomi. 
Tinerii au lucrat in vii și livezi, 
ingrijindu-le, sporind suprafețele 
existente și replantind goluri. In 
raionul Panciu de pildă, tinerii 
au socotit de datoria lor, după ce 
au chibzuit și analizat posibililă-

Sosirea delegației 
parlamentare cehoslovace
Marți la amiază a sosit în Ca

pitală delegația Adunării Națio
nale a R. Cehoslovace care la 
invitația Marii Adunări Naționa
le a R.P. Romîne va face o vizi
tă în țara noastră.

Delegația este alcătuită din de
putății : Joșef Valo, vicepreșe
dinte al Adunării Naționale a R. 
Cehoslovace, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, membru al Biroului Po

litic al Partidului Comunist din 
Slovacia, conducătorul delegației, 
Antonin Krcek, membru al C.C. 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, prim secretar al Comi
tetului orășenesc Praga al Parti
dului-Comunist din Cehoslovacia, 
Vojtech Aubrecht. directorul mi
nei „Prietenie“ din Sokolov, Ște
fan Brencic, secretar al comitetu-

(Continuare în pag. 2-a)

PRIMA VARA
pînă în nordul Moldovei la Bo
toșani. Numele tinerei Chiriachița 
Modrișan a devenit cunoscut in 
r'.ndul textilistelor prin inițiativa 
ei valoroasă : mărirea diametrului 
canelelor utilizate pentru reduce
rea frecvenței schimbării suveici
lor. Dovadă că și in această pri
măvară se dă bsupra mașinilor o
nouă ofensivă puternică pentru a entuziasm pentru ca țara întreagă 
le obliga să și dea și ultimile re- să îmbrace un straj mai frumos, 
terve productive, _ ețgj țărbătoresc,

” -.*4.

poartă uzinei lor, constru- 
curte un parc al tineretu- 
plantînd 2000 de tei. La 
tinerii au declarat oficial 

înfrumusețării șantieru-

care o 
ind în 
lui și 
Bicaz 
„Luna 
lui“.

Acestea sînt doar citeva exem
ple din uriașa mișcare patriotică 
pentru înfrumusețarea patriei, a 
orașelor și satelor sale. Primăvara 
a găsit deci tinerii muncind cu

ION BAIEȘU Aspect de pe aeroport, !a sosirea delegației



Lucrările celei de-a IV-a sesiuni Sosirea delegației
a Marii Adunări Naționale a R. P. Romine parlamentare cehoslovace

(Urmare din pag. l-a)

D isc uf ii la ordinea de zi
Cuvîntul deputatului 
Anton Breitenhofer
La marea operă de construcție 

pașnică socialistă ce se desfășoa
ră în țara noastră, participă ală
turi de poporul romîn și naționa
litățile conlocuitoare egale in 
drepturi, printre care și cea 
germană. Oamenii muncii de na
ționalitate germană muncesc as
tăzi cu elan, convinși că regimul 
nostru democrat-popular asigură 
tot mai larg și mai temeinic bu
năstarea tuturor cetățenilor și în. 
florirea patriei comune — Repu
blica Populară Romînă.

La redacția ziarului „Neuer 
Weg“, la care lucrez, sosesc zil
nic zeci de scrisori care relatea
ză despre cele mai diferite pro
bleme ale vieții sociale și cultu
rale, despre succesele în con
strucția socialistă. In ultimul 
timp, crește însă și numărul ace- 
lor scrisori care oglindesc îngrijo
rarea șl revolta față de provo
cările miiitare și politice ale unor 
cercuri din Occident Nu arareori 
sînt menționate în aceste scrisori 
întîmplări zguduitoare din tim
pul celui de-al doilea război 
mondial.

învățătorul sibian Wijli Schu- 
ster de pildă, ne scria deunăzi 
printre altele: „întrebarea pe 
care an de an trebuie să o pun 
elevilor din clasa mea. și care 
îmi produce o durere profundă, 
căci îmi amintește de crimele tre
cutului, este: „Care dintre voi 
nu mai are tată ?“ Și dacă întreb 
copiii: „Unde sînt tații voștri", 
răspunsul este de obicei același, 
„au pierit în război!“

Firește, ne sosesc și scrisori cu 
un conținut
Instructoarea de pionieri Ingrid 
Tartler din Orașul Stalin, 
exemplu, ne scrie : „Elevii noștri 
poartă cu mîndrie insigna de pio
nier. Copiii noștri pot să învețe 
și să se joace în liniște, deoarece 
ei trăiesc sub un regim 
al cărui tel suprem este 
și fericirea omului“.

In timp ce poporul nostru mun
cește cu abnegație și face efor
turi pentru ca ziua de mîine să 
fie mai bună și mai bogată, pen
tru ca copiii noștri să trăiască 
într-un viitor mai luminos. în 
pace și liniște, anumite cercuri 
din Occident sînt preocupate de 
pregătirii^ în vederea unui nou 
război, de data aceasta a unui 
război atomic.

Dar oamenii muncii din patria 
noastră urăsc războiul. Pretutin
deni oamenii vor să trăiască în 
pace și bună s.tare. In era ener
giei atomice Și” a sputnicilor, vi
sul acesta al omenirii poate fi 
realizat, cu condiția asigurării 
unei desfășurări pașnice a eveni
mentelor.

Germania, care în răstimpul 
unui sfert de secol a tîrît omeni
rea în două războaie, Germania 
unui Wilhelm sau unui Hitler nn 
mai există, căci 18 milioane de 
germani i-au izgonit din rîndu- 
rile lor pentru totdeauna pe im
perialiști și militariști. procla- 
mînd pe o treime a teritoriului 
german, Republica Democrată 
Germană, primul stat german al 
muncitorilor și țăranilor. Repu
blica Democrată Germană este un 
stat suveran, bastion al luptei 
întregului popor german pentru 
pace, care alături de celelalte 
țări socialiste duce o politică ex
ternă de pace, de colaborare in
ternațională.

Oamenii muncii din R.F.G. se 
ridică și ei tot mai hotărît împo
triva situației create de hotărî
rea Bundestag-ului de a înarma 
armata vest-germană cu arma a- 
tomică. Cei mai cunoscuți oameni 
de știință din Germania occiden
tală, cei mai buni patrioji din 
rîndurile poporului german, luptă 
împotriva pericolului atomic, îm
potriva instalării de rampe pen
tru rachete atomice pe teritoriul 
Germaniei de vest.

Am ascultat cu mare atenție 
darea de seamă a tovarășului 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri. Consider că 
rezultatele obținute în urma vi
zitei delegației noastre guverna
mentale au adus o contribuție și 
mai mare la creșterea prestigiu
lui țării noastre pe plan interna
țional, la întărirea păcii și prie
teniei între popoare.

mai îmbucurător.

de

social, 
pacea

arcuri și săgeți, apoi cu pușca și 
cu tunul. In șfîrșit, ajutaji de o 
știință mutată din rosturile ei 
superioare, ei au descoperit pu
terea de exterminare a unui po
por întreg in citeva secunde, .po
poarele se așteptau la alte des
coperiri, care au mers mai încet, 
la mai multă îndreptare, la mai 
multă pîine, la mai multă bună
tate.

Două mari războaie au umplut 
lumea de morminte. Nu a rămas 
aproape nici o casă în care de- 
desuptul patului de odihnă al co
piilor să nu zacă un coșciug. 
Blestemata armă atomică făgă
duiește un cimitir pe cinci con
tinente. O arvună asupra acestei 
polițe finale ni s-a dat sub for
ma experiențelor 
cuvinte fără nici

Efectele acestor 
au fost imediate 
pînă departe, otrăvind văzduhul, 
apele și vegetația. Fată de ase
menea rezultate, care sînt numai 
o gustare a morții generale, s a 
ridicat glasul tuturor oamenilor 
de bună voință, cerînd încetarea 
experiențelor nucleare

C.u o jucărie mică de labora
tor militarismul’ 
să-și dea seama 
pieirea lui. vrea 
a miliardelor de 
rinei

Sesiunea Marii 
Naționale se < 
după un mare eveniment și în- 
tr-o perspectivă nouă. Uniunea 
Sovietică a declarat solemn că 
renunță la experiențe. Statele ce. 
lelalte sînt invitate să renunțe 
și ele. Renunțarea totală la ex
periențele atomice va însemna 
intrarea într-o epocă premergă
toare păcii adevărate, așteptată 
cu înfrigurare de popoare.

E locul să adăugăm că pe par
cursul acestui timp scriitorii 
rolul lor de împlinit, 
toate 
toată lumea pentru trezirea tu. 
turor j
simțirilor, de In cele mai slabe 
pină la cele mai tari.

Pacea și buna înțelegere între 
neamurile pămîntului sînt poe
zie. Scriitorii să aducă din nou 
între oamenii 
tristati poezia.

nucleare. Două 
o poezie 
încercări culese 
și s-au întins

războinic, fără 
că înseamnă și 
pieirea în misă 
nevoiași ai tă-

i noastre Adunări 
deschide astăzi

au 
să scrie 

penele, toate condeele din

conștiințelor și a tuturor

descurajați și în-

deputatului 
Iliescu

ai
nu
al sistemului capitalist 
pe

Cuvîntul 
Ion 

secretar al C.C. al UT M.

Cuvîntul deputatului 
acad. Tudor Arghezi

Iau cuvîntul în calitate de 
scriitor, căci altă calificare nu 
am. Muncitorii tipografi, colabo. 
ratorii mei literă cu literă, zi de 
zi, timp de 60 de ani, nu m.au 
trimis între dumneavoastră pen
tru nepriceperile mele politice, Ci 
pentru oarecare priceperi — și a- 
celea puține — cărturărești.

Poezia nu este bine să lip
sească nici din viața politică și 
parlamentară. Omenirea, chiar 
dacă nu știe și chiar dacă nu 
vrea, trăiește în lumina soarelui, 
care este poezie și în dragoste, 
care este poezie. Munca e tot 
poezie. Toate uneltele cîntă, și 
omul cu ele. Cînd stă să moară 
poezia, care e frumusețe și bucu
rie, începe urîtul și întristarea.

De la ultimul război încoace 
omenirea trăiește fără poezie. 
Spaima nu are poezie. Popoarele 
trăiesc înspăimîntate cu gîndul 
la ceea ce poate să vie peste ele, 
la moartea chiar și a nădejdei 
pentru că lăcomia și bunul trai 
pe spinarea semenului și aproa
pelui zgîndăresc nebunia și pof
ta de totdeauna a celor care cred 
că-totul este iertat. De la abu
zuri, strîmbătate și teroare nebu
ni» a trecut ta războaie.

Oamenii s-au bătut tntre el 
întîi cu bîtele, cu pietre, cu

Tineretul, ca și toți oamenii 
cinstiți din lume, a primit cu deo
sebită satisfacție și plin de spe
ranțe hotărîrea Sovietului Suprem 
al UR.S.S. de a înceta unilateral 
experiențele cu arme nucleare.

Hotărîrea Uniunii Sovietice și 
apelul adresat Statelor Unite și 
Marii Britanii de a-i urma exem
plul este o contribuție concretă 
la rezolvarea unei probleme de 
importantă vitală pentru întreaga 
omenire. Acest gest umanitar al 
Uniunii Sovietice arată încă o 
dată cine este intr-adevăr pentru 
pace și luptă consecvent pentru 
rezolvarea pe cale pașnică a pro
blemelor internaționale litigioase.

Acum toată răspunderea pentru 
realizarea unui acord general cu 
privire la încetarea definitivă a 
experiențelor cu arma nucleară 
revine guvernelor S.U.A. și Marii 
Britanii. Noi ne alăturăm glasul 
nostru, alături de glasul tuturor 
popoarelor și cerem guvernelor 
S.U.A. și Marii Britanii să ia 
măsuri analoage 
tr-adevăr pentru 
obișnuiesc să declare în

Aceasta o cerem cu 
mult cu cît după anunțarea ace
stei măsuri a Uniunii Sovietice ar 
fi fost normal ca S.U.A. și Marea 
Britanie să salute această iniția
tivă și să ia măsuri similare. 
Cercurile războinice însă, care își 
bazează întreaga lor politică pe 
menținerea încordării internațio
nale și a psihozei războiului, au 
încercat și de astă dată să dimi
nueze și să denatureze inițiativa 
Uniunii Sovietice.

Intenția Statelor Unite ca în 
ciuda hotărîrii Uniunii Sovietice 
și a presiunii opiniei publice să 
efectueze noi experiențe cu arme 
nucleare în Oceanul Pacific nu 
face decît să trezească dezapro
barea și protestul vehement al 
oamenilor cinstiți din lumea în
treagă. A sosit momentul să se 
pună capăt acestei curse mon
struoase pentru perfecționarea 
mijloacelor de distrugere. Capa
citatea creatoare 
știință își poate 
noastră utilizări 
tioase, în folosul 
distrugerii sale.

Tineretul din țara noastră prin 
legăturile sale multiple cu tine
retul din numeroase țări ale lu
mii, prin schimburile de delega
ții. scrisori și publicații, a putut 
constata că în întreaga lume tî- 
năra generație începe să ia parte 
în proporție din ce în ce mai 
mare la marile demonstrații care 
se desfășoară în favoarea încetă
rii experiențelor cu armele ato
mice și termonucleare. Tineretul 
refuză să plătească tributul a 
zeci de mii de bolnavi de cancer, 
a zeci de mii de viitori degene
rați, unei politici complect străi
ne intereselor milioanelor de ti
neri care abia așteap 
ducă contribuția pe fr

dacă 
pace,

sint în- 
așa cum 
vorbe, 
atît mai

a oamenilor de 
găsi în vremea 
mult mai pre
vieni și nu al

tă să-și a- 
ducă contribuția pe frontul mun
cii, al artei, științei, literaturii, și 
nu pe frontul unui distrugător 
conflict atomic. Datele furnizate 
de savantii cinstiți care au refu
zat să facă jocul celor interesați 
în continuarea înarmării atomice 
ne arată că urmările radiațiilor 
atomice în afară de consecințele 
lor groaznice asupra generațiilor 
actuale sînt încă și mai groazni
ce, prin neprevăzutul lor, în pri
vința generațiilor viitoare.

S-ar putea ca multi potentați

banului, care și-au trăit traiul 
numai din punctul de vedere

, ’ ' t învechit 
care-1 reprezintă dar și 'lin 

punctul de vedere, al vtrstei lor 
proprii, să-și spună „După mine 
vie și potopul“.

Dar milioanele de tineri care 
au în fafa lor viitorul de aur al 
epocii atomului pașnic și călăto
riilor interplanetare, care au în 
fata lor viitorul nu numai din 
punctul de vedere al unei vieți 
întregi de trăit, ci și al unul nou 
sistem social lipsit de exploatare 
și războaie, nu se pot împăca cu 
gîndul de a deveni înecații ace
lui potop pe care negustorii de 
armament vor să-l arunce asupra 
omenirii odată cu ultima lor su
flare.

Exprimînd aspirațiile tineretu
lui doritor de pace din lumea 
întreagă, secretariate Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat- 
a adoptat o declarație în care sa
lută cu mare bucurie și sprijină 
hotărîrea Sovietului Suprem- al 
U.R.S.S. ca partea sovietică să 
înceteze experiențele cu arme ato
mice și termonucleare.

Cel de-al 13-lea Congres al 
Comsomolului care și-a încheiat 
nu de mult lucrările, la care am 
avut și eu cinstea să asist, a 
adoptat hotărîri de o importantă 
deosebită cu privire la participa
rea activă a tineretului sovietic 
la îndeplinirea sarcinilor mărețe 
de construire a comunismului și 
a fost în același timp o puterni
că demonstrație a eroicului tine
ret sovietic și a organizației sale 
glorioase — pentru pace, pentru 
relații pașnice între popoarele și 
tineretul iubitor de pace din în
treaga lume. Atît delegații la 
Congres cît și reprezentanții or
ganizațiilor de tineret din 43 de 
țări prezenți la Congres și au ex
primat satisfacția, adeziunea și 
recunoștința lor față de hotărî
rea istorică a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. cu privire la înceta
rea experiențelor cu arme nu
cleare.

Tineretul și studențimea patriei 
noastre, alături de tineretul iu
bitor de pace din lumea întreagă 
salută cu căldură noua inițiativă 
a Uniunii Sovietice.

Studențimea noastră nouă — 
care se bucură în condițiile regi
mului democrat popular de condi
ții de studii pe care nu le putea 
visa studențimea Romlniei bur- 
ghezo-moșierești, întregul tineret 
al patriei noastre — participant 
activ la opera de construire a 
socialismului — căruia regimul 
popular democrat i-a deschis cele 
mai luminoase perspective de 
dezvoltare armonioasă, fiind în
conjurat de grija părintească a 
partidului și stalului nostru, este 
conștient de faptul că desăvîrși- 
rea construcției socialiste și asi
gurarea unei vieți fericite și îm
belșugate, a unui viitor luminos 
depi.nde de menținerea păcii în 
lume.

Tineretul nostru este conștient 
de faptul că cel mai efectiv aport 
al său la cauza apărării păcii în 
lume îl constituie participarea ac
tivă, alături de întregul popor, 
la construirea socialismului în 
patria noastră, la întărirea statu
lui nostru democrat popular, creș
terea vigilenței revoluționare fată 
de toți dușmanii regimului nos
tru, față de toți cei ce încearcă 
să pună piedici mersului nostru 
înainte spre socialism, spre o via
tă mai bună.

Noi vom fj întotdeauna gata 
să apărăm chiar si cu sacrificiul 
vieții cuceririle istorice ale po
porului nostru, orîndulrea noa
stră de stat.

Noi știm că întreaga politică de 
pace a Uniunii Sovietice și a la
gărului statelor socialiste izvoră
ște din considerente profund u- 
mane. Socialismului îi este pro
prie grija față de om, construc
ția pașnică și nu distrugerea. Sta
tele socialiste nu se tem de în
trecerea pașnică cu sistemul ca- 
pitalist, de aceea lagărul state, 
lor socialiste în frunte cu Uniu
nea Sovietică luptă consecvent și 
depune toate eforturile pentru 
menținerea păcii în lume, pentru 
oromovarea unei politici de coe
xistență pașnică.

„Statul nostru democrat-popu
lar — a spus tovarășul Gheorgi.e 
Gheorghiu-Dej — duce cu fermi
tate o politică conformă cu inte
resele lagărului păcii și socialis
mului. contribuind la întărirea 
lui continuă, la strîngerea și dez
voltarea marii prietenii 
popoarele noastre...

Republica Populară 
sprijinit și sprijină 
sovietice de reducere 
rilor, de interzicere a armelor a- 
tomice și cu hidrogen și de con
trol international eficace asupra 
realizării acestor măsuri. Nouă 
ne este scumpă viața oamenilor, 
rodul muncii lor creatoare, pacea 
căminelor. De aceea noi socotim 
războiul de agresiune o crimă 
împotriva omenirii, condamnăm 
întrebuințarea armelor de distru
gere în masă și cerem interzice
rea lor“.

Am ascultat cu o deosebită a- 
tentie darea de seamă asupra vi. 
zitei delegației noastre guverna
mentale în țările Asiei prezentată 
de președintele Consiliului de 
Mîhiștri, tovarășul Chivu Stoica.

Rezultatele pozitive obținute 
de delegația noastră guverna
mentală în decursul acestei vizite 
reprezintă o contribuție activă a 
statului nostru la cauza păcii; 
ea este o nouă demonstrație a 
posibilităților reale existente în 
momentul de fajă pentru coexi
stența pașnică între state cu orîn- 
duiri sociale diferite; o demon
strație a faptului că în lupta pen
tru menținerea păcii chiar și • 
țară mică ca a noastră poate adu-

dintre

Romînă a 
propunerile 
a înarmă-

dacăce o contribuție importantă, 
desfășoară o politică activă de 
pace pe plan internațional. Nu 
este pentru prima oară cînd tara 
noastră întreprinde acțiuni în a- 
cest sens. Chiar în timpul acestei 
călătorii, în toate capitalele vizi
tate, inițiativele politicii externe 
a statului nostru au fost apre
ciate în documente oficiale drept 
contribuții importante la întări
rea păcii în lume.

Totodată nu putem să nu ve
dem în această dare de seamă, 
ca și în dezbaterile acestei se
siuni în întregul ei, hotărîrea gu
vernului și poporului nostru de a 
merge mai departe pe aceeași 
cale.

forță în slujba păcii și progrest 
lui, în slujba bunei înțelegeri îr 
tre state și apropierii dintre toat 
popoarele lumii“.

Răspunzînd, conducătorul del< 
gației parlamentare cehoslovac 
Josef Valo, a spus :

„Vă mulțumim călduros penlr 
frumoasele cuvinte pe care 1 
le-ați spus cu ocazia sosirii deb 
gației noastre in Republ ca Popi 
Iară Romină. Am venit în ța: 
dvs. ca să întărim și mai mu 
véchea și marea noastră prieb. . 
nie. Prietenia noastră e vech 
dar a putut să se dezvolte pe .d 
plin abia după reala eliberare 
popoarelor cehoslovac și rom: 
Azi cînd ne dezvoltăm in cond 
țiile luptei comune pentru cc: 
struirea socialismului și apărari 
păcii în lume e cu atit mai nec 
sar ca pr élénia noastră să fie 
mai puternică. uX’-AW-ii

Unitatea de pînă acum a țăr 
for socialiste a reușii să 'păstre; 
pacea in lume , cu atît mai mu 
va fi aparală pace» dacă uniți < 
familia țărilor socialislé în frun 
cu Uniunea Sbviefică 
nrcontenil prietenia 
poarele noastre'.

★ 
delegației 

a R. Cehoslovace 
Josef Valo, vicepreș

lui regional Bratislava al Parti
dului Comunist din Slovacia, Jo
sef Flodrman, președintele coope
rativei agricole unice din Ra- 
kov, Helena Dudasova-Gereczova, 
maistru texiilist la întreprinderea 
„Pacea“ din Bratislava, Ana 
Hruba, funcționară la fabrica de 
mătăsuri din Zabreh-Moravia, 
Frantisșk Komarek, mecanic la 
întreprinderea „Koli-I-Noor“ din 
Praga, Jose! Komarek, cazangiii 
la uzinele „Vileznche Unora“, 
Jaromir Kubanek, specialist în 
problemele agr.cole la Co-nsiliul 
Comitetului național regional 
Pardubice, Vladirnir Litvaj, ingi
ner hidroțehnician de la șantierul 
construcțiilor de baraje de pe 
rîui Vah, Josef Palas, directorul 
școlii medii de 8 ani din Dvorce, 
„an Pavlik, maistru mecanic la 
inirepr.nderea Vihorlaț din Sn - 
na. Jan Podo'.a, lăcătuș mecanic 
la întreprinderea Sfinx din Holt- 
sov, vileni Siambera, prcșrd n- 
tele cooperativei agricole unice 
din Kadov, Engelhert Tonian, 
tehnic an la întreprinderea 
lotehna“ din Praga,

La sosire pe aeroportul Bănea- 
sa oaspeții au fost intîmpinați de 
tovărășii (jii, Stoica, secretarul 
Prezid.ului Marii Adunări Nafo- 
nale, Pelre Drăgcescu și Tiță 
Horea, vicepreședinți ai Mar.i 
Adunări -Naționale, deputății 
Mar.i Adunări Naționale acad. 
Mihai Bemuc, Gabricla Bernachi, 
Ivan Cain, Martin Covacs, gene- ,.I 
ral locotenent Arhip Floca, mg. 
Larisa Maieu, general maior SI.in, 
Marcu, Mihai Mujic. Emil Popa, I 
Mafia Petrllă, D. Simulescu. Băr
bii Solomon, Gh. Vasilichi, p-e- 1 
cum și Aurel Mălnășan, adjunct 1 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Dion sie lonescu, ministrul Cere- ! 
mo iia'ului de Stat, D. Diaccn.scu, 
președintele Sfatului Popular al 1 
Capitalei și alții.

Au fost de fa(ă membri ai Am
basadei R. Cehoslovace la Bucii- 
reș'.i in frunte cu ambasadorul 
dr. Ivan Rohall Illkiv.

In cinstea oaspeților aeropor
tul era împodob t sărbătorește 
cu drapele de stat ale R.P. Ro
mine și R. Cehoslovace.

In limbile celor două popoare 
frățești erau înscrise 
bun sos.t. La coborîrea din avion 
un grup de pionieri au oferit 
flori parlameniarilor cehoslovaci.

In numele Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romine, tov. Tiță 
Florea a urat oaspeților un căl
duros bun sosit. „Vizita dvs. în 
R.P, Romină, — a spus printre 
altele vorbitorul, — ca soli ai po
poarelor frățești din R Ceho
slovacă, va contribui și mai mult 
la consolidarea și dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre popoa
rele noastre. Schimburile de dele
gații parlamcn are constituie un 
mijloc eficace de cunoaștere reci
procă intre popoare, de strîngere 
a legăturilor economice și cultu
rale, aduc o contribuție însem
nată la cauza păcii și înțelegerii 
între popoare.

Prietenia strînsă dintre popoa
rele Cehoslovaciei și poporul ro- 
min are rădăcini adinei în trecu
tul lor de lupta pentru eliberarea 
națională. Independență și demo
crație, în iupta comună pentru 
construirea socialismului și apă
rarea păcii. Legăturile noastre 
sint multilaterale avînd la bază 
internaționalismul proletar, cola
borarea frățească și ajutorul re
ciproc.

Succesele noastre se datoresc 
unității de monolit a țărilor so
cialiste in frunte cu Uniunea So
vietică. Familia frățească a țări
lor socialiste reprezintă o mare

re în anii întunecați ai celui de-al 
doilea război mondial l-au auzit 
cu speranță și cu mîndrie — și 
de atunci nu-1 mai uită și știu 
ce înseamnă — milioane și mili
oane de oameni de toate rasele 
de pe toate continentele ; glasul 
acesia ce s-a dovedit a fi al unor 
oameni care iubesc pacea dar 
care cind a fost nevoie au știut 
să înfringă ceea ce era socotit în 
acel timp drept cea mai nouă, 
mai formidabilă și invincibilă 
mașină de război ; glasul ace
sta s-a înălțat acum, în auzul 
întregii planete, sprè a vésti ca 
tara atîtor lupte și atîtor vic
torii. tara unor enorme rezerve 
și imerise posibilități tehnice, 
știinjifice și morale, își încruci
șează brațele și așteaptă urma
rea uriașului său gest, în ceea ce 
privește experiențele cu bombe a- 
tomice.

In tăcerea uimită și plină de 
speranță, care a urmat acestei 
solemne hotărîri, toți cei ce pri
vesc cu seriozitate și răspundere 
viitorul omenirii au așteptat cu 
cel mai viu interes răsmmsul a 
merican.

Clipa, era istorică. Prilejul era 
unic. O vorbă a președintelui 
Statelor Unite : „Da, încetăm și 
noi“ și două miliarde și jumăta
te de vieti-omenești ar fi respi
rat ușurate.

Dar răspunsul american a con- 
' Ì speranțele o- 

menirii dornice de pace Acum a 
devenit evident că oamenii care 
răspund de politica americană nu 
vor cu nici un preț să-și scoată 
din cap ideea nefastă a domina
ției mondiale cu ajutorul forței.

Cînd,. cu ani in urmă, a luat 
ființă Pactul Atlantic, autorii lui 
au clamat că e un pact pur 
defensiv Astăzi ori cine își poa
te da seama că în concepția a- 
mericană despre defensivă intră 
o foarte viguroasă notă agresivă. 
Dintr-o asemenea conceoție 
datorează și primejdiosul, i 
nescul zbor al avioanelor 
cane încărcate cu bombe 
ce spre frontierele Uniunii 
tice. Cel de al treilea 
mondial, pustiitorul război atn. 
mic, ar pute,a să înceapă astfel, 
asa cum s-a arătat, dintr-o gre
șeală.

Eu vreau să spun.colegilor mei 
din Parlamentul britanic, oare în 
toamna trecută ne-au vizitat țara 
și colegilor mei din Adunarea 
Națională a Franței, pe care i-ani 
vizitat tot în toamna trecută, că 
pe mine nu mă interesează nu
mai soarta bisericii Voronet din 
circumscripția mea electorală ci 
în măsură tot atît de mare co
lecțiile de la Louvre și British 
Museum. Eu cred că soarta ace
stor tezaure artistice, de propor
ții diferite dar de valoare egală 
fiindcă sînt unice, este mult mai 
puțin sigură, este grav primej
duită atîta timp cît gestul Uniu
nii Sovietice de a renunța un.h- 
teral la experiențele cu armele 
atomice va rărnîne fără un răs
puns corespunzător.

Eu cred că soarta întregii o- 
meniri se află sub apăsarea unei 
primejdii îngrozitoare atîta timp 
cît veninoasele și otrăvitoarele 
— la propriu și la figurat — ex
plozii atomice nu vor înceta pre
tutindeni și pentru totdeauna, 
cum cere măreața și nobila che
mare sovietică.

Nici un tel »1 ceasului de fată 
nu poate fi atît de nobil și de 
măreț decit acela de a lupta 
pentru ca experiențele cu arme a- 
tomice să înceteze pretutindeni și 
pentru totdeauna. Nici un țel al 
ceasului de față nu poate fi atit 
de nobil și de măreț ca acela de 
a asigura pacea omenirii.

Pe linia acestui nobil efort, eu 
salut aici ca pe o manifestare de 
cea mai mare importanță vizita 
pe care delegația guvernamenta
lă romînă în frunte cu tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri, a facut-o de 
curînd în țări ....................  '
foarte depărtate 
sisteme sociale 
ou care au fost 
fanții poporului 
claratiile comune semnate 
monstrează ț 
tea principiilor coexistenței paș
nice între toate țările globului 
pămîntesc. Eu îmi dau întreaga 
adeziune la politica de pace a 
guvernului nostru.

în ultimii doi ani am luat par
te, ca membru al Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii 
din tara noastră, la mari congre
se ale păcii : întîi la Helsinki, 
aproape de cercul polar ; apoi la 
Colombo, aproape de Ecuator. Nu 
pot să vă spun cît de frumoasă 
e lumea și cît de frumoși sînt 
oamenii, fiii și fiicele feluritelor 
rase și popoare și cît sînt de în
setate de pace și de fericire ini
mile lor.

Popoarele lumii au nevoie de 
pace, popoarele lumii au dreptul 
la pace, popoarele lumii vor cu
ceri pacea.

Convins că nici o picătură die 
forță morală nu se pierde în 
univers, eu îmi ridic glasul în 
acest for suprem al tării pentru 
a cere, în numele meu, în nu
mele oamenilor de cultură din 
țara noastră, în numele întregu
lui nostru popor, ca experiențele 
cu bombe atomice să înceteze 
pretutindeni și pentru totdeauna.

Cuvîntul deputatului 
acad. Geo Bogza

Ca deputat în 
nare Națională, eu 
mă interesez 
lor din circumscripția electorală 
Gura Humorului. Este pentru 
mine o mare cinste 'să reprezint 
aici pe muncitorii și țăranii din 
acest colț de rriiază-noapte al 
țării. noastre de care se leagă 
cele dinții începuturi ale vieții 
poporului romîn, că prin circum
scripția mea electorală trece, 
printr-o vale de rară frumusețe, 
rîul Moldova — adică însăși le- : 
genda celei dinții descălecări, și ; 
că tot acolo se află acea unică trazis. incă odată 
bijuterie a vechei arte a poporu
lui nostru — biserica Voroneț

Ca scriitor, sînt dator să mă 
interesez, și mă interesz în cel 
mai înalt grad, de soarta 
gului nostru popor și de 
întregii umanități.

Eu sînt convins că nici 
cătură de forjă morală 
pierde în univers și că vibrația 
conștiinței omenești poate fi, ca 
și razele soarelui, biruitoare asu
pra celui mai adine întuneric, 
în virtutea acestei credințe, 
mi-am început viața de cetățean 
și de scriitor opunîndu-mă. în 
fapte cît am putut, și în convin
gerile mele iniime, clină de clipă, 
celor care acum 20 de ani. sco- 
țind un hohot impudic de rîs, a- 
menințau lumea cu huruitul 
vioanelor de bombardament și 
tropotul a zece milioane 
cizme.

Crezusem că diipă intrarea 
în neant, obținută prin atît 
mari jertfe, omenirea va respira 
ușurată. Dar desfășurarea ulteri
oară a evenimentelor a dezmin
țit această speranță și a pus 
cotiștiința mea, mai mult de cît 
orieînd. in stare de alarmă,

Ca om, ca cetățean al plane
tei, ca membru al marii comuni
tăți umane, eu m-am simtit pro
fund vexat- cînd am văzut că 
uriașa forță a energiei nucleare 
era chemată să devină, după con
cepția unor conducători ameri
cani, un fel de mitralieră în fata 
căreia celelalte popoare ar fi ur
mat sfi albă situația unor triburi 
înfricoșate. O asemenea concepție 
despre desfășurarea istoriei, des
pre raporturile dintre popoare, 
întrece vechiul orgoliu, teuton, și 
asupra ei trebuie să cadă cel mai 
greu oprobiu. Noi, care știm ce 
a fost fascismul și ce no.aote nea
gră ar fi adus pe pămînt trium
ful lui, avem dreptul să emitem 
cea m-ai severă juideoată împotri
va celor care ar voi să.si zi
dească gloria, mărirea și ferici
rea lor pe umilința, sărăcia si 
nefericirea celorlalte popoare. 
Ideea supremației unei singure 
națiuni, chiar dacă ea ar dispune 
de cele mai fantastice mijloace 
pentru a o pune în aplicare, nu 
poate fi decît condamnată în nu
mele dreptății, în numele ■aspira
țiilor intime ale fiecărui popor, 
în numele desfășurării generale 
a istoriei omenirii

De ce atunci atît 
încăpățînate la atîția 
ducătorii americani ? 
treaga întindere a lumii s-au ri
dicat în ultimii ani proteste uria
șe și avertismente solemne îm
potriva experiențelor cu arme a- 
tomice. arătîndu-se cît de mult 
încriminează acestea atmosfera 
planetei și la propriu și la figu
rat. Milioane și milioane de oa
meni, popoare întregi ale Euro
pei și ale Asiei, savanti cu re
nume mondial și piscuri ale con
științei umane și-au arătat în
grijorarea și au cerut să se pună 
capăt acestor primejdioase expe
riențe. Dar conducătorii politicii 
americane, urmărind iluzia lor 
deșartă de a fi — datorită unor 
îngrozitoare mijloace de distru
gere — cei mai puternici din 
lume, au rămas surzi la glasul 
imensei majorități a omenirii

Ei vor să rămînă surzi și a- 
cum, ciînd în problema care ne
liniștește și mobilizează atîtea 
conștiințe — problema eliberării 
omenirii de sub amenințarea răz
boiului atomic — s-a auzit cea 
mai vastă, cea mai solemnă, cea 
mai plină de forță chemare din 
cîte chemări șixau adresat vreo
dată unul altuia popoarele.

Glasul Uniunii Sovietice, care 
a mai dat odată conducătorilor 
de popoare un avertisment so
lemn, pe vremea cînd multi din
tre ei priveau cu îngăduință spre 
Hitler și nu le venea să creadă 
că va aduce, el și ai lui, neno
rocirea Europei și cea mai mare 
înjosire a neamului omenesc; 
bombardarea Varșoviei, a Am
sterdamului și a Londrei, sau 
cuptoarele de la Auschwitz și 
Maidanek; glasul acesta care are 
la activul lui și lupta diplomatică 
pentru definirea agresorului și 
după eroica și emoționant^ epo
pee de la Stalingrad — uraîele 
de triumf care au marcat cea 
mai mare tnfrîngere militară a 
hitlerismulul; glasul acesta pe ea-

Marea Adu- 
sînt dator să 

de viata cetățeni-

între- 
soarta

se 
nebu- 

ameri- 
a'.oini- 
Sovie- 
război

mată va participa cu tot devota 
mentul la munca de mare răs
pundere pentru apărarea păcii. 
Totodată ea își ridică protestul 
său împotriva tuturor încercări
lor, care urmăresc dezbinarea 
omenirii, sau chiar p distrugere 
complectă.

Vorbind despre politica consec
ventă de pace și colaborare inter
națională a guvernului nostru, 
vorbitorul a spus printre altele : 
Delegația guvernamentală, sub 
conducerea președintelui Con
siliului de Minișlri. a făcut re 
cent o serie de vizite încununate 
cu succes în țări din Asia, depu- 
nînd mărturie convingătoare in 
fața lumii întregi, despre voin
ța de pace a patriei noa’stre.

Totodată țara a luat aci cu cea 
mai mare bucurie de faptul ca 
delegația noastră guvernamen 
tală a avut ocazia ca în to;|te 
tarile Asiei care au fost Vizitate 
să aibă cuprinzătoare scliimbiiri 
de vederi despre marile probleme 
privind pacea 
precum 
privind colaborarea dintre aceste 
țări și țara noastră.

Ne-a mișcat adine primirea 
cordială făcută reprezentanților 
poporului nostru. Iată o mărtu
rie vie că munca depusă de țara 
noastră alături de celelalte țări 
socialiste, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, pentru apărarea păcii 
și pentru asigurarea unui viitor 
mai fericit, a trezit într-adevăr 
peste tot încredere față de atitu
dinea țării noastre.

Din partea Bisericii noastre țin 
să declar că la fel ca și in trecut 
vom participa cu deplină încre 
dere la eforturile 
Populare Romîne pentru 
rea socialismului și 
păcii.

Sintem de acord și 
măsurile luate de Uniunea Sovie
tică pentru încetarea experien 
țelor cu arme atomice și cu hi 
drogen și protestăm împotrivi 
continuării experiențelor cu ase
menea arme de către Statele Uni
te și Anglia.

omenirii întreg: 
și despre problemele

Republici 
construi - 
apărarea

sprijinim

„Mo-

urări de
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vom in.a 
dintre p

AdunatMembrii 
Naționale 
frunte cu __  __ . __ r._T
dinie al Adunării Naționale a I 
Ceuos ovacc au trist pr>miți lu 
după amiază la Palatul Marii / 
(Sunări Naționale de tovarăș 
Constantin Pirvulescu, președii 
lele Marii Adunări Naționale 
R. P. Romine.

La primire, au fosl de față d 
putațil : Petre Dragcescu și Ti 
Florea) vicepreședinți ai Marii / 
dunări Naționale, Mihai Cruce, 
nu, președintele Comisiei penii 
politica externă. Emil Popa r 
ședințele Comisiei economic, 
nanciare, lraian lonașcu, preș 
Climele Comisiei juridice și Eler 
Lascu-iordăcheseu.

A fost dc față dr. Iv. i Roha 
lilkiv, ambasadorul R. Ceir 
slovace la București.

Delegații sindicale 
sosite ta saibătorm 

zilei ae 1 Mai

a- 
cu 
de

lor 
de

de tragică 
dintre con- 
De pe în-

ale Asiei, țări 
de noi, fări c.u 
diferite. Căldura 
primiți reprezen- 
nostru ca și de- 

de- 
pe deplin valabilita- 
lor coexistenței paș-

Cuvîntul deputatului 
Vâsarhely loan 

episcop reformat
Vă rog să-mi permiteți să 

cuvîntul în numele bisericii 
formate. In calitatea mea de 
prezentant bisericesc, țin să
prim convingerea și ferma noa
stră hotărfre, că biserica refor-

iau 
re- 
re- 
ex-

CuvîntuS deputatei 
E ena Livezeanu

Ședința noastră de azi are prin 
caracterul ei o adîncă semni
ficație morală, e3 corespunde as
pirațiilor celor mai înalte ale po
porului nostru, ale întregii ome
niri iubitoare de pace.

în numele cetățenilor care m-au 
ales exprim întreaga mea adeziu
ne la proiectul de Declarație a 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romine cu privire la mesajul So
vietului Suprem al U.R.S.S. către 
parlamentele tuturor țărilor lumii 
în problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară.

Gestul Uniunii Sovietice vine 
să lumineze orizontul încărcat de 
amenințări, să deschidă încă o 
dată calea înțelegerii intre marile 
puteri în rroblemele vitale ale 
păcii.

în mari mitinguri și adunări, 
în scrisori și moțiuni, oamenii 
muncii, intelectuali, muncitori pe 
ogoare, femei din toate categorii
le sociale, și-au manifestat ade
ziunea la această hotărîre și s-au 
angajat să lupte cu toate forjele 
pentru întărirea lagărului socia
list pentru preî.ntîmpinarea unui 
război atomic.

Un interes deosebit l-a trezit 
în rîndul femeilor din intreaga 
lume pregătirile pentru cel de-al 
IV-lea Congres al F.D.I.F., ce se 
va tine în curînd la Viena și oare 
va constitui o nouă etapă in lup
ta pentru unitatea de acțiune a 
femeilor de pretutindeni, în lupta 
pentru pace.

Femeile din toate țările își 
spun cuvîntul în apărarea vieții, 
a copiilor, cerînd sistarea expe 
rienjelor cu arme atomice. Ma
sele cele mai largi de femei se 
alătură apelului celor mai mari 
savanfi ai lumii care au prevenit 
omenirea de pericolul pe care-1 
reprezintă experiențele cu arme 
nucleare care tac ca pulberea ra
dioactivă să plutească în aerul pe 
care-1 respirăm, să distrugă să
nătatea oamenilor. Nu numai ge
nerația noastră este expusă peri
colului. Copiii ce se vor naște 
peste ani și ani pot suferi urmă
rile nefaste ale acestor 
țări.

Noi, femeile acestei 
sprori, fiice, înscrim 
tul programului nostru intensifi
carea luptei pentru 
unim cu entuziasm 
pentru acest țel 
pregeta, nu vom 
și nu vom cruța 
pe acest drum.

ln Capitală au continuat 
sosească marii delegații smdica 
de peste hotare care la tnviia. 
Consiliului Central al Sindica. 
lor din R P. Romină vor sârb 
tori ziua de 1 Mai in {ara noi 
stră.

Din Iran au sosit Sadagd 
Muhamedaghi Isrnail, memb; 
a. Comitetului de conducere 
Uniunii sindicale a căiior fera 
și Ceavuși Mirmehdi Mir Gabi 
Ogii. mecanic din Tabriz.

In aceeași zi a sosit Sal 
Che>ck Abou, .secretar generai 
sindicatului muncitorilor din I 
crările publice, delegat al Uni 
nii teritoriale a muncitorilor d 
Sudanul francez.

★
Marți dimineață membrii deî 

sindicale din U.R.S.S 
ngaria, Maroc. Iran și r<

ga t i i lor 
R. p U .. 
prezentantul Confederației in e 
naționale a sindicatelor arab 
care la invitația C.C.S vor să 
bători ziua de I Mai în tara no; 
stră ,au făcut o vizită la Comb 
natul Poligrafic Casa Scînte; 
Oaspeții au vizitat secțiile pr< 
ductive ale combinatului și mare 
roiativă.

în cursul după-amiezii membr 
delegațiilor sindicale au vizii; 
Galeria națională de la Muze 
de artă ad R P. Romîne și a 
făcut o plimbare prin Parcul t 
Cultură și Sport „23 August“.

10 ani de existentă 
a Fabricii de confecții 

Gh. Gheorghiu-Dej“99

experimen-

țări, soții, 
la începu-

pace și ne 
străduințele 

înalt. Nu vom 
cunoaște răgaz 
puterile noastre

Organizafia U. T. M. din întreprindere a fost 
distinsă cu Diploma de onoare a C.C. al U.T.N

In 1948, la chemarea partidu
lui, au răspuns mii de tineri bri
gadieri, zeci de mii de tineri 
muncitori din fabricile și uzinele 
Capitalei, prin ore de muncă vo
luntară, și ca prin farmec, s-a 
ridicat in puțină 
ruinele fostei 
A.P.A.C.A. o cetate a 
de confecții, cum n-a mai văzut 
tara noastră și cum nu există 
astăzi în multe (ări ale lumii : 
Fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din București.

Ne-am minunat noi, de ce-i în 
stare poporul muncitor condus cu 
pricepere de partidul său, s-au 
minunat străinii cînd le-a fost dat 
să cutreiere atelierele luminoase 
ale fabricii.

Ziaristul american Jack Rey
mond și-a publicat impresiile in

vreme. pe 
maghernițe 

industriei

numărul din 5 noiembrie 1955 
ziarului „New York Times" : „î 
există nimic din sectorul de ii 
brăcăminte din orașul New Yo 
— centru mondial de îmbrăc 
minte confecționată — in ce p 
vește randamentul, --
compare cu- această fabrică“.

Renumele fabricii a trecut 
mult granițele țării, cu prilej 
tîrguriior internaționale din Lei 
zig. Ismir, Pekin, Zagreb, Nr 
York, Budapesta, Damasc, Par 

, Plovdiv, Salonic, Cai

care sa

Eleonora Cojocaru, secretara Comitetului U.T.M. a fabricii, pri
mind Diploma de onoare a C.C. al U.T.M., inmînată de tovară
șul Dumitru Bejan, prim secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. 
București.

Milano, 
etc.

Odată 
oamenii, 
din cei 
garda. Acum un deceniu se n 
măra printre brigadierii c 
munceau voluntar la construi 
fabricii. Azi este unul dint 
mai apreciați specialiști în ...i 
rie de confecție. $i tînăra g.ari 
a fabricii are nenumărafi asem 
nea reprezentanți. Există aici ■ 
de brigăzi de producție U.T.f 
Spre pildă una dintre ele — bi 
gada 157 din sectorul 7 — real 
zează lunar economii în valoa 
de 2.500—3.000 Iei. In fiecare i 
din cei 10 ani de la nașterea f 
bricii, prezența utemiștilor. a I 
nerilor educați de organizai 
U.T.M. s-a simfit, s-a întruchip 
puternic în realizarea și depă; 
rea sarcinilor de producție a 
fabricii. C.C. al U.T.M. a aco 
dat organizației U.T.M. din ace 
stă fabrică cu prilejul împlinii 
a 10 ani de existență a înîreprii

cu fabrica au cresc 
Victor Bădiță este un 

care formează tină

derii, pentru merite deosebite i 
educarea și formarea ținerile 
muncitori, Diploma de Onoare 
-C. -I U.T.M. ; iar în Cartea c 

a Comitetului Orășenes 
București, a fost treci 
celor mai merituoși t

C.C. a| 
Onoare 
U.T.M. 
numele 
neri.

R. VASILE



I Mai — sărbătoare a primă, 
verii și tinereții

Foto: D. F. DUMITRU
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ENTUZIAȘTII
SECOLULUI
Dan marile realîzarî ale tineretului

din

Mereu vi rioasâ ozinca
Delegațiile C. C. S. 

care au plecat pentru 
1 Mai în țări prietene „Proletari din toate tarile,

Din delegația C.C.S. care a 
pleoat tn R.P. Ungară fac parte 
tovarășii: Elena Stoia, președin
ta C.C. al Sindicatului lucrători
lor din sfaturile populare și 
Gospodăria Comunală și Gh. Fur
tună, prim oțelar de la Combi
natul siderurgic ,,Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Hunedoara.

In R. Cehoslovacă a pleoat o 
delegație alcătuită din tov. 
Alexandru Vernescu, președintele 
C.C. al Sindicatului muncitorilor 
din industria de petrol, chimie 
și gaz metan și Octavian Constan- 
tinescu, sudor la Atelierele „Con
stantin David“ București.

Delegația C.C.S. care a plecat 
în R.P. Bulgaria este alcătuită 
din tovarășii : N. Istrate, secretar 
al C.C. al Sindicatului muncito
rilor din metalurgie și electrici
tate și Teodora Gheorghiu .

unld-vă
(Urmare din pag. l-a)

Știri de 
Ziariștilor

Marți seara 
diuil redacției 
lașului“ o

la Uniunea 
din R. P. R

a avut loc la se- 
ziarului „Flacăra 

reuniune la care au 
participat membrii redacției zia
rului ieșean „Flacăra lașului“, ai 
ziarelor regionale din Galați și 
Bacău și ai ziarului raional din 
Roman, precum și corespondenții 
presei centrale din Iași.

Tov. Sion Bujor, 
Biroul Uniunii Ziariștilor

membru în 
din 

R.P. Romină a făcut o amplă ex
punere asupra importantelor ma
nifestări care vor avea loc în 
luna mai la București: Congre
sul Organizației Internaționale a 
Ziariștilor și Reuniunea interna
țională a reporterilor.

solidaritate cu popoarele care luptă 
pentru independență națională 
împotriva imperialismului. Clasa 
muncitoare, partidele comuniste și 
muncitorești opun naționalismului 
burghez și șovinismului pe care 
burghezia încearcă să-l cultive, 
nobilele principii ale internațio
nalismului proletar. ■

Mărețul lagăr socialist în frun. 
te cu U.R.S.S. este una din cele 
mai importante cuceriri ale miș
cării comuniste internaționale. 
Odată cu formarea sistemului 
socialist, principiile internaționa
lismului proletar au devenit baza 
politicii de stat în relațiile din
tre țările socialiste, baza relații
lor internaționale de tip nou. Nu 
intîmpiător revizioniștii atacă cu 
atîta furie principiile internațio
nalismului proletar. Revizionis
mul este principalul pericol în 
mișcarea muncitorească interna
țională. Revizioniștii din zilele 
noastre încearcă să reinvie teoria 
de mult demascată de realități 
a posibilității integrării de la 
sine a capitalismului in socia
lism, fără luptă de clasă, fără 
revoluții, cu privire la tocirea 
contradicțiilor și antagonismelor 
în capitalism. Purtătorii de cu- 
vînt ai revizionismului ascund 
contradicția principala a epocii 
noastre : între sistemul mondial 
al capitalismului ,wși sistemul 
mondial al socialismului. Revi
zioniștii neagă rolul conducător 
al Partidului Comunist, admit 
posibilitatea trecerii la socialism 
și fără un partid marxist, fără 
călăuza teoriei marxist-leniniste.

Revizionismul neagă principiile 
internaționalismului proletar și 
se situează în mocirla naționalis
mului mic burghez. Revizionismul 
caută să tocească ascuțișul revo
luționar al marxism-leninismului, 
slujind în acest fel interesele bur
gheziei. Nu odată dușmanii as
cunși sau fățiși ai clasei munci
toare s-au ridicat 
marxism-leninismului.
care 
nat 
Nici 
niștii nu

dată 
insă 
de

împotriva
De fie- 

a consem- 
lor eșec, 

revizio- 
soartă

istoria 
totalul 

astă dată 
vor avea o 

mai bună. Luind atitudine cu fer
mitate împotriva revizionismului, 
partidele comuniste și muncito
rești își demonstrează atașa
mentul față de lagărul socialist 
in frunte cu Uniunea Sovietică, 
față de internaționalismul prole
tar, își educă membrii și în
treaga clasă muncitoare în spiri
tul intransigenței revoluționare 
față de orice manifestare de na
ționalism și șovinism, in spiritul 
devotamentului față de nemurito
rul îndemn: „Proletari din toate 
țările, uniți-vă !".

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romină, conduși de în
țeleptul nostru partid, au realizat 
succese de însemnătate istorică pe 
calea construirii socialismului, 
pentru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de cel de al doilea Congres 
al partidului. In lupta pentru so
cialism crește și se întărește a- 
lianța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, sub con
ducerea clasei muncitoare, frăția 
dintre poporul romîn și naționa
litățile conlocuitoare, unitatea în
tregului popor muncitor în jurul

partidului șl guvernului. Sarcini 
mari stau In fața poporului nos
tru. Chezășia realizării lor este a- 
plicarea politicii partidului, poli
tică care corespunde intereselor 
vitale ale poporului nostru.

Poporul nostru, preocupat de 
munca sa pașnică, este intere
sat în gradul cel mai înalt de 
consolidarea păcii în lumea în
treagă. Țara noastră și-a ciștigat 
un bine meritat prestigiu pentru 
activitatea pe care a desfășurat-o 
și o desfășoară cu consecvență 
pentru apărarea păcii, pentru în
sănătoșirea relațiilor internațio
nale, pentru colaborare rodnică și 
Îndelungată intre popoare In 
ritul coexistenței pașnice.

Salutînd hotărîrea Uniunii 
vietice de a înceta unilateral 
periențele cu armele nucleare, 
Declarația Marii Adunări Națio
nale a subliniat că această ho- 
tărîre creează premise deosebit 
de favorabile pentru încetarea 
totală a experiențelor cu arme 
nucleare, ceea ce ar însemna un 
prim pas de importanță istorică 
pentru eliberarea omenirii de a- 
menințarea războiului atomic. Ma
rea Adunare Națională a subliniat 
că întregul popor romîn va face 
tot ce-i stă in putință pentru a-și 
aduce întreaga contribuție la e- 
forturile îndreptate spre înceta
rea experiențelor cu arme nu
cleare, la înfăptuirea năzuințelor 
fierbinți ale tuturor popoarelor 
de a vedea îndepărtată primejdia 
războiului nuclear și a oricărui 
conflict armat. Tineretul romîn 
iși manifestă hotărîrea fermă de 
a susține politica de pace a sta-

spi-

So- 
ex-

(Urmare din pag. l-a)

răspîndești, să le transformi în lozinci ale ma
selor... Pentru asta trebuiau folosite toate mijloa
cele cunoscute de propagandă și agitație, scrise 
și orale... tn tipografiile ilegale se tipăreau și se 
trăgeau la șapirograf manifeste și fluturași. Alți. 
tovarăși căutau cile o mică tipografie in care să 
poată fi tipărite și. ceva manifeste „legale“ iscă
lite de cile un „grup de inițiativă* 
dicat „independent“ 
ne de 
echipe pentru împrăștieri, se pregăteau vorbitorii 
pentru

-Și

sau un sin- 
Uteciștii pregăteau șabloa- 

carton, vopsele, bidinele. S’e organizau

mitinguri fulger, excursii... 
întreagă această activitate 

trebuia să se desfășoare în condițiile 
stricte conspirativități... Ba mai era ceva 
ranța știa și ea că în întâmpinarea lui 
noi nu puteam să nu desfășurăm o acțiune 
De aceea căuta să ne slăbească cit mai 
Cu 10—15 zile înainte de I Mai începeau 
rile în masă. Toți cei cunoscuți pentru convin
gerile lor comuniste sau bănuiți doar că simpa
tizează partidul erau arestați și aruncați în be
ciurile poliției. Acolo erau ținuți 2—3 săptămâni 
iar apoi, după ce trecea 1 Mai, dacă nu se putea 
dovedi vreo vină împotriva lor. li se dăden dru
mul...

Dar vorha aceea : fiecare boală are și leac. 
Ne cunoștea Siguranța pe noi, dar și noi îi cu
noșteam „metodele“. încă pe la începutul lui 
aprilie, partidul dădea cuvîntul de ordine : toți 
cei cunoscuți de poliție să se ascundă. Și tova
rășii se ascundeau : unii se mutau temporar la 
cîte un prieten „iteconipromis“ tare-i închiria 
pentru o lună camera sub un nume fictiv, alții 
pur și simplu nu veneau acasă 
unde se nimerea . hi legătură cu 
să povestesc un episod

Era in ajunul lui l Mui 1933 
Nicu C. și cu i

o cameră
tovarăș... i

multilaterală
celei mai 

: Sigu- 
1 Mai 
vastă... 
mult... 
ureslă-

și dormeau pe 
aceastn aș vrea

Prietenul meu 
mine am primit sarcina să închi- 

riem o cameră mai bună și să găzduim acolo 
un tovarăș... Pentru proprietăreasă acesta era 
un unchi al lui Nicu venit cu unele treburi la 
lași, iar pentru noi — un tovarăș pe care trebuia 
să-l păzim ca pe ochii din cap... Atît ! încolo 
n-aveam de ce să ne mai interesăm știam di.ar 
că in condițiunile muncii 
tea e unul din cele mai 
spuneam „unchiule“. iar 
simpatie :

— Vedeți-vă de treabă | 
nu vă deranjez... Dar una 
ghivece cu flori în fereastră 
acasă... Ați înțeles ?

Cum să nu înțelegem ? Cîteodată lipsea de 
acasă ‘zile întregi, cîteodată noi trebuia să ne 
plimbăm pînă-n noapte târziu...

Treabă era multă, foarte multă ! După februa
rie Siguranța ne-a cam rărit rîndurile, mulți u-te- 
ciști stăteau arestați la Galata, la Copou. alții 
au fost nevoiți să plece de acasă...Așa că fiecare 
trebuia să lucreze pentru doi, trei... Și asta in 
timp ce sesiunea de examene se apropia...

In după-amiaza aceea rămăsei acasă singur.

c(inspiraiive curiozita- 
dăunătoare defecte., li 
el ne trata cu multă

flăcăi, — ne spunea — 
să știți : cînd sînt două 

n-aveți ce căuta

„Unchiul“ lipsea de două zile, iar Nicu s a dus 
la întîlnire să primească din partea „localei 
U.T.C.“ ultimile instrucțiuni, încercam să învăț, 
dar gîndurile îmi zburau aiurea : cu ce se va 
întoarce Nicu ? Ce sarcini i se vor da ? 
S-a întors, cum se zice, „cu sacul plin“. Șe
deam alături pq pat iar el tot povestea și nu 
termina : atîtea străzi pentru împrăștierea de 
manifeste, atîtea — pentru scrisul lozincilor, atî
tea masovei... Eram îngrozit :

— Nicule, dar vom putea noi împlini toate 
acestea ?

— Asta nici eu nu știu.
— Atunci ?
— Ce era să fac ?
— De ce n-ai

De ce n-ai spus ?
„Unchiul“ ne-a

arătat condițiile obiective ?

găsit în plină ceartă.

D e 1

tului nostru, de a contribui la a- 
părarea păcii in lume.

De 1 Mai, tineretul patriei 
noastre, împreună cu întregul po
por, transmite un salut fierbinte 
oamenilor muncii de pretutindeni. 
Tînăra noastră generație, educa
tă de partid în spiritul interna
ționalismului proletar, a întîmpi- 
nat 1 Mai prin noi și importante 
succese în muncă și învățătură. 
Pe frontul construirii socialismu
lui tineretul este o forță ce se 
afirmă. Nu există țel mai înalt 
pentru tinerii din patria noastră 
decît a sluji mărețele idealuri ale 
socialismului, de a lupta, pentru 
aplicarea în viață a politicii par
tidului. Trecînd în revistă de 1 
Mai succesele repurtate pîna a- 
cum, tineretul nostru își ia an
gajamentul să lupte cu și mai 
mult avint pentru construcția so
cialismului în patria noastră.

De 1 Mai, ziua solidarității in
ternaționale a 
răsună mereu 
vor de uriașă 
ră a celor ce 
„Proletari din 
ți-vă!“.

Pe drept cuvînt, tineretul din 
țările capitaliste privește cu ad
mirație spre tinăra generație care 
crește și se dezvoltă in țările so
cialiste. Pentru prima oară în is
toria omenirii, milioane și milioa
ne de tineri care au fericirea să 
■trăiască pe imensul teritoriu ce 
se întinde între Elba și Pacific 
se bucură de considerația și 
stima întregii societăți, care vede 
în ei luptători de nădejde în o- 
pena de construire a socialismu
lui și comunismului. Tineretul 
din țările socialiste ia adus un 
imens aport la lupta dusă de po
poarele lor pentru distrugerea 
urmărilor crunte lăsate de cel 
de al doilea război mondial ca și 
de orînduirea capitalistă. Tinere
tul din țările socialiste este an
grenat în cea mai uriașă operă 
socială pe care a cunoscut-o vreo
dată istoria : construirea socialis
mului și comunismului. Transfor- 
mîndu-sepe sine, tineretul țărilor 
socialiste făurește cu propriile 
sale mîini, sub conducerea parti
delor comuniste și muncitorești, 
mobilizat de organizațiile revolu
ționare de tineret, o viață nouă, 
un viitor fericit. Animat de cele 
mai umane idealuri, acest tineret 
este vital interesat în apărarea 
păcii în lume.

Lucrările celui de al XlII-lea 
Congres al Comsomolului, au a- 
rătat marile succese obținute de 
tineretul sovietic în lupta pentru 
avîntul continuu al industriei, a- 
griculturii, culturii și bunăstării 
poporului. întreaga 
U.T.C'.L. este indiscutabil legâtă 
de lupta întregului popor pentru 
înfăptuirea grandioaselor planuri 
de construire a comunismului. 
După Congresul al XX-lea 
P.C.U.S. Comsontolul s-a 1 
drat

activitate a

și mai activ în

1 al 
înca- 

lupta între-

fârâle socialiste
șantierele de construcție din 
Orient, Siberia, din Nord și Don- 
bas. Tineretul sovietic participă 
activ la construirea centralelor 
atomo-electrice și a altor obiec
tive economice imppriante, la 
valorificarea Arcticei și studierea 
Antarcticei. Recent au fost de
clarate șantiere comsomoliste de 
șoc, șapte mari furnale, trei cup
toare Martin, nouă baterii de 
cocs, 11 ilaminoare, mai multe u- 
zine și întreprinderi ale indus
triei petrolului și din alte ramuri 
industriale. Tineretul sovietic a 
ajutat să fie valorifioate peste 36 
milioane hectare de pămînturi în- 
țelenite și virgine și să creeze o 
puternică bază cereailieră în ră
săritul Uniunii Sovietice. Peste 
350.000 de tineri și tinere, împre
ună cu alți oameni ai muncii au 
adus la viață un ținut a cărui 
suprafață cuitivabilă este egală 
cu teritoriile Angliei, Franței, 
Germaniei occidentale și Japoniei 
luate la un loc. Prin activitatea 
sa însuflețită, Comsomolul s-a 
dovedit a fi ajutorul credincios și 
rezerva Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

In toate țările socialiste, tine
retul, mobilizat de organizațiile 
sale revoluționare desfășoară o 
muncă de ce« mai mare însemnă
tate.

Tn R. P. Chineză, tineretul a 
participat la uriașe acțiuni de 
muncă voluntară legate de muta
rea albiilor unor rîuri.

Tn Cehoslovacia socialistă, țară 
care pe drept cuvînt a căpătat 
renume în ceea ce privește cali
tatea și varietatea produselor in
dustriei sale, tineretul se află în 
primele rînduri ale făuritorilor a- 
cestor bunuri. Marile uzine „Kle- 
ment Gotwald“ din Ostrawa, im
portantul centru minier și side-

rînd. datorită muncii lor devotate 
au luat naștere mari nuclee in. 
dustriale. Mai mult chiar. Au ră
sărit ca din pămtnt orașe noi. tn 
întregime. In Silezia, datorită 
participării tineretului la munca 
de construcție a clasei muncitoa
re a fost construit Nowe Tychy, 
așezare socialistă pentru minerii 
polonezi. Acestui orășel i s-a pus 
temelie în 1949. Mulți dintre lo
cuitorii lui sînt tineri care 1-au 
construit prin forța brațelor lor.

In același timp, statele soci a. 
liste asigură condiții deosebit de 
bune de muncă și viață tinerilor 
constructori ai socialismului. Mi
lioane și milioane de tineri au 
posibilitatea să-și Însușească ști. 
ința și cultura cea mai Înaintată, 
Acest lucru sînt siliți să-l recu
noască chiar și politicienii din 
Occident. In Uniunea Sovietică 
unrțe există 767 institute de învă- 
țărnînt superior învață peste două 
milioane de studenți. Aceste cifrei 
sînt impresionante. In Bulgaria, 
unde pînă în 1944, 27 la sută din 
localități erau complect lipsite de 
instituții de învățămînt, azi toți 
copiii învață în școlile de șaptt 
ani. Numărul școlilor medii s-a du* 
blat, iar numărul elevilor In școlii« 
tehnice a sporit de șase ori. Un 
alt exemplu concludent îl consti
tuie progresul învățămîntului tn 
R. D. Vietnam. De la restabilirea 
păcii în Vietnam, peste 1.360.000 
de persoane, dintre care majori* 
tafea sînt tineri, au fost smulsa 
din întunericul analfabetismului 
Tn anul 1957-58 numărul elevilor 
a ajuns la 1.005.867.

Asemenea exemple edificatoare 
pot fi date din fiecare țară socia
listă. Un lucru este evident s în 
anii regimului democrat popular, 
țările care au pășit pe acest

oamenilor muncii 
mai puternică, iz- 
forță revoluționa- 
muncesc, lozinca : 
toate țările,

Spectacolul Teatrului Mic 
Academic din Moscova
Marți seaira Teatrul Mic A- 

cademic de Stat din Moscova, 
decorat cu Ordinul Lenin, a pre
zentat pe scena Teatrului de O- 
peră și Balet al R.P. Romîne cea 
de-a cincia premieră din oaidrul 
turneului pe care îl întreprinde 
în ța-rA noastră, piesa „Satul 
Stepancikovo și locuitorii săi“ a- 
daptare scenică de N. R. Erdman 
după F. M. Dostoievski.

Din distribuția spectacolului 
făcut parte artiștii poporului 
U.R.S.S., M. I. Țarev, E. 
Turceani-nova, și I. V. Ilinski, 
tiștii poporului 
N. A.
S. N. Fadeeva, I. A. Liubeznov, 
A. P. Gruzinski și B. V. Teie- 
ghin.

■ *<«

tir*"'”« w B

din R.S.F.S.R.
Svetlovidov, N. I. Rțjov,

O mare acțiune de muncă voluntară a tineretului din R. P. Chineză
gu-Iui poipor, dezvoltîndu-și acti
vitatea și inițiativa. La che
marea partidului, aproximativ 
300.000 de tineri au plecat pe

sem în asemenea măsură ostași ai marei armate 
a proletariatului mondial.

Iar a doua zi ne-am prezentat în fața celulei 
cu un plan de acțiune care nu s-a părut 
nimănui exagerat. Cu atît mai bucuroși am fost 
cînd la „masovca“ noastră a venit să ia cuvîntul 
în numele „localei“, tovarășa Aneta, instructoa- 
rea noastră, care ne transmisese sarcinile. A vor
bit foarte frumos : și despre cauza muncitorilor 
din întreaga lume, și despre Uniunea Sovietică, 
și despre lupta tineretului din Romînia, și des
pre teroare și despre cei închiși. A terminat 
învocînd tradiția de luptă a „lașului socialist“, 
cerlndu-ne să aducem cil mai mulți oameni la 
excursia în pădurea de la Breazu, hotărîtă pen
tru prima duminică de după I Mai.

...A doua zi pe la unsprezece seara am plecat 
să înălțăm steagul roșu. Era sarcina noastră. Tare

AMINTIRI
despre LL1L4L

—- Strașnici flăcăi sînteți, ne-a întrerupt ..un
chiul" la toate ră gindiți, dar de un singur 
lucru ați uitat...

— De care ?
— De intîi Mai...
Intr-adevăr așa era... n-aveam ce răspunde...
Atunci ne-a vorbit tovarășul cel vîrstnic...
De bună seamă nu pot să reproduc acum, la 

o depărtare de 25 ani cuvintele sale. Totuși, în 
ciuda timpului scurs, cîteva fraze îmi mai răsună 
în urechi :

— Un comunist n-are drept să uite niciodată 
ce e esențial.. Iar esențial este astăzi ridicarea 
conștiinței de luptă a clasei muncitoare.. Nu 
uitați : primul l Mai după Grivița. după starea 
de asediu... Burghezia crede că a lovit mortal 
mișcarea muncitorească, partidul... Cu atît mai 
puternic trebuie să răsune glasul nostru...

Și noi să ne certăm ce putem și ce nu pu
tem face? Un singur gind să stăruie în fiecare: 
să dovedim și dușmanului dar mai ales munci
torilor și țăranilor din toată țara că partidul co
munist e mai puternic decît oricind, că teroarea 
nu ne frînge. ci ne călește... Hai. flăcăi, ce fel 
de comunist e acela care face doar ce se poate ? 
Un adevărat comunist se vede atunci cînd împli
nește ceea ce se pare că nu se poate ! Iar vot, 
uteciștii, sînteți comuniști, nu-i așa ?

Așa era. Niciodată pînă atunci nu ne simți-

aș vrea să povestesc cu de-amănuntul 
petrecut toate, dar cum se întâmplă 
cînd faci ceva cu febrilitate, pe. urmă 
mai dai seama cum ai făcut.Țin minte 
ne-am strecurat pe lingă portar mințindu-l că am 
uitat o geantă în sala de curs, cum am suit în 
goană scara la etajul doi, cum am alergat 
proape, în spre laboratorul de chimie organică, 
unde știam că există o scară care duce în pod... 
Acolo abia am îndrăznit să aprindem lanterna. 
Am găsit in locurile indicate obiectele pregătite 
din timpul zilei de alți tovarăși... Totul era așa 
cum ni s-a explicat... Nicu s-a urcat sus, în vir- 
ful acoperișului... eu am rămas jos... Au urmat 
cîteva clipe lungi, poate cele mai lungi din viața 
mea pînă am auzit în sfîrșit :

— Gata !
Drumul înapoi era mult mai scurt, infinit mai 

scurt... Portarul somnoros nici na avut timp să 
ne întrebe ceva. Ne-am oprit abia în colțul 
străzii Ralet... 
clădirea înaltă 
lunecoasă, fără 
noi îl vedeam, 
albastrul cerului, sfidînd Siguranța și tot apara
tul de stat polițienesc, vestind peste tot întinsul 
lașului că sîngele muncitoresc nu se răcește 
niciodată.

.„Duminică in pădurea Breazu s-au adunai

cum s-au 
de obicei 
nici nu-ți 

cum

a-

a
Ne-am oprit abia

Ne-am răsucit cu fața în spre 
a universității. Era o noapte in- 
lună... Nu se vedea nimic, dar 
îl vedeam cum fîlfîie mîndru în

cîteva sute de oameni : muncitori, studenți, in
telectuali, cițiva țărani din satele dimprejur... 
Era o dimineață înălțătoare, entuziastă, cerul era 
albastru și străveziu, păsările cîntau in toate 
colțurile pădurii, dar mai ales cîntau de mulțu
mire și bucurie inimile noastre... Mai toată lu
mea vorbea cu admirație despre steagul roșu în
fipt în cupola universității, și nouă ni se părea 
că toți știu cine l-a înălțat...

...Pe la ora 10 „sentinelele“ noastre puse de 
pază la marginea pădurii, au inceput să tran
smită :

— Fugiți, poliția-..
Nicu și cu mine ne am oprit gîfiind tocmai lingă 

universitate. Ni se părea că sîntem în siguranța, 
cînd deodată doi agenți au răsărit ca din pă- 
mint.

— Actele !
Da de unde ! Nicu învățase ceva box la li

ceu... Alergam iar... Am scăpat... dar cînd să 
intrăm in casă (căci numai înăuntru puteam să 
ne considerăm definitiv salvați)... alt obstacol... 
tn fereastră două ghivece cu flora

Ne-am despărțit... Așa era mai bine... 
luat-o la stingă... Dar n-am făcut 
de pași, cînd deodată, aproape că 
de tovarășa Aneta.

— Ce-i cu tine ?
I-am explicat. M-a ajutat, cum

Stătea la doi pași și m-a primit in locuința ei. 
O cameră 
un tavan 
geam și o 
tru totul 
Pe perete 
rame. Pe masă citeva cărți.

Deodată ușa s-a deschis cu zgomot și in came
re a irupt un băiețel de vreo patru ani, tot așa 
de slăbuț ca tovarășa Aneta Priveam țintă la 
băiat care se băga sub pat căutind ceva. Tova
rășa Aneta a înțeles,

— Da, sini măritată. Bărbatul meu e închis.
— Cum a fost... Povestește-mi... Te rog...
— E o istorie lungă... destul de tristă... tot 

ajun de I Mai era...
Povestea incet, fără să se silească, simplu.
— La zece ani Iau condamnat...
...Nu s-a mui întors. . In schimb băiețelul 

crescut.. Inii place să mă gindesc la el... A moș 
tenit de la părinți o lume nouă, croită după mă 
sura capacităților sale... Știe că e a lui. de aceea 
o și apără cu atîta dîrzenie. Zimbește încrezător 
viitorului ce i se deschide tot mai măreț și tot 
mai falnic in fața lui dar nu uită niciodată cu 
ce preț au fost cucerite marile realizări de pe 
înălțimea cărora vede cum crește din munca fier 
binte a poporului descătușat uriașul edificiu al 
socialismului..

E foarte posibil că miine, de l Mai, băiețelul 
tovarășei Aneta va defila în rîndurile batalioa
nelor muncitorești, Nu-i va tremura mina pe 
armă Cu fața întoarsă spre tribuna străjuită de 
steaguri și portrete, cu pas cadențat. va duce 
înainte, tot înainte, spre zările comunismului, 
ștafeta muiată în sîngele părinților săi...

Eu am 
nici douăzeci 
m-am ciocnit

era și firesc.

rurgic al Cehoslovaciei a fost 
construit în cea mai mare parte 
de către tineri. Au fost duse mul
te bătălii pînă ce gigantul in
dustriei să fie terminat.

Organizațiile C.S.M. din Ceho
slovacia au dovedit multă iniția
tivă în lupta pentru dezvoltarea 
economiei naționale. Ele au de
venit renumite prin largile acți
uni complexe de economii. Așa 
de pildă organizația C.S.M. de la 
uzinele siderurgice Vitkovice din 
Ostrava a reușit să ducă o mun
că atît de bună îneît fiecare 
membru al ei face cîte o econo
mie de 300 de coroane. Pe merit 
în Cehoslovacia, datorită succe
selor obținute în acțiunea de e- 
conomie, se vorbește despre „mi
lioanele C.S.M.-iste“.

In Polonia, tinerii constructori 
ai socialismului au avut de tre
cut greutăți extrem de mari, da
torită faptului că aproape întrea
ga economie a țării fusese dis
trusă de invazia hitK"istă. Mii 
de tineri au pus mina pe lopzțf, 
și au început să muncească atît 
pe șantierele construcțiilor de 
case, cît și ale uzinelor. Și rînd pe

drum au acordat o mara atenții 
tineretului, creîndu'-i condiții da 
dezvoltare cum acesta nu a eu» 
noscut nicicînd. Conștiința pa
triotică a tineretului, faptul că el 
a fost eliberat de orice exploa
tare, aprecierea condițiilor de 
viață și muncă create, credința- 
sa în nobilele idealuri ale socia
lismului explică munca entuzias
tă pe care o desfășoară tineretul 
din țările socialiste pentru pace, 
bună stare, socialism. Tineretul 
din țările socialiste sub condu
cerea partidelor comuniste șî 
muncitorești, avînd 1« baza 
luptei lor țelul comun al con
struirii socialismului, ideile mar
xism-leninismului, pășește unit, 
în lupta sa nobilă. Iată de ce ti
neretului din țările lagărului so
cialist îi sînt aproape de suflet 
lupta pentru pace, împotriva pro
vocatorilor la un război atomic, 
solidarizîndu-se cu acțiunile tine
retului de pretutindeni, Îndrep
tate spre construcție și pace. Și 
dacă provocatorii la un război, 
vor arunca omenirea într-un ca
taclism, ei, strîns uniți împreună 
cu popoarele lor vor ști să le dea, 
riposta cuvenită.

mică, scundă, în fundul unei curți, cu 
de bîrne verde închis, cu un singur 
ușă ce dădea direct afară, iar inlăun- 
aranjat foarte curat și chiar cochet, 
și pe pat velințe. perne, fotografii in

NOUTĂȚI!
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Au apărut diafiimeie:

— Electrificarea în R. P R
— Dezvoltarea transporturilor 

R. P. R
— Muzeul

(Despre arta
— Muzeul

(Despre arta

Bruckenthal - partea 
populara ) 
Bruckenthal - partea 
plastica)

— Din trecutul de lupta al poporului
nostru în perioada celui de al 11-lea 
război mondial
Aceste diafilme ne ajută să ne cunoaștem 

patria

Se găsesc de vînzare la toate librăriile 
și magazinele cu tucării.
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dominația, pretu- 
forța, tineretul se 

__r______ r____ ___ , , pentru scuturarea
J„B_i_i. Tineretul indonezian urmărește și distruge rămășițele bandelor răzvrătite 
ale uneltelor colonialiștilor care ar dori să transforme din nou Indonezia într-o

1 Mai. Clasa muncitoare sărbătorește solidaritatea ei internațională. Zi de 
luptă împotriva exploatării, pentru independență, pace și colaborare între popoare.

In lupta pe care clasa muncitoare o duce împotriva capitalismului, tineretul 
participă cu entuziasmul și elanul său, cu întreaga sa putere de luptă, punînd ast
fel în slujba nobilelor idealuri a'e popoarelor forța sa proaspătă și înaripată. Par
ticiparea tineretului Ia această luptă este firească, deoarece el este deosebit de 
lovit de anomaliile capitalismului, de criza și de declinurile repetate a.’e economiei 
capitaliste, el este prima victimă a planurilor agresive pe care le nutresc cercurile 
imperialiste, el se lovește în primul rînd de poverile ce le impun popoarelor 
cursa nebunească a înarmărilor, deoarece această politică împiedică excesul la în
vățământul de toate gradele, lovește în dezvoltarea sănătoasă a tineretului.

1 Mai găsește tineretul muncitor din lumea capitalistă luptînd cu înflăcărare 
pentru cauza sfintă a clasei muncitoare, cauză ce se identifică cu idealurile no
bile ale omenirii progresiste. Clasa muncitoare internațională este conștientă că 
numai în strinsă unitate și solidaritate ea poate obține victoria în gigantica ei 
•luptă.

In toate țările capitaliste, tineretul luptă pentru satisfacerea revendicărilor 
sale economice, pentru a smulge din mina patronilor drepturile sale, pentru lichi-

Acest 1 Mai găsește tineretul în lupta împotriva politicii inumane dusă de 
guvernele capitaliste, împotriva politicii aventuriste și agresive promovată de 
cercurile conducătoare ale țărilor N.A.T.O. Tineretul se împotrivește militaris
mului, se pronunță împotriva remilitarizării Germaniei occidentale, împotriva 
continuării experiențelor cu arme nucleare, pentru interzicerea armelor 
nucleare, pentru tratative la cel mai înalt nivel. Recunoscător Uniunii 
Sovietice pentru gestul său nobil și umanitar, tineretul, alături 
de forțele progresiste și de opinia publică internațională exer
cită presiuni asupra guvernelor S.U.A. și Angliei, în 
scopul de a le determina să imite exemplul generos 
al Uniunii Sovietice, să înceteze experien
țele cu arme nucleare și să nu mai planeze 
asupra omenirii pericolul distrugerii, ti
neretul să

viitorulIa

«

se poată gîndi în pace

7

V

independență

sale economice, pentru a smulge din mina patronilor drepturile 
darea discriminărilor la care este supus.

Pretutindeni unde imperialismul încearcă să-și mențină încă 
tindenl unde colonialismul face sforțări ca să-și păstreze încă 
află în primele rînduri ale luptătorilor pentru independență, 
jugului.

coîcnie și poporul indonezian in rob făuritor de profituri. In Algeria tineretul 
luptă cu arma în mină împotriva jugului colonial francez, pentru dobîndirea 
dreptului de autodeterminare. In Kamerun, in Kenia, Nigeria și Senegal, 
in Cuba și Venezuela, tineretul se găsește în primele rînduri ale luptăto- 
ri:nr tmnritriva vechilor colonialiști, sau a celor noi, imperialiștii ame-rilor împotriva vechilor colonialiști, sau a celor noi, imperialiștii 
ricani.

Folosind rasismul ca metodă de discriminare și 
dezbinare a clasei muncitoare, burghezia încearcă 
învenineze tînăra generație, infiltrîndu-i otrava 
rasistă. Tineretul muncitor, și alături de el, tine, 
rii progresiști din întreaga lume luptă împo
triva discriminărilor rasiale, împotriva 
crimelor rasiste, împotriva renaș
terii fascismului, metodă fo
losită de burghezie în apă
rarea disperată 
tului ei.

pentru dest'ndere 
internațională, dezarmare 

și pace

• ••

In întreaga lume, 
tineretul s-a alătu
rat giganticului val 
al luptei popoarelor 
pentru pace, pentru 
dezarmare, pentru 
destindere interna
țională. Tineretul 
din ambele sta
te germane s-a ridi
cat hotărît împotriva 
politicienilor atomici 
care vor să înarme
ze Germania occi
dentală cu arma a- 
tomică. -Un protest 
energic l-au expri
mat în apelul lor cei 
11200 de tineri mun
citori metalurgiști 
din Gelsenkirchen. 
La Friedrichschafen 
s-au întîlnit repre
zentanții tineretului 
din trei țării,—Ger
mania occidentală, 
Franța și Olanda. Ei 
au chemat toate or
ganizațiile de tineret 
din Europa să con
voace o conferință a 
tineretului țărilor eu
ropene împotriva re
militarizării Germa-

n’ei occidental'. 
Chemarea lor a fost 
sprijinită în nume
roase țări europene. 
Conștienți de răs
punderea ce o poar
tă pentru viitorul ti
nerei generații, 1800 
de tineri muncitori 
germani, dintre care 
1000 din Germania 
occidentală s-au în
trunit la Erfurt pen
tru ș discuta cum ar 
putea contribui tine
retul muncitor din 
ambele state germa
ne ia scoaterea din 
mîinile politicienilor 
de la Bonn a bombei 
atomice, a armelor 
de distrugere. Dele
gații și-au exprimat 
hotărîrea lor de lup
tă prin ,,Manifestul 
adresat tineretului 

muncitor, generației 
tinere din ambele 
state germane“ — 
manifest adoptat la 
conferință în unani
mitate.

Apelurile oameni
lor de știință din înr

treaga lume de a se 
interzice experien
țele nucleare, ape
luri care au fost 
luate în considerație 
numai de Uniunea 
Sovietică, și au fost 
respinse de către 
puterile occidentale, 
a găsit un larg ecou 
în rîndurile tinere
tului. Reacția în rîn
durile tineretului 
este în plină efer
vescență. In Japonia 
mii de tineri munci
tori, țărani, studenți 
și tineri intelectuali 
au organizat mari 

t mitinguri împotriva 
experiențelor cu ar
ma atomică făcute 
de către S.U.A. Ac
tualmente, în Italia 
se desfășoară nume
roase acțiuni ale ti
neretului împotriva 
pericolului atomic și 
pentru 
rînd, 
timpul 
tați.i
Campo Dei Fiori, ti
neretul a ars simbo
lul unei rachete ato
mice. La Torino, Fe
derația Tineretului 

Comunist a lansat 
printre tineri ideea 
de a se organiza un 
referendum asupra 
problemelor actuale. 
Acțiuni organizate 
de tineret se petrec 
pe toate meridiane
le. Pacea e un lucru 
sfînt pentru care tre
buie să lupți.

.pentru 
dreptul 

la învățătură

pace. De cu
la Roma, în 
unei manifes- 

nocturne pe

capitaliste !

Copii din sudul Italiei ureînd într-o cocioabă 
transformată în școală. Așa arată dreptul la în. 
vățătură în țările

Președintele Nasser 
a sosit la Noseova

Moscova 29 (agerpres). — 
TASS transmite: La invitația 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în dimineața zilei de 29 
aprilie a sosit la Moscova, pe bor
dul unui avion ..Tu — 104", Ga- 
mal Abdel Nasser, președintele 
Republicii Arabe Unite.

La aeroportul Vnukovo, Nasser 
a fost întîmDinat de sute de cetă
țeni ai Moscovei.

iEl a fost întîmpinat de aseme
nea de Kliment Voroșilov, Nichi- 
ta Hrușciov, Aleksei Kiricenko, 
Frol Kozlov, Nuritdin Muhitdinov, 
Aleksei Kosîghin, deputați ai So
vietului Suprem al U.R.S.S., mi
niștri, diplomați străini, ziariști 
sovietici și străini, reprezentanți 
ai clerului musulman.

La sosirea președintelui Na
sser pe aeroportul Vnukovo, în 
fața microfonului a rostit o cu- 
vîntare K. E. Voroșilov, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. care a salutat pe înal
tul oaspete.

Președintele Nasser a mulțumit 
în cuvîntarea sa pentru primirea 
cordială.

In drum spre reședință pe stră
zile principale ale orașului, preșe
dintele Nasser a fost salutat de 
mii de locuitori ai Moscovei.

împreună cu președintele Repu
blicii Arabe Unite din Cairo au 
sosit la Moscova vicepreședinții 
Abdel Lat.f Mahmud El Bogdadi 
și Akram El Haurani; ministrul 
Invățămîntului Kamal Eddin Hu- 
ssein ; ministrul Afacerilor Exter
ne dr. Mahumd Fawzi și al'.e per
soane.

★
La 29 aprilie președ’ntele Re

publicii Arabe Unite, Gamal Ab-

del Nasser, a făcut o vizită pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Nikita Hrușciov.

In aceeași zi președintele Re
publicii Arabe Unde a făcut o vi
zită președintelui Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., Kli
ment Voroșilov.

★
La 29 aprilie, scurt timp după 

sosirea la Moscova, Gamal Abdel 
Nasser, președintele Republicii 
Arabe Unite, și persoanele care 
îl însoțesc, au vizitat Mausoleul 
lui Lenin și Stalin, unde au de
pus o coroană de flori.

In (Tobiema actiniilor provocatoare ale aviației S.U.A

La Berlin

Recent, la porțile fabricii de 
Iiîrtie „Cetlit“ din orașul italian 
Cieti se înghesuiau grupuri de 
tineri muncitori și muncitoare. 
Porțile fabricii erau închise.

— Ce se petrece aici ? întrebau 
cei care se apropiau, văzind mul
țimea de tineri din fața fabricii. 
Epifania Lussu, o tinără munci, 
toare de 24 de ani, a răspuns: 
>,Noi, tinerii, majoritatea munci
torilor din această fabrică, conti
nuăm greva. Cu salariile primite 
nu ne putem menține existența“. 
Și Epifania Lussu, este una din
tre tinerele care au parte de o 
Viață grea jn condițiile capitalis
mului. Ea a rămas singură cu 
cei trei copilași ai ei- Ceea ce

...pentru pîine și libertate
cîștiga era atît de puțin incit pe 
rind, cei trei copii i-au pierit de 
foame.

In întreaga lume capitalistă 
1 Mai găsește tineretul muncito
resc luptind împotriva racilelor 
capitalismului care se află în 
plin declin, care nu poate oferi 
oamenilor muncii altceva decit 
exploatare crî.pcenă, mizerie, șo
maj și moarte.

Din țara soarelui răsare, în 
care samuraii au fost înlocuiți de 
către marii monopoliști, vin me

saje despre lupta tineretului care 
face parte din rîndurile proleta
riatului nipon. Mii de tineri mi
neri de la marile societăți carbo
nifere sînt în grevă de 40 de zile. 
Ei cer mărirea salariilor și sînt 
fermi hotărîți să continue lupta.

Pe continentul american, în 
extremitatea sa sudică, sindicate
le muncitorești din Montevideo, 
care înglobează 150.000 de mun
citori au declarat grevă generală 
pentru a veni în sprijinul tovară
șilor lor șomeri de la întreprin-

derîle frigorìfere „Zwift“ și 
„Artigan“, ambele proprietate a- 
mericană, care și-au încetat ac
tivitatea la începutul anului 
scopul de a sili muncitorii 
tineri să accepte condiții de sa
larizare mai proaste decît cele 
avute pînă la închiderea fabrici
lor.

Pretutindeni, tineretul asociază 
la acțiunile sale revendicative lo
zinci de luptă pentru cucerirea 
de drepturi democratice, împotri
va încercărilor de fascizare a 
vieții publice, de către unele gu
verne occidentale.

în 
mai

Cîndva un apologet al im- q 
perialismului, Cecil Rhodes, a 
era mîhnit că nu poate cuceri a 
și coloniza stelele care strălucesc /> 
noaptea. Aceasta se întîmpla z 
la il ani după sărbătorirea A 
primului 1 Mai. Jaful, acțiuni- A 
le samavolnice ale colonialiști- A 
lor, care se intitulau cu neruși. A 
nare „civilizatori“, au fost per- A 
petuate. ei încercînd să le A 
mențină pînă și în ziua de as- A 
tăzi. cu toate că colonialismul. A 
devenit anacronic, este urît de A 
popoare. A

Tineretul luptă împotriva co- A 
lonialismului. în țara celor A 
2.000 de insule, tinerii indone- A 
zieni au contribuit la nimici- A 
rea uneltelor colonialiștilor și » 
vor continua lupta pînă la eli- \ 
berarea Irianului de Vest. \
1 Mai află tineretul alger ian \ 
prins 
triva 
care, 
jugul 
înlături 
unea împotriva Algeriei. In \ 
preajma acestor zile 14 fotba- \ 
liști algerieni, jucători de frun- a 

te ai unor cluburi francezo, au \ 
părăsit Franța, alăturîndu.se \ 
forțelor patriotice. Același lu- X 
cru l au făcut și 10 tineri ofi- \ 
țeri algerieni, care au urmat \ 
cursurile unei școli militare în X 
Franța. în Kenia și Kamerun, / 
în protectoratele de pe țărmu- a 
rile golfului Aden, pretutin- a 
deni unde jugul colonial apusă \ 
umerii poporului, tineretul se X 
află în primele rînduri ale z 
luptătorilor. z

Năzuința spre libertate și in- z 
dependență a popoarelor colo- z 
riiale și a tineretului din colo- n 
nii este sprijinită de simpatia ‘ 
tineretului din întreaga lume. 
Pentru a ajuta lupta tineretu
lui împotriva colonialismului, 
F.M.T.D. a inițiat fondul inter
național de solidaritate. Tine
rii din Franța, solidari cu lupta 

v tineretului algerian, organizea- 
0 za numeroase acțiuni în scopul 
0 de a determina încetarea răz- 
0 boiului din Algeria și a ușura 
0 rezolvarea problemei algeriene 
Q in spiritul umanității, a drep- 
v tului la autodeterminare și a 
v dorinței de independență ex- 
v primată de poporul algerian. 
v Ziarul „Avangarde“ și alte pu. 
Q blicații ale tineretului francez 
v militează în același scop. Spri- 
v jinind aspirațiile tineretului 
v din Algeria, tinerii comuniști 
iQ francezi luptă împreună cu ti

nerii socialiști și cu membri 
ai unor organizații catolice de 
tineret etc. în alte țări, în 
Anglia, în Italia, în Germania 
occidentală, tineretul sprijină 
de asemenea lupta tineretului 
din colonii, organizînd nume
roase acțiuni de masă în acest

J scop.

muncii din 
Democrate 

vizitei lui

Seelen-

în luptă crîncenă îmno- 
colonialif iilor francezi,

în dorința de a menține 
colonialist, nu s-au dat 
i să pornească agrest- 
împotriva Algeriei.

BERLIN 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 29 aprilie a 
avut lcc la Berlin un mare mi
ting al oamenilor 
capitala Republicii 
Germane, consacrat
A. I. Mikoian, prim vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în R. D. Germană. In- 
tr-una din cele mai mari săli din 
Berlin — sala „Werner
binder-Halle“ s-au adunat mii de 
berlinezi — muncitori de la în
treprinderile berlineze, funcțio
nari, tineret studios

Mitingul a fost deschis de prof. 
E. Correns, președintele Prezidiu
lui Consiliului național al Fron
tului Național al Germaniei De
mocrate.

E. Correns a dat cuvîntul lui 
A. I. Mikoian, a cărui apariție li 
tribună a fost salutată cu aplau
ze prelungite.

Apoi a luat cuvîntul W. Ul
bricht, prim secretar al C.C. al 
P.S.U.G, salutat călduros de par- 
ticipanții la miting.

Mitingul s-a încheiat prin in
tonarea cîntecului clasei munci
toare „Pășiți înainte, tovarăși I“

Delegația -U. T. M 
a sosii la Pekin

PEKIN 29 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite: O delegație 
a Uniunii Tineretului Muncitor 
din R. P. Romină, condusă de 
Alexandru Kopandi, secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Mun
citor, a sosit la Pekin,

La aeroport ei au fost întîmpi- 
nați de Liu Și-iuan, secretar al 
C.C. al U.T.C. din China, și de 
alți activiști cu munci de răspun
dere din C.C. al U.T.C. din 
China.

Declarația 
lui A. A.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 29 aprilie 
A. A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., a făcut 
o declarație în cadrul unei con
ferințe de presă pentru ziariștii 
sovietici și străini, organizată la 
Ministerul Afacerilor Externe.

In declarația sa, A. A. Gro
mîko a atras din nou atenția gu
vernului S.U.A. asupra răspun
derii serioase care îi revine pen
tru eventualele urmări ale acțiu
nilor provocatoare a'.e forțelor 
militare aeriene americane. El 
și-a exprimat speranța că guver
nul S.U.A. va da dovadă de pru
dență și, in interesul păcii va 
inceta zborurile inadm.sibile și 
neprovocate a>le bombardierelor 
americane încărcate cu bombe a- 
tomice și cu hidrogen în direcția 
frontierelor Uniunii Sovietice.

In S.U.A., a spus A. A. Gro
mîko, se preferă să nu se vor
bească despre ceea ce s-ar întîm- 
pla dacă aviația militară sovie
tică ar proceda la fel cum proce
dează astăzi aviația americană 
și, ca răspuns la trimiterea de 
bombardiere americane spre fron
tierele U.R.S.S., bombardierele 
sovietice s-ar îndrepta spre fron
tierele S.U.A. In situația creată, 
a remarcat A. A. Gromîko, un a- 
semenea pas din partea Uniunii 
Sovietice ar fi firesc.

Dacă instalațiile radar sovie
tice sau americane ar descoperi 
că de frontierele lor se apropie 
bombardiere atomice ale celei
lalte părți, ce concluzii ar trebui 
să tragă atunci părțile ? In ase
menea condiții, a întrebat el, ar 
fi oare posibil sau ar exista timp 
pentru a stabili dacă bombardie
rele celeilalte părți au intenții 
bune sau rele ? Atunci nu ar mai 
rămine timp pentru tratative di
plomatice. Se poate spune aproa
pe cu certitudine că în acest caz 
avioanele nu s-ar întoarce îna
poi și lumea s-ar pomeni împinsă 
într-o catastrofă.

Ne putem imagina și o altă 
posibilitate: să presupunem că 
bombardierele americane, care 
după cum se știe au ipe bord 
bombe atomice și cu hidrogen, 
vor viola într-unul din zboruri 
frontiera Uniunii Sovietice; pen
tru a respinge primejdia, va fi 
necesar să lansăm rachete. Or

Gromîko
rachetele nu mai pot fi 
înapoi.

Noi nu vorbim despre 
cestea din dorința de a 
a spus A. A. Gromîko, 
pentru a amenința pe 
lucru pe care guvernul sovietic 
nu l-a urmărit niciodată, ci pen
tru a arăta întreaga gravitate a 
primejdiei în fața căreia a fost 
pusă omenirea din cauza jocului 
aventurist cu armele atomică și 
cu hidrogen.

Acum — a continuat A. A. 
Gromîko — nu mai există nici o 
îndoială că este vorba de acțiuni 
întreprinse cu știrea guvernului 
S.U.A. Din declarațiile reprezen
tanților oficiali ai guvernului a- 
merican și mai a'.es din poziția 
pe care s-au situat S.U.A. în Con
siliul de Securitate unde repre- 
zcnlantul american a întîmpinat 
ostil cererea sovietică de a se 
pune capăt jocului periculos cu 
focul, rezultă că S.U.A. intențio
nează să continue și pe viitor 
provocările periculoase cu avioa
nele lor militare încărcate cu 
bombe nucleare.

Unele personalități din S.U.A., 
a arătat A. A. Gromîko, declară 
că avertismentul Uniunii Sovie
tice în privința pericolului ne 
care îl prezintă acțiunile aviației 
americane înseamnă că U R.S.S., 
în general, ..nu dorește o confe
rință la nivel înalt“. Dacă guver
nul S.U.A., a spus el, dorește in
tr-adevăr succesul tratativelor 'a 
nivel înalt în scopul destinderii 
încordării internaționale și al mic
șorării primejdiei unui război a- 
tomic, atunci de ce continuă zbo
rurile avioanelor americane încăr
cate cu bombe cu hidrogen spre 
frontierele altor state, zborul i 
fără precedent în timp de pace ?

Ne așteptăm, a declarat A. A. 
Gromîko, ca toate țările intere
sate în preîntîmpinarea primejdiei 
izbucnirii unui război atomic și 
în atenuarea încordării interna
ționale să spriiine apelul de a 
se pune capăt zborurilor bombar
dierelor americane încărcate cu 
bombe atomice și du hidrogen în 
direcția frontierelor Uniunii So
vietice. Primejdia care amenință 
trebuie înlăturată cît timp nu 
este încă tîrziu, cît timp eveni
mentele nu au ajuns la un punct 
de la care nu va exista dare 
înapoi.

întoarse

toate a- 
exagera. 
și nici 
cineva.

Interviul acordat del.G. Maurer 
unui ziar argentinian

BUENOS AIRES 29 (Ager- 
preș). — Ziarul „Clarin“ a pu
blicat în numărul său din 28 a- 
prilie un interviu acordat de tov. 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne, corespondentului acestui 
ziar. „Sînt sigur — a spus prin
tre altele tov. I. Gh. Maurer — 
că vizita noastră va contribui la 
întărirea relațiilor dintre R. P. 
Rornînă și Argentina. Ea va con
tribui de asemenea la întărirea 
luptei pentru pace, și constituie 
o reafirmare a faptului că 
poarele pot să se înțeleagă 
cadrul coexistenței pașnice“.

Răspunzînd la o întrebare 
corespondentului ziarului, I 
I. Gh. Maurer și-a exprimat sa
tisfacția pentru lărgirea relațiilor 
dintre Romînia și Argentina și a 
adăugat : „Acordul comercial

Deschiderea sesiunii 
Comisiei de

O. N.
statisticâ 
U.

po
lii

: a 
tov.

semnat în ianuarie deschide po
sibilități de schimburi. Cred însă 
că nu trebuie să ne limităm nu
mai la aceasta. Trebuie găsite și 
alte căi. Cu toate că există o ase
mănare între cele două țări, am
bele avînd o importantă produc
ție agricolă, doresc să sublimez 
că Romînia dispune de o indus
trie în plină dezvoltare. Ne inte
resează multe produse argenii- 
niene și credem că avem multe 
produse pe care putem să le 
oferim“.

NEW YORK 29
La 28 aprilie a.c. _ _ ...... .........
New York cea de-a X-a sesiune 
a Comisiei de statistică a O.N.U.

Sesiunea a ales președinte pe 
delegatul Noii Zeelande, Woot, 
iar vicepreședinte — la propune
rea delegatului U.R.S.S., 
nută de delegatul 
pe delegatul R.P.R., 
Raportor al sesiunii 
delegatul Irlandei.

(Agerpres). — 
s-a deschis la

susți-
S.U.A. - 

M- Levente, 
a fost ales

I'

Tineri șomeri din Chicago 
I

Este impresionantă lupta înflăcărată pe care o desfășoară pe 
cele mai diverse planuri tînăra generație din țările capitaliste. 
Copilăria, adolescența trăite in condițiile capitaliste, adiță in lip
suri și mizerie au sădit încă din anii cei mai fragezi în conștiința 
tineretului necesitatea luptei. Orînduirea este cea vinovată de zi
lele grele de care au parte tinerii din lumea capitalistă. Clasa 
muncitoare are în rîndurile ei sute de mii și milioane de tineri, 
care se alătură luptei ei cu forța lor proaspătă și înaripată, cu 
entuziasmul lor. Lupta pe care tineretul din țările capitaliste o 
desfășoară pentru a smulge din mina patronilor drepturile sale, 
pentru lichidarea discriminărilor la care este supus trezește nu
mai admirația.

Tineretul din țările asuprite încă de colonialiști este încadrat și 
în cele mai proaspete contingente do luptători împotriva jugului 
colonial. In Algeria, în Kamerun, în Kenya, în Cuba și Venezuela 
ori unde domnește jugul colonial, tineretul luptă pentru cauza 
nobilă a independenței popoarelor, a scuturării jugului imperia
list.

Ziua de 1 Mai găsește tineretul din lumea capitalistă într-o 
luptă aprigă eu relele generate de un sistem social condamnat de 
istorie. Prin lupte el obține succese. Pentru victorie el își strînge 
tot mai mult rîndurile în jurul clasei muncitoare, se înregimen
tează în luptă alături de clasa muncitoare internațională. Acesta 
este sensul profund al tuturor acțiunilor tineretului din țările ca
pitaliste, prin care el sărbătorește 1 Mai 1958.

■ț KIEV.—Din însărcinarea Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., la 28 aprilie Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a înmînat 
ordine unui grup numeros de 
fruntași și specialiști din agricul. 
tura regiunii Kiev și de activiști de 
partid și din aparatul de stat din 
Ucraina.

■ir PEKIN. — Comitetul chinez 
pentru promovarea comerțului in
ternațional a oferlf o recepție cu 
prilejul deschiderii expoziției eco
nomice a R.P.R.

•ir LONDRA. — La 28 aprilie au 
izbucnit lupte violente între tru
pele britanice și răsculați în re
giunea occidentală a protectoratu
lui englez al Adenului, în sudul 
Peninsulei Arabice.

■ir WASHINGTON. — Dr. Lynus 
Pauling, laureat al Premiului No- 
bel, cunoscut militant pe tărîm so' 
cial (profesor ta Institutul tehno
logic din California) a cerut cu 
hotărîre în cadrul unei conferințe 
de presă încetarea experiențelor 
cu arma nucleară.

* WASHINGTON. - O. Porter, 
membru în Camera reprezentanți
lor din partea statului Oregon, s-a 
pronunțat împotriva experimen
tării de către Statele Unite a ar
mei nucleare.

* NEW YORK. - Intre 21 șl 28 
aprilie la New York s-a aflat de
legația constructorilor sovietici 
condusă de I. I. Lebed. vicepreșe
dintele Comitetului de stat pentru 
problemele construcțiilor de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

•fr VARȘOVIA.— In vechiul oraș 
polonez Gniezno, pe scena teatru» 

Fredro* a avut loc dumi- 
aprilie premiera piesei 
fără nume“ de Mihail Se»

STAS 3152

O manifestație a studenților francezi

lui „Al. 
nică 27 
„Steaua 
bastion.

Spectacolul regizat de Josef 
Gaidar și jucat de cei mai buni 
actori ai scenei locale s-a bucu
rat de un deosebit succes.

ir TIRANA. —Printr-o hotărîre a 
C.C, al Partidului Muncii din Al
bania și Consiliului de Miniștri în 
Albania au fost reduse prețurile la 
o serie de produse alimentare și 
articole industriale.
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