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miuieă ni-i mindria 
și sensul și mărirea

Desen

de

P- NAZARIE

Cu tnîini de crini, o fată alege iar mătasa, 
mătasa pentru steaguri, catarge și eșarfe. 
E-nrniresmat văzduhul, și dulce ca melasa 
și ramurile line au modulări de harfe 
iar fata visătoare alege iar mătasa.

Că azi se plăsmuiește, cu bucurie, steagul 
să umble prin cetate cînd o să sune ora. 
Sînt cîntecele roșii căci roșu e și veacul 
drept care steagul nostru e însăși aurora. 
Căci azi se plăsmuiește, cu bucurie, steagul.

Și ce frumos e steagul în brațele muncite, 
în brațele severe și demne și curate.
Un vint a-mpins mătasa pe piepturi arcuite 
pe umeri mari și tineri, pe frunți înobilate. 
Vezi ce frumos e steagul în brațele muncite?

Trimisu-și-a cîmpia emblema ei de spice 
pădurile umbroase trimis-au alăute, 
din munți sosesc metale în roțile voinice 
vin ancorele grele din mările zbătute.
Se întîlnesc oțele, și ancore și spice.

Din tot avutul țării, din vasta-i visterie, 
vin soli și-aduc de toate în trecere prelungă.
Se sprijină pe brațe măreața avuție, 
căci brațul își arată azi propria lui muncă. 
Vezi ? Prin piață trece întreaga visterie.

Stau martor, în tribună, l-aceste mîndre treceri, 
și-n suflet simt sudura cu oameni, milioane 
care-ncovoaie fierul, care înalță seceri 
și-așează, peste seceri, robustele ciocane.

tn muncă ni-i mindria și sensul și mărirea, 
ea ne-nfrumusețează, în creștere deplină.
Prin ea cunoaștem ura și prețuim iubirea 
și chibzuim hotare-ntre umbră și lumină.
In muncă ni-i mindria și sensul și mărirea.

Cîntați, cu buze roșii, înălțătoare arii! 
înveseliți deci timpul și desfătați meleaguri !
Din nou aleg mătasa, cu grijă, mătăsarii, 
mătasa pentru albe catarge, roșii steaguri.
Cîntați, cu buze roșii, înălțătoare arii I

Prima zi de mai, cînd întreaga fire se află 
în plină și fremătătoare reînnoire simbolizează 
ziua solidarității internaționale a celor ce mun
cesc 1 Mai prilejuiește oamenilor muncii din 
toate colțurile pămîntului trecerea în revistă a 
izbînzilor obținute în lupta pentru o viață mai 
bună, pentru pace, democrație și socialism, și 
insuflă noi îndemnuri în această luptă. In fie
care țară, sărbătorirea acestei zile se desfășoară 
în condiții diferite. Dar pretutindeni, glasurile 
milioanelor de oameni a1 muncii exprimă ace
leași năzuințe înflăcărate: unitate, pace, pro
gres, fericire I

Tradiția sărbătoririi zilei de 1 Mai este lega
tă de evenimentele care s-au petrecut cu mulți 
ani în urmă — la 1 Mai 1886 în S.U.A. Exploa
tarea cruntă, nemiloasă, condițiile grele în 
care-și duceau viața muncitorii din S.U.A., au 
făcut ca aceștia să organizeze greve și demon
strații pe întreg cuprinsul Statelor Unite. In- 
tr-unul din cele mai mari centre industriale ale 
S.U.A., Chicago, marea majoritate a muncitori
lor a intrat în grevă. Muncitorii cereau condi
ții omenești de muncă, micșorarea zilei de mun
că la 8 ore. La Chicago a avut loc 6 mare de
monstrație a muncitorilor pe care poliția a ata
cat-o cu sălbăticie, înecînd-o în sînge. Repre
siunile sîngeroase dezlănțuite împotriva mun
citorilor participanți la această demonstrare, 
care avusese loc tocmai în zira de 1 Mai au stîr- 
nit indignarea întregii omeniri muncitoare care 
și-a manifestat solidaritatea cu proletarii ame
ricani. In 1889 Congresul Internaționalei a II-a 
hotărăște ca ziua de 1 Mai, devenită simbol al 
solidarității internaționale a celor ce muncesc, 
să fie sărbătorită în fiecare an ca zi de luptă 
revoluționară a clasei muncitoare.

Se împlinesc de atunci șaptezeci de ani.
Fiecare an care a trecut a dovedit că solida

ritatea muncitorilor din toate țările este o armă 
invincibilă în lupta pentru zdrobirea cătușelor 
exploatării, pentru o viață mai bună, pentru a- 
sigurarea libertății lor.

De la istorica chemare din „Manifestul Par
tidului Comunist": „Proletari din toate țările, 
uniți-vă!“, unitatea, solidaritatea internațională 
a celor ce muncesc s-a întărit neîncetat, deve
nind o forță uriașă, sub steagul luptei pentru 
socialism.

O treime din omenire a răsturnat vechea o- 
rînduire socială nedreaptă și pășește astăzi 
strîns unită în marele lagăr al țărilor socialiste 
în fruntea căruia se află Uniunea Sovietică. 
Oamenii muncii din țările lagărului socialist 
sărbătoresc ziua de 1 Mai 1959 în condițiile u- 
nor noi și strălucite succese în dezvoltarea eco
nomiei și culturii, în creșterea necontenită a ni
velului de trai al poporului muncitor.

Oamenii sovietici care au pășit în perioada

construcției desfășurate a comunismului sărbă
toresc 1 Mai în plin avînt de luptă pentru în
făptuirea sarcinilor grandioase ale septenalului 
elaborat de cel de al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S., pentru cucerirea primului loc din 
lume în ce privește producția pe cap de locui
tor și nivelul de trai al poporului. Uimind în
treaga omenire prin obiectivele sale cu adevă
rat gigantice, septenalul vestește o mare cuce
rire istorică a oamenilor muncii din U.R.S.S. 
in țara în care doar cu patru decenii în urmă, 
înainte de Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, exploatarea îmbrăca formele cele mai 
barbare, se înfăptuiesc idealurile la care au rîv- 
nit zeci și zeci de generații de oameni ai mun
cii din lumea întreagă !

Cu succese deosebite întîmpină 1 Mai 1959. 
marele popor chinez. Pentru China Populară 
anul care a trecut a fost anul unui mare salt 
înainte în toate domeniile de activitate Țara 
care a moștenit o cruntă înapoiere economică, 
China, a reușit să-și sporească în perioada 
1950—1958 producția industrială de cca. 10 ori. 
Numai în cursul anului trecut volumul produc
ției industriale și agricole a crescut cu 65 la 
sută. Anul acesta R. P. Chineză va produce 18 
milioane tone oțel, întrecînd Franța și Japonia 
și apropiindu-se de Anglia.

Cu mari realizări întîmpină 1 Mai și oame
nii muncii din celelalte țări ale lagărului socia
list. Țărilor socialiste le revine actualmente a- 
proape 38 la sută din producția mondială de 
cărbune, 25 la sută din cea de oțel, 50 la sută

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. 5-a)

Din bilanțul întrecerii...
Se încheie bilanțul în

trecerii.
Prin poștă și telefon 

sosesc știri.
Primele tractoare 

UTOS 27 au fost trimise 
de constructorii din Ora
șul Stalin pe ogoarele 
patriei. La Hunedoara, 
în secția din a cărei con
ducere face parte tînă- 
rul inginer Kraft Natan, 
oțelarii au obținut un 
nou record : 8,63 tone 
de metal pe metru patrat 
de vatră de cuptor. La 
Oltenița a fost lansată la 
apă a doua motonavă cu 
o capacitate de 2000 de 
tone. 3700 tineri inovato
ri din întreprinderile 
țării au adus în această 
perioadă patriei econo
mii de 10.000'000 lei.

Nu pot fi numărate 
faptele. Nu poate fi mă

surată dorința arzătoare 
a poporului de a con 
strui socialisipul.

Ziarele au anunțat că 
fabrica de acid sulfuric 
și îngrășăminte chimice 
de la Năvodari funcțio
nează cu întreaga capaci 
tate. Șantierul ei a fost 
șantier al tineretului 
Brigadierii au înfruntat 
arșița și viaturile dobro
gene ridicînd zidurile 
uriașei fabrici.

Din gara Ploești a ple 
cat zilele trecute un tren 
cu fier vechi spre marile 
cuptoare siderurgice ale 
țării- 23.000 de tineri 
din regiunea Ploești — 
în cinstea sărbătorii de 
1 Mai — au colectat pen
tru oțelari timp de o 
săptămînă 1421 tone de 
fier vechi.

Oțelarii se bucură de 
ajutor și își îndeplinesc

angajamentele. Cei din 
Reșița — de pildă — au 
dat peste plan de la în
ceputul anului pînă a- 
cum 17.250 tone de oțel 
Economiile siderurgiști 
lor din această cetate 
sînt de 16.700.000 lei- 
Din această sumă aproa
pe 8.000.000 au realizat 
tinerii. Chemarea lor, 
să realizăm „Cît mai 
multe economii pentru 
înflorirea patriei noastre 
socialiste", a găsit un 
larg ecou în întreaga 
țară. In orașul Craiova, 
la fabrica „Electr o pu
tere" sectorul tineretului 
a dat patriei economii de 
peste 1-500.000 lei.

„Să facem tot mai fru
moase orașele și satele 
patriei noastre" — este 
lozinca brigăzilor de mun
că patriotică, tn regiunea 
Constanța tinerii din brr

găzile de muncă patrioti
că au transportat pentru 
repararea șoselelor 64.000 
metri cubi de piatră. Pe 
marginea drumurilor ei 
au făcut plantații. Ce fru
mos vor arăta aceste dru
muri cind cei 160.000 de 
pomi și puieți vor fi 
verzi și in floare !

In luna aprilie numă 
rul brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică a ajuns 
la 17.000- In parcuri, pe 
șantiere la pavarea stră
zilor și la pavarea și elec
trificarea satelor, la lu
crări de hidroameliorații, 
tinerii au muncit volun
tar 4000 de ore.

Bilanțul poate conti
nua. Dar va putea fi în
treg doar mîine. cînd la 
demonstrația de 1 Mai 
fiecare om al muncii va 
raporta despre izbînda sa-

V. CONSTANTINESCU

SÂRB ÂTO A REA
MUNCII NOASTRE LI

. .1,

Sudorul fruntaș Gh. Chioreanu din secția II-a furnale 
a Combinatului Siderurgic Hunedoara

Foto: S. NICULESCU

Din nou Tntîiu Mai... Din nou orașele 
țării se vor umple de flori, steaguri, 
cîntece, lozinci... Victorioși, oamenii 
muncii vor demonstra în fața tribune
lor purtînd pancarde cu cifrele și gra
ficele realizărilor... încă un pas spre 
țelul măreț al luptei — construirea 
socialismului...

Fără să vrei te asaltează aducerile 
aminte...

Burghezia nu admitea ca muncitorii 
să aibă o sărbătoare a lor... Fabricile 
continuau să lucreze, cei ce nu se pre
zentau fiind amenințați cu concedierea... 
Muncă de sclavi, de roboți... așa era 
atunci munca — această podoabă a 
omului — sub stăpînirea capitaliștilor... 
dar niciodată nu apăsa atît de greu 
ca de Intîiu Mai... Niciodată nu turuiau 
atît de asurzitor roțile... niciodată foa
mea nu mistuia mai amarnic...

...Și totuși demonstrația avea loc, 
străzile se umpleau de strigătele de 
luptă, steagurile purpurii sfidau teroa
rea... Oricum, oricîți se puteau aduna, 
răzbind prin șirurile de polițiști, mun
citorii își afirmau adeziunea la marile 
idealuri ale solidarității internaționale 
a celor ce muncesc din toate țările.. 
Iar în fruntea lor erau comuniștii...

Cu nesaț erau ascultați aceia care 
avuseseră bucuria să participe la un 
Intîiu Mai în Piața Roșie... Un’unea 
Sovietică... Țara socialismului victo
rios... Ca un dătător de încredere și 
speranță ea lumina calea prin mizeria 
silniciei. Și pînă la urmă „lumina li
bertății" tot de la răsărit a velit....

1945... Primul Intîiu Mai liber... îoa-

Mihai Novicov

tă noaptea a plouat... Dar încă înaintea 
zorilor norii au început să se destrame. 
Soarele izbucni victorios inundînd ora
șul cu o lumină feerică... Fiecare casă, 
fiecare pom, fiecare floare, păreau gă
tite de sărbătoare... Pentru prima dată 
vechea sărbătoare muncitorească a ar
mindenului, a putut fi salutată în țară 
noastră ca o sărbătoare liberă...

...Da... pînă și în cele mai grele 
vremuri de teroare, tnuncitorii întîmpi- 
nau ziua de Intîiu Mai, ca o sărbă
toare a muncii... Pentru că, în ciuda 
exploatării și silniciei, ei iubeau mun
ca... ei știau: omul devine om prin 
muncă... Dar cu atît mai -puternică a 
fost ura lor împotriva patronilor capita
liști care încătușau munca, îl jefuiau 
pe om pînă și de bucuria muncii.

Azi munca e liberă I Lupta noastră 
e munca noastră azi. Revoluția prole
tară înfăptuită sub conducerea parti
dului a redat omului marea demnitate 
a existenței sale — de a fi creator de 
valori, pentru societate și pentru si ie, 
de a plămădi cu mîinile sale belșugul 
și viitorul țării — de a crea totul ce 
împodobește pămîntul... și cerul (nu e 
departe și vremea aceasta I). Oamenii 
muncii din patria noastră știu astăzi 
că fericirea lor depinde numai de ei. 
De 15 ani, de Ia eliberare, poporul pă
șește pe drumul spre fericire. Acesta e 
sensul politic al poeziei cifrelor și 
graficelor... Vulcanul forțelor creatoare 
umane a fost eliberat... Definitiv și 
pentru totdeauna...

...Multe gînduri se adună și se cioc-

nesc în ajun de Intîiu Mai. Ni-e inima 
plină de mînie și de suferință cînd ne. 
gîndim la frații noștri dîn țările, capi
taliste, care încă nu cunosc bucuria 
muncii libere și care, poate, vor trebui 
iar — aici sau colo — să înroșească 
de acest Intîiu Mai nu numai cerul cu 
steagurile, dar și'căldarîmul cu sîngele 
lor...

Dar mai zboară gîndul și înspre ora
șele și satele Uniunii Sovietice care vor 
raporta mîine, nu numai lor, dar în
tregii lumi muncitoare despre gran
dioasele lor izbînzi. Oamenii care au 
ajuns în ajunul comunismului... inima 
ți se umple de mîndrie și'triumf... Iată 
ce poate realiza omul liber 1 Nu există 
forțe în stare Să frîneze mintea sa 
plină de cutezanță... Iar prezentul 
Uniunii Sovietice e viitorul nostru... Și 
încă destul de apropiat... Tineretul Re
publicii Populare Romîne va trăi în lu
mea comunistă...

...Mîine iar vor zbura în stoluri mari 
porumbeii deasupra orașelor țării.. Vor 
zbura departe. Vor duce salutul nostru 
în cele patru zări... Ca să se afle pe 
tot pămîntul cît de mare, cît de deplină 
e azi bucuria noastră...

...Se resfiră glodurile... Se adună și 
se resfiră iar, dar pînă la urmă se 
unesc toate pentru a înălța un imn de 
slavă și de iubire Partidului revoluțio
nar al clasei muncitoare, Comitetului 
său Central în frunte cu conducătorul 
nostru iubit, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

înalt e cerul... Luminoasă zarea... 
Aerul e curat și îmbălsămat de mires
mele florilor... Fetele rîd cu gura plină

REFLECȚII 
DE I MAI

Acad. Mihail Ralea
Cînd, la sfîrșitul veacului trecut, sindicatele americane au 

ales ziua de 1 Mai ca dată simbolică a unirii universale a oa
menilor muncii, nici ei n-au putut să prevadă extensiunea 
uriașă a înfrățirii muncitorești : de pe acum, un miliard, o 
treime din populația globului trăiește în republici socialiste, 
iar în țările cu regim capitalist partide mărețe luptă pentru 
apărarea drepturilor proletariatului pregătindu-1 practic și 
ideologic pentru revoluție.

In toate țările capitaliste, burghezia, încă conducătoare a 
statului, e silită la o mișcare defensivă. Clasa dominantă din 
aceste țări, a încremenit cu mîinile încleștate pe comorile de 
aur, gîndindu se numai să-și apere încă cîtăva vreme privile
giile.

Nici un elan, nici un entuziasm creator. Ea nu se mai poa
te oferi să lupte sau să moară pentru vreun ideal oarecare. 
Burghezia a încetat de a mai putea să ofere eroi. In totală 
pasivitate, în marasm gloduros, înnebunită de anxietate, nu se 
mai gîndește decât să se apere cu turbare.

Karl Marx a arătat că, muncitorimea salvîndu.se pe ea în
săși, reușește să elibereze întreaga societate. Sub proletariat 
nu mai există o clasă exploatată, toți cei ce muncesc sînt sal
vați de revoluția acestuia.

De aci, solidaritatea întregii societăți — bineînțeles cu ex
cepția exploatatorilor — cu revendicările clasei muncitoare. 
Proletariatul luptă nu numai pentru el, în mod egoist, ci pen
tru alcătuirea unei noi societăți în care se eliberează toate ca
tegoriile. Cu toții trăiesc în viitoarea marii răsturnări și a 
marii creații pe care nu le pot realiza decît muncitorii în a- 
lianță cu țăranii muncitori. Intelectualii n-au decît de cîștigat 
din această transformare.

Privind istoria și meditînd asupra datelor ei, ne dăm seama 
că niciodată și nicăieri n a existat o mobilizare ideologică de 
proporțiile aceleia care înmănunchează az; intr-un tot aspira
țiile către socialism. In timpurile trecute cînd, în lipsa dezvol-
tării conștiinței umane religia apărea drept singurul paleativ 
la suferințele omenești, cînd „opiumul popoarelor" putea să 
aibă oarecare credit în sufletele desnădăjduite, budismul, creș
tinismul, mahomedanismul cu toată difuzarea lor, n-au putut 
atinge nici pe departe în ceeace privește adepții lor numărul 
și entuziasmul, pe care îl realizează azi mulțimile în rîvna lor 

și cînd rîd privirile le scînteiază... de construcție a socialismului.
Natura e gătită ca o mireasă... iar In cîteva decenii deci, azi, semnificația simbolică a zilei de 
copiii zburdă nebunatic. 1 Mai grupează, de la un cap la altul al planetei, toate spe-

Gîndiți-vă numai că toate acestea ranțele, toate năzuințele omenirii muncitoare. E sărbătoarea 
n-ar fi existat, dacă nu ne ar fi condus noastră, supremă, a tuturor care muncim. Meditarea adîncă a 
în luptă Partidul comuniștilor I sensului ei istoric ne va oțeli încă în lupta noastră.

BERE

Tinerii din brigada din secția l-a țevărie-montaj de Ia Atelierele C.F R. „16 Februarie“-Cluj condusă 
de utemistul Martin Birta, în cinstea zilei de 1 Mai, au contribuit prin muncă voluntară la reparația 

unei locomotive care a fost realizată p«ste plan.
Foto: N. STELORIAN
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TINERI DIN COLOANĂ
bat în geamuri cu degete 

In mintea aflată sub puterea
Zorile 

ușoare. I 
somnului adine, se aprinde puternic lu
minița de veghe. Deșteptarea. O clipă 
de nedumerire, apoi ceva neobișnuit de 
intens îți cuprinde cugetul: bucuria. 
Da, nu este o dimineață oarecare de 
primăvară. E 1 Mai I

Repede, sus 1 Mama, sau nevasta, 
sau sora ți-a pregătit pe speteaza scau
nului cea mai frumoasă dintre cămășile 
albe, imaculate, și hainele de sărbă
toare. Și pornești, grăbit, să-ți găsești 
coloana. Din curte, sau poate de peste 
gardul vecinului, rupi, o crenguță de 
fraged liliac (dacă există o zi în care 
lucrul acesta se îngăduie, astăzi este I). 
Pașii răsună cu o rezonanță specială 
pe caldarîmul parcă lustruit; strada în
treagă este o cutie de rezonanță în 
care vibrează sonor pașii tuturor celor 
ce se unesc în coloane.

Cite coloane sînt ? La început multe, 
nenumărate. Fiecare ulicioară găzdu
iește una subțire, firavă. Dar două 
asemenea pîrîuri se contopesc. La pri
mul colț de stradă un alt pîrîu de oa
meni se revarsă în cele dintîi. Altele 
vin lăturalnic, o oarecare piață de car
tier este punctul de confluență și se 
naște un rîu omenesc, și foarte curînd 
rîul va deveni fluviu cu zeci și cu su
te de mii de inimi bătînd într-o ca
dență unică.

Coloana oamenilor muncii din Repu
blica noastră, coloană imensă, atotcu
prinzătoare, o magistrală vie, dinamică, 
clocotitoare de energie.

Cine o formează ? Tu și oameni ca
tine. Te numești Andrei Moga, Nicolae 
Acichian, Ilie Vasile sau Dumitru Bă
jenaru, ești membru al unei brigăzi 
utemiste de producție și ai venit în fața 
uzinei tale — „Vasile Roaită" — pen
tru ca să pornești de acolo, printre to
varășii de muncă și luptă. Te numești 
Vasile Pînzaru sau Dumitru Toma și 
te-ai alăturat uriașei coloane venind 
de pe șantierul uzinei din Năvodari. 
Numele tău este Gheorghe Roșu, colec
tivist pe meleagurile oltenești și te 
găsești in acest fluviu omenesc alături 
de savant și de artist.

Pe toți vă reunește coloana, cu rîn- 
durile ei disciplinate și vesele, cu stea
gurile ei larg desfăcute, cu chemările 
ei de luptă și cu cîntecele ei ! Voi, oa
meni din coloană, ați adus cu voi, în 
nobilul fluviu omenesc, faptele voastre, 
activitatea voastră devotată construc
ției socialiste, năzuința voastră de a 
înfăptui mărețul ideal al poporului prin 
muncă încordată. 1 Mai este sărbătoa
rea inimilor voastre fierbinți.

Tovarăși din coloană, faceți loc aici, 
printre voi, tovarășilor din brigada 
utemistă a lui Nicolae Acichian. Cît 
înaintați încet, tălăzuind ca apele flu
viului, cît faceți un scurt popas, poa
te la răscruce de drumuri, ar merita 
să aflați ceva despre ei. Inchipui- 
ți-vă că, într-o zi de lucru, obișnuită, 
dați peste acești tineri din sectorul 
V al uzinei „V. Roaită". Ii veți găsi 
frămîntîndu-se pentru a inova, pentru 
a raționaliza, pentru a economisi
timp, energie și bani întreprinderii lor 
socialiste.

Au avut de lucrat, multă vreme, la 
montarea roților pentru mașinile de 
însămînțat porumb : roți mari, cu două 
genți, legate prin zece spițe. La ope
rația de nituire a spițelor, gențile se 
descentrau. Și atunci la evidența ca
binetului tehnic s-a înscris un „dispo
zitiv pentru înlăturarea jocului ra
dial la roțile pentru mașinile de po
rumb", asigurînd o montare axială. 
Inginerul Roșu, utemist și el, a făcut 
un calcul sumar : a rezultat o econo
mie anuală de 12.000 lei.

Cochilele în care se toarnă butucii 
de roți Sînt destul de scumpe — 2.000 
lei bucata. Uzura era 
Băieții au găsit o primă 
strunjit un milimetru pe 
terior înlăturînd arsura.
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neapărat de ele. 
Ceea ce înseam- 
industria noastră 
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raza din in- 
Viața cochi-

lei s-a prelungit cu o lună, o lună 
jumătate.

Acichian, responsabilul brigăzii 
secretarul de U.T.M. al sectorului,

care

c

nici. Iată o fată mărunțică și zglobie. 
Ochii ei negri rid și se desfată de 
priveliște. Unii o cred poate o fetișca
nă, acolo. Se înșeală. Acum, defilînd, 
ea exprimă simbolul prețios al cinste1'

Și 
e 

membru de partid, ca și mai vîrstni- 
cul Moga, tehnicianul brigăzii. Ilie 
Vasile, în a cărui minte ageră au mai 
încolțit încă vreo două propuneri de 
inovații, așternute și ele, documentat, 
pe hîrtie, e candidat de partid ; Du
mitru Băjenaru, Tănase Balotescu, 
Silvia Barbu sînt utemiști. A face to- 

ful pentru ca munca să prindă aripi 
este o lege pe care le-o dictează con
știința. Dacă de la turnătorie sosesc 
butuci de roți cu „gulerul" spart, ele 
nu vor lua drumul rebutului. Brigada 
sudează locul ciobit, fonta face priză, 
polizorul uniformizează urmele inter
venției. Economii, economii... Mai mul
te mașini agricole pe cîmpiile tării, 
mai mult belșug de recoltă, mai mul
tă bucurie în casele celor ce muncesc.

îi primiți, tovarăși, în mijlocul co
loanei pe acești tineri ?

Ca-ntr-un marș maiakovskian 
stîngul, viguros și impetuos, în 
durile coloanei intră brigadierii, 
nerii constructori.

Dîrzenie, abnegație, eroism...
Sînt adjective deloc exaltate, pe 

tînărâ noastră generație, de construc
tori entuziaști și le-a cucerit turnînd 
temeliile și ridicînd zidurile uriașe ale 
uzinelor și fabricilor, ale noilor ora
șe din patria noastră socialistă. Mii 
de tineri dintre voi, oameni din co
loană, și-au legat numele de aceste 
construcții. Numele lor nu e săpat 
nicăieri, în nici o marmură, dar în be
tonul de la temelie, în fiecare cărămi
dă din zid e pus ceva din tăria lor, 
din dragostea lor pentru patria socia
listă — și asta va trăi și dăinui prin 
istorie.

Și ce erau tinerii aceștia venind pe 
simpli de la 

vibrantă a 
răscolit și

șantier ? Niște băieți 
țară, pe care chemarea 
ganizațiilor U.T.M. i-a 
adus pe șantiere.

Sosind la Năvodari, pe șantierul 
zinei de superfosfați, Vasile Pînzaru, 
un cioban care coborîse de undeva de 
prin munții Sucevei, și-a lăsat la 
poarta taberei bîta ciobănească, opin
cile și cămașa aspră, luînd în loc sa
lopeta 
copul.

Da, 
durile 
brigadierii, autorii marilor opere so
cialiste Bumbești-Livezeni, Agnita- 
Botorca, Uzina cocsochimică și ter
mocentrala Hunedoara, Ozana-Cracău, 
Năvodari și atîtea altele. Steagurile 
dau fețelor voastre dîrze ceva din pur- 
purul lor comunist, și pasul vostru 
bate mîndru și cutezător. Oamenii vă 
cunosc și vă zîmbesc cu căldură. Voi 
sînteți Toma Dumitru și Curcă Du
mitru, care ați venit pe șantier la Nă
vodari niște simpli fii de țărani, care 
abea atunci descopereați viața Și lu
mea în adevăratele lor proporții. Ați 
muncit în vestita brigadă a lui Petre 
Gherghișan. Cine nu cunoaște pe șan
tier faptele voastre de-a dreptul eroi
ce, ca de poveste ? Sus, la treizeci de 
metri înălțime, pe un ger care ardea 
obrajii, voi mergeați cu roabele pe o 
scîndură îngusta (pentru că nu se pu
tea altfel) și turnați betonul din care 
ieșeau aburi calzi. Curajoși și dîrzi, 
nu vă speriați de greutăți. Școala șan
tierului vă călea și vă înălța. Din zi 
în zi îndrăgeați tot mai mult uzina 
aceasta pe care miinile voastre, ale 
celor șase sute de brigadieri o ridicau 
temeinic. Și iată 1 Fiii de țărani care 
veniseră pe șantier cu patru clase pri
mare, brigadierii, au început să învețe 
chimia.Au hotărît să rămînă în uzina 
pe care au construit-o. Miinile lor as
pre, care mînuiau tîrnăcopul și roaba, 
luau seara cartea cu nădejde și ambi
ție. Brigadierii au învățat. Mulți din
tre ei sînt acum operatori chimiști și 
mecanici, stăpîni pe uriașele agregate 
ale fabricii.

Brigadierii, constructorii, detașament 
de frunte al tinerei noastre generații, 
trec mîndri în marș brigadieresc și 
coloana întreagă simte parcă prin- 
tr-însa fiorul eroic al hei-rup-ului prin 
care țara renăștea din ruină, atunci 
în ’46, ’47, ’48...

...Coloana înaintează, purtînd cu ea 
urî vuet festiv, multicolor și polifonic 
— cîntece, muzică, veselie, entuziasm. 
Mii, sute de mii, milioane de oameni... 
Printre ei nierg nenumărate, fete. Fru
moase, atrăgătoare, vesele, ele sînt 
surorile, prietenele sau iubitele voas
tre. Dar nu numai 
mari 

și încrederii de care se bucură femeia 
în zilele noastre. Fata asta măruntă 
face față unor răspunderi deosebit de 
complicate. Pentru că trebuie să știți 
că acolo, la uzinele „I Mai" din PIo- 
ești, o sumedenie de oameni și pro
bleme gravitează în jurul ei. Ziua ei 
de muncă începe dis-de-dimineață, din 
clipa în care iese pe poarta casei. E 
vecină cu mulți muncitori ai oțelăriei 
uzinei și pornesc Ia lucru împreună. 
Pe fata aceasta, ajunsă acum într-o 
funcție importantă — dispecer șef — 
aceștia o cunosc de cînd era de-o 
șchioapă și se juca în țărînă. Poate 
de aceea unii, mai bătrini, îi spun pe 
numele „mic", Marioara. De-atunci 
deci, de cînd se întîlnește cu oamenii 
care-i dau binețe, începe ziua ei de 
muncă.

— Cum stați cu piesele ? Azi vin să 
vă vizitez — îl avertizează ea pe Ște
fan Gheorghe, șeful unei brigăzi de 
turnători — să nu întîrziați nici măcar 
un ceas. Am nevoie

Da, ea are nevoie, 
nă de fapt că uzina, 
socialistă cere prin 
fie gata absolut la
Pentru că chiar la poarta uzinei, o aș
teaptă oameni din întreaga țară : din 
București, Sibiu sau Tîrgoviște. Ca 
dispecer șef ea răspunde de executa
rea la timp și pe sortimente a tuturor 
pieselor. La oțelărie se execută co
menzi pentru uzină, pentru utilaje 
care merg pînă în India, dar multe și 
pentru alte întreprinderi din țară. In 
fiecare zi, sosesc la ea delegați care 
cer piesele. Unii sînt mai înțelegători 
alții neînduplecați.

— Nu plec de aici pînă nu ne dați 
piesele, i-a spus categoric trimisul 
uzinelor „Independența" din Sibiu. 
Dacă n-avem piesele pînă acum, la 
25, nu ne putem îndeplini 
gajamentele în cinstea lui 
dați seama...

Da, tînăra Trotuș Maria
ma, îi înțelege pe muncitorii sibieni. 
Au neapărat nevoie de piesele care se 
toarnă la ei. Se duce în turnătorie, 
merge la echipa lui Grecu și stă de 
vorbă cu oamenii.

— Trebuie să le dăm piesele neapă
rat. Oamenii așteaptă, nu-i putem 
lăsa, trebuie să-și îndeplinească și ei 
planul. Gîndiți-vă...

— Noi încercăm, dar termenul e 
prea scurt.

— Nu, trebuie să fie gata. Uite, 
am să v-ajut. Mai rog șî alți munci
tori să vă sprijine.

Și fata nu se lasă. Piesele sînt gata 
la timp. Trimisul muncitorilor sibieni 
îi- strînge mîna mulțumit. Aceasta e 
răsplata, încununarea eforturilor ei. 
Apoi vine altul. Și începe același zbu
cium. Fiecare clipă a sa e zbatere și 
ardere sinceră, continuă, o luptă cu 

ei 
ardere sinceră, continuă, 
orele, cu minutele. Din sufletul 
mare și frumos caută parcă să dea și 
altora entuziasm, hotărire.

Acasă, pleacă seara tîrziu. La ju
mătatea drumului tresare. își aduce 
aminte de un telefon primit, printre 
multe altele, de la Tîrgoviște. Mîine 
dimineață vine un alt delegat. Fuge 
înapoi în uzină să spună echipei care 
lucrează piesele respective să-i dea 
zor, să le termine cît mai repede. 
Abia apoi se liniștește și se duce aca
să. Dimineața, cînd sosește la uzină, 
grăbită, îi surîde cu încredere dele
gatului din Tîrgoviște.

O să vă dăm piesele la timp, nu 
fiți îngrijorați.

Aceasta e fata care merge alături 
de voi, în coloană 1

Dar iată că la brațul metalurgistu
lui care topește metalul, la brațul 
strungarului care-1 sfîrtecă cu cele 
mai fine și nebănuite tăieturi, al zi
darului care zidește, merge muncito
rul ogoarelor, cel care pune sămînța 
sub brazdă, zămislind și culegînd pli
nea de fiecare zi a poporului munci
tor. II văd printre voi, cu figura lui

dreaptă și frumoasă, cu ochii săi al- 
bâștri plini de. lumină, pe tractoristul 
Grigore Guță, care a brăzdat cu 
K.D-ul său întinderea Bărăganului 
zece ani la rînd, în fiecare primăvară 
și toamnă. La 16 ani, Grigore s-a 
urcat pe tractor. A plecat de-acasă, 
dintr-un sat de lingă Făurei și, împli- 
nindu-și setea pentru noul care pă
trundea biruitor în Bărăganul patriar-

și modest. Tînărul 
ani poartă în el un 
decît dînsul. Așa zic 
el. Dimineața, el se 
ulița lui și-i cheamă și pe 
lucru. S-a întîmplat odată

hal și năpădit de ciulini, a învățat 
taina mașinii care a trecut în istorie 
plugul vechi și ruginit. Odată cu el, 
cu tractorul său, ca simbol al înnoirilor, 
socialismul pătrundea aevea în satele 
patriei, ducînd cu sine progresul, bună
starea, ideea biruitoare a unirii ogoa. 
relor.

Intrînd cu brigada sa 
în Găiseanca, un sat din ____ ___
ganului, Grigore a produs o adevă
rată revoluție, răsturnînd vechile rîn- 
duieli, a adus știința, făcînd ca bel
șugul să se încetățenească în hamba
rul țăranului. Și oamenii s-au legat 
atît de mult de el, de tinerii din bri
gada lui, îneît în fiecare an Grigore 
venea aici ca la dînsul acasă, întruchi- 
pînd prin cele mai simple și omenești 
legături frățeasca alianță dintre mun
citorul și țăranul, stăpîni pe țara lor 
liberă.

La brațul lui Grigore, merge în 
costumul său oltenesc, pitoresc înflo
rat, Gheorghe Roșu, colectivist din 
Coțofeni. E un băiat înalt și 
dar tăcut 
de 21 de 
mai mare 
nii despre 
primul pe 
ceilalți la 
să vie Jiul mare și să amenințe 
grădina de zarzavat a gospodăriei. 
Gheorghe a pornit spre sat călare și, 
din goana calului, i-a anunțat pe toți 
de primejdia care amenința averea 
lor, a gospodăriei. N-a rămas băiat 
și fată din sat care să nu fi luptat 
în noaptea aceea acolo, cu apele. El, 
secretarul de U.T.M., Gheorghe Roșu, 
a fost în frunte, acolo unde era mai 
greu.

După ce vine de la însămînțat sau 
de la prașilă, seara, Gheorghe aprin
de lumina și întîrzie pînă la mie
zul nopții lîngă carte. Mîna care ri
dică sapa sau strînge snopul ziua, 
răsfoiește filele matematicii și isto
riei noaptea. Pentru că Gheorghe e 
elev în clasa zecea a Școlii medii fără 
frecvență din Filiași. Oamenii îl în
deamnă să învețe și-l așteaptă să fie 
în curînd inginerul lor agronom.

Merită, tovarăși din coloană, să ți
neți mîndri, alături de brațul vostru 
pe cel al colectivistului Gheorghe 
Roșu I

Și coloana înaintează. Cineva în
cepe un cîntec. Melodia se amplifică 
numai decît, cucerind aerul și pămîn
tul, înaltă și pură în armonia ei. Este 
cîntecul bucuriei, cîntecul muncii 
descătușate, cîntecul vieții frumoase pe 
care o trăim. Sunetele urcă sub bolta 
de azur, fîlfîind ca niște păsări albe, 
soli ai păcii și ai setei 
viață.

Cînți. împreună cu 
Deodată, pur și simplu 
cunoști vocea, atît de 
adîncă, de melodioasă a devenit. A ta 
să fie oare ? Ca să te convingi de ade
văr, rămîi tăcut cîteva secunde. Ah! 
Intr-adevăr, nu-ți aparține acea voce, 
o alta te-a acoperit, mai bine spus 
ți-a împrumutat splendoarea ei. Și al
ții, încercînd pe semne aceeași sen
zație tulburătoare, tac, verifieîndu-se, 
și astfel, încet-încet, îl descoperă pe 

coloanei 1 
dragă, dar 
unul foarte 
de la Tea-

cel care devine solistul 
Sssst. Ascultă! Ei frate 
este chiar un solist, și încă 
cunoscut: Nicolae Herlea, 
trul de Operă și Balet.

L-ați aplaudat auzind și văzînd cum 
dă viață atîtor eroi pe această scenă 
de frunte a țării; radioul v-a făcut fa
miliar glasul său de bariton cald și 
puternic. Nu de puține ori a cîntat 
în fața voastră, pentru voi, făcînd să 
vibreze cluburile și sălile de festivi

tăți ale instituțiilor și întreprinderilor 
voastre; chiar astăzi, la 1 Mai, pe 
ecranele aparatelor de televiziune un 
film îl va readuce în fața voastră pe 
acest tînăr artist care ne-a reprezen
tat de nenumărate ori cu cinste, peste 
hotare.

Peste 300 de participanți dintre cele 
mai puternice talente vocale erau la 
Praga, în acel concurs internațional— 
1954. Lui Herlea i-a revenit premiul I. 
In mai 1957, s-au așternut semnături 
de imensă notorietate artistică pe acea 
„Diplome de l-ier Prix a l’unanimite", 
acordată lui Herlea, ca și cu doi ani 
mai înainte, la Geneva... Aproape în

învețe. Un tînăr cu 
poate fl zărit de de-

în care se pregătește

treaga Europă a auzit glasul tînărulu! 
care ducea, împreună cu ariile univer
sal cunoscute, solia minunatului cîn- 
tec popular romînesc. Și dacă 
discurile în micrpsillbn cu „Codrule, 
codruțule", au rămas în discotecile 
atîtor capitale, la origină este o mun
ca încordată, plină de pasiune și hotă- 
rîre, pentru strunjirea nobilei materii 
prime care este vocea, pentru rafina
ment artistic, pentru o bogată cultură 
muzicală. Efort conținu, perseverent, 
în lungi ani de studiu. Căci, este de 
părere Nicolae Herlea, „dacă ții, mă 
rog, poți trage chiulul, dar atunci, fii 
sigur, îți va trage chiulul și arta, și 
viața". Plastic, adevărat.

Ca și la ceilalți, închinată unor țe
luri înalte, și munca roditoare a ar
tistului triumfă. Astăzi e și sărbă
toarea ei.

Coloana pășește înainte.
Vin, în rîndurile ei, tinerii munci

tori cărora puterea populară le-a dat 
posibilitatea să 
statură atletică 
parte.

Specialitatea
Valeriu Petrovici la facultate sînt mo
toarele păsărilor argintii. Dar nici alte 
categorii — auto, diesel — firește nu-i 
sînt străine. In rest, poate și strunji, 
„ca amator" zice el; poate executa că- 
lirea, plus un număr de alte operații 
ținînd de lăcătușerie, sudare, sculerie 
etc. „Ai nevoie de vreo piesă — fă-ți-o 
singur" — spune el.

Prin halele imense ale uzinelor „23 
August", Valeriu Petrovici, mecanicul, 
poate fi găsit oricînd dimineața lu- 
crînd. După ce sirena a sunat sfîrși- 
tul schimbului, muncitorul Valeriu 
Petrovici devine studentul Valeriu 
Petrovici, înscris în matricola cursu
rilor fără frecvență ale anului III 
al Facultății de Mecanică. Acelaș om.

Unde oare, dacă nu în coloanele de
monstranților muncitorescului 1 Mai, 
ar fi locul acestui tînăr, de pe acum 
un intelectual format prin exercițiul 
cugetării și interes neîncetat pentru 
cultură ? Aici, numai aici. El pășește 
sub steagurile partidului care l-a pri
mit în rîndurile candidaților. Nimeni 
și nimic nu i-ar putea răpi bucuria a- 
cestei zile de sărbătoare.

Pășește viguroasă în coloană tînă- 
ra noastră generație de constructori 
ai socialismului, călită și educată de 
partid, devotată fără margini parti- 

din 
din 
din 
ați 

dului. Ca într-un film, cîteva 
chipurile lor, ale oamenilor 
coloană au fost scoase la o parte 
mulțime. Cu o mîndrie justificată 
spus : „Ii cunoaștem 1 Sînt dintre noi. 
Ei sînt tovarășii,, prietenii noștri. Sîn- 
tem noi". Și vă mîndriți că chipurile 
lor le reprezintă pe ale voastre.

Masivă, parcă fără de sfîrșit, co
loana înaintează, cu purpura steagu
rilor 
bate 
ecoul 
semn

Poporul liber, poporul constructor a 
ieșit în stradă 1 Făptura sa simplă și 
uriașă domină și cuprinde totul.

Oțelarul și plugarul, soldatul și sa
vantul și-au dat mîna printr-un gest 
firesc și simbolic și înaintează mîn
dri. cu fețele pline de lumină, ei, 
creatorii bunurilor omenești, ai isto
riei și fericirii.

Patria e în sărbătoare. E sărbăto
rită munca, actul cel mai sacru al 
omului prin care acesta s-a ridicat 
pe sine, de la unealta de piatră, la bo
lidul strălucitor care a pătruns ca un 
vestitor în univers. Poporul liber 

sărbătorește 
liberă.

muncesc 
uni- 
care

fluturînd deasupră-i. Pasul ei 
pămîntul sigur și puternic, și 
său invincibil umple istoria, ca 
al forței și proporțiilor sale.

e pli-

optimiste, 
sînt ve- 
pe fe- 
irumpe 
pornită

fără 
aibă pe 

alături 
a po-

își 
munca 
Gei ce 
sărbătoresc
rea celor 
muncesc.

Coloana
nă de steaguri
și flori, răsună 
marșuri viguroa
se, 
oamenii
șeii, de 
fele lor 
lumina 
din suflet.

Lîngă vetera
nii cu tîmpla al
bă, lîngă cei
care s-au luptat
la Grivița Roșie 
cu fierul în
mînă pentru li
bertate și pîi- 
ne, lîngă fiii
celor unspreze
ce mii de îm- 
pușcați în țara 
a cărei pîine o 
munceau 
să o 
masă, 

de vechea gardă eroică „ po
porului,^ cea care a făcut insurecția, 
ieșind înarmată în stradă, răsturnîn- 
du-i de la putere pe burghezi și pe 
moșieri, cucerind libertatea și viitorul 
socialist al țării, pășește tînăra ge
nerație, cu ciocanul și cartea sub 
braț. Ochiul citește pe fața lor, lumi
nată la soarele noii vieți sub care au 
crescut, mîndria și recunoștința față 
de partid și popor, hotărîrea entuzia
stă de a munci și învăța pe uriașul 
șantier de construcție socialistă a 
țării.

Coloana înaintează puternică, mîn- 
dră și impetuoasă ca-ntr-un poem de 
Maiakovski 1

ȘTEFAN IUREȘ
ION BAIEȘU ’

Desen de TIA PELTZ

chimia.Au


Cum sărbătoreau uteciștii
ziua de 1 Mai în ilegalitate

S-ar putea intitula altiei acest 
articol, cînd azi majoritatea ute- 
miștilor din țara noas'.râ n-au trăit 
1 Mai decît ca o zi de sărbătoare? 
In această zi — cînd ne exprimăm 
solidaritatea cu oamenii muncii de 
pretutindeni — în țara noastră 
sărbătorim înfăptuirile construcției 
socialiste, sărbătorim înfiorirea pa
triei, cinstim munca și oamenii ei.

Așa e =zi- Atunci, însă, era cu 
totul altfel. „Cum sărbătoreau ute
ciștii 1 Mai ?".

Cînfind în struna burgheziei, 
social-democrații de dreapta încer
cau să transforme 1 Mai într-o 
„zi de iarbă verde". Ei lansaseră 
și un cîntec — expresie a ipocriziei 
lor:

„In bordeele calice, fericire 
ca-ntr-un rai, 

Muncitorii blind serbează ziua 
sfîntă de-ntîi mai"...

Minciuna pusă pe note și versuri 
stir nea disprețul și indignarea mun
citorilor revoluționari. In bordeele 
calice nu era fericire, iar munci
torii nu sărbătoreau „blind" 1 
Alai. 1 Mai era o zi de luptă, „zi 
roșie", cum se spunea atunci; roșie

Tatiana Bulan au vrut să 
tribuție la 
ceasta zi.

aducă ele mica lor con- 
lupta partidului în a
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cu 
de

se

Mai există și acum foști uteciști — 
azi oameni cărunți — cărora pe 
toata viața le-a rămas măiestria 
căpătată pe vremuri: să scrie 

■mîna repede și regulat litere 
tipar-

Pe o „matriță" sau cum i
spunea „șablon" se puteau tipări 
vreo 40-50 de exemplare. Pentru 
2 — 3.000 manifeste trebuiau scri
se 40 — 60 șabloane. Tipărirea se 
făcea de cele mai multe ori noap
tea, în cîte o casă mai retrasă. 
Snațiul unui articol nu permite să 
se povestească cîtă trudă cerea 
găsirea unei „case", ce însemna 
intrarea și ieșirea pe neobservate 
a oamenilor, scoaterea materialelor 
tipărite...

In majoritatea cazurilor oamenii 
care noaptea tipăreau, se reîntor
ceau ziua la ocupațiile lor obiș
nuite, la strung, la birou, în școa
lă. Ochii lor trădau oboseală, 
pleoapele păreau de plumb. Aceasta
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Facsimil din numărul de 1 Mai 1925 al „Tineretului leninist", 
organ al C.C. al U.T.C.

ca sîngele muncitoresc care, de-atî- 
tea ori, udase caldarîmul străzilor.

Alt cîntec cîntau comuniștii și 
uteciștii de 1 Mai.

„In lacrimi și sînge, pe căi 
de durere,

In lupta de clasă noi sîntem 
căliți".•• așa începea cîntecul aces
ta. Autorii cîntecului nu erau poeți; 
el S-a plămădit sub loviturile vine
lor de bou, sub gloanțele jandar- 
merești, între zidurile închisorilor, 
născut din credința nestrămutată 
în justețea și măreția luptei, din 
credința în izbîndă. Zilele de 1 
Mai, ca și celelalte „zile roșii" 
erau verigi în lanțul lung și neîn
trerupt al acestei lupte.

★
Uteciștii luau parte activă la pre

gătirea acțiunilor de 1 Mai, la 
răspîndirea chemărilor partidului 
pentru această zi- însuflețiți de 
nobilul ideal al sfărîmării jugului 
exploatării, al făuririi unei societăți 
noi, socialiste, ei slujeau cu abne
gație cauza partidului, cauza ola- 
sei muncitoare.

Partidul ridica muncitorimea în 
apărarea drepturilor ei economice 
și politice, chema țărănimea la 
lupta pentru pămîntul stropit cu 
sîngele și sudoarea ei, masele 
largi pentru pline, pace, libertate.

„Împotriva bătăii ucenicilor și 
soldaților", „Salariu egal la mun
că egală pentru tineri", „Dreptul 
la învățătură", „Dreptul la vql de 
la 18 ani". Pentru aceste drepturi 
conduce^ partidul la luptă pe cei 
tineri, iar uteciștii duceau lozincile 
sala adine în masele tineretului 
muncitor, le răspîndeau prin viu 
grai și în scris, organizau acțiuni 
în jurul lor

Uteciștii participau la organiza
rea de greve, întruniri „zbură- 
toaie' și demonstrații, arborau 
drapele și placarde, răspîndeau 
presa partidului, tipăreau și difu
zau manifeste și ziare ale organi
zațiilor U.T.C.

Cine a vizitat Muzeul de Istorie 
a partidulu» a văzut „Scînteia", 
„Lupta de clasă", manifestele a- 
părute în ilegalitate, în format 
minuscul, tipărite pe foiță. Forma
tul mic, hîrtia subțire înlesneau 
transțfcrtarea și difuzarea mate
rialului ilegal. Așa, cu multă trudă 
și iscusință era organizată tipo
grafia centrală a par.idulut.

In regiuni și județe organizațiile 
partidului și U.T.C. lucrau cu mij
loace mai rudimentare : mașina de 
scris, și un „gestetner", în cazul 
cel mai bun ; mîna și șapirograful, 
de cele mai multe ori

Șapirograful — bandă de pinză, 
jlcoperită cu o masă gelatinoasă., 

costa mulți bani un șapirograf. 
Putea să coste insă- v închisoarea. 
Oamenii care cumpărau șapiro- 
grafe, cerneală șapirografică, hîr- 
tie — erau urmăriți Uneori tre
buia să pleci într-un alt oraș ca 
să cumperi un șapirograf.

Apoi începea „culegerea", scrie
rea textului. Bineînțeles, cu mîna.

nu era grav. Important era ca pe 
mîini să nu rămînă urme de cer
neală șapirografică. înaintea zile
lor „roșii" agenții siguranței ur
măreau cu atenție mîinile celor 
„suspecți". O pată era corp delict, 
cu ea intrai „în fabrică" De cîte 
ori oamenii își frecau mîinile cu 
clor pînă la răni, ca să scoată 
vopseaua încăpățînată I

Tipărirea însemna însă numai 
o jumătate din treabă. Acum venea 
partea cea mai grea răspîndirea. 
Manifestele, gazetele de partid și 
U.T.C. se aduceau în întreprinderi, 
școli, instituții. Nu era lucru sim
plu să treci cu ele prin poartă să 
le pui nevăzut, astfel, încît să le 
găsească muncitorii și nu iscoa
dele patronului și ale siguranței.

Era în 1934 într-o fabrică tex
tilă din Iași. Unul după altul fuse
seră arestați 3 uteciști, care încer
caseră să răspîndească aici mani
feste; în fiecare secție erau agenți. 
Se părea că aici nu poate pătrun-

Cum se desfășura o demonstrație 
în condițiile ilegalității ? La prima 
vedere noțiunile „demonstrație" și 
„ilegalitate" se exclud reciproc ; 
intr-adevăr o acțiune de masă și 
cea mai strictă conspirativitate 1 
Și totuși, învățătura leninistă, spi
ritul de luptă, experiența și iniția
tiva ce-i caracterizau, îi ajutau pe 
comuniști să le îmbine

Demonstrațiile organizate de co
muniști își aveau legile lor. Prima 
lege : alegerea locului în mijlocul 
masei. La poarta fabricii, facul
tății, stadionului, în. pieți sau alte 
locuri publice.

Vorbitorul, dinainte pregătit era, 
ridicat pe brațe. El vorbea 2-3-5 
minute — pînă cînd bandele poli
țiste începeau să lovească în de
monstranți. Stegarul desfășura stea
gul roșu. Pînza steagului ajungea 
la fața locului separat de braț. De 
ce ? Pentru a fi adusă conspirativ; 
dar și pentru a fi salvată, atunci 
cînd atacau polițiștii. Exista o 
lege la comuniști: steagul roșu să 
nu cadă în mîinile dușmanului. Și 
oamenii treceau steagul din mînă 
în mînă, făcînd zid în jurul celui 
care trebuia să-l scape.

In jurul vorbitorului și stegaru
lui — o gardă de apărare: cei 
mai vînjoși, cei mai sprinteni; ute
ciștii erau nelipsiți de aici.

Cuvintele vorbitorului, placar
ded, lozincile lansate de comuniștii 
și uteciștii care formau nucleul de
monstrației, erau pe înțelesul fie
cărui om al muncii. „Pîine, pace, 
libertate"... nu exista inimă de 
muncitor care să nu vibreze la a- 
ceste cuvinte.

Pilda luminoasă a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care în
tre baionetele jandarmilor, în fața 
justiției dușmanului de clasă, a 
devenit acuzator al regimului bur- 
ghezo-moșieresc, care a știut să 
transforme banca acuzaților într-o 
tribună a partidului nostru, a în
suflețit și mai mult, a înzecit cu
rajul și abnegația comuniștilor și 
uțeciștilor- Sfidînd teroarea, schin
giuirile, închisoarea, ei continuau 
să militeze activ pentru cauza eli
berării clasei muncitoare, pentru 
cauza socialismului, ei continuau 
să arate maselor pentru ce și cum 
să lupte. Comuniștii le insuflau 
muncitorilor, tuturor 
muncii încrederea

oamenilor 
în propriile 

forțe, le arătau că și la noi „exis
tă un astfel de partid", Partidul 
Comunist Romîn — conducătorul 
maselor exploatate.

♦
Nici la închisoare comuniștii și 

uteciștii nu încetau să lupte pen
tru ca ideile partidului să pătrundă 
în mase. 1 Mai 1932. închisoarea 
de femei Mislea. La secția deținu
telor politice se 
moment 10 
toate uteciste- In 
rînduri de ziduri.

găseau în acel 
fete tinere, aproape 

jurul lor — 2 
Dar dincolo de
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Din manifestul editat de C.C. 
de 1 Mai

al U.T.C. ett prilejul
1932

zilei

★
aceste scurte notații 
cum sărbătoreau ute- 
în ilegalitate aș vrea 
subliniez un lucru. Și

...încheind 
despre felul 
oiștii 1 Mai 
neapărat să 
uteciștii care tipăreau și răsnîn 
deau manifeste și cei care partici
pau la demonstrațiile organizate de 
partid și utecistele din închisoarea 
Mislea, aveau cu toții în minte 
imaginea zilelor fericite ce aveau 
să vină, imaginea Romîniei so 
cialiste.

■P.1 tu

★
Sărbătorim 1 Mai cu cîntece ș 

veselie, cu mîndrie pentru înfăp 
tuirile noastre, cu siguranța ferm.; 
a puterii noastre și a viitorului tot 
mai luminos. Azi, steagurile roși 
fîlfîie a bucurie și a victorie, răsu 
nă cîntecele tineretului. Dar în 
mijlocul bucuriei, să nu uităm : 
pietrele din Piața Cîmpineanu și 
din caldarîmul Griviței, asfaltul 
din Piața Republicii și alte locuri 
pe unde trecem cu cîntece și dra
pele au fost roșii de sînge ca roșul 
drapelelor noastre. Internaționala 
pe care o cîntăm azi din 
piepturi, s-a cîntat printre

Să nu uităm. Pentru ca 
dragă să ne fie azi patria 
Pentru ca și mai mult foc 
nem în munca noastră. Pentru ca 
și mai puternică să fie solidarita‘ea 
noastră cu cei ce muncesc de pre
tutindeni.

mii de 
gratii, 
și mai 
liberă, 
să pu-

Unde mergem
Mai?de 1Clădiri noi în b-dul Republicii 

din orașul Galați.

Foto: D FLOREA

Alfred Margul - Sperber

întîi Mai 1959
Zi de mai, zi strălucită pentru omenirea-ntreagă, 
Cînd se-nalță steagul muncii fîlîîind victorios I 
înc-un an trecu și-aduse spor de viață și de vlagă : 
întîi Mai în fiecare an răsare mai frumos 1

Gîndul oamenilor muncii din întreaga noastră țară 
Se îndreaptă cu mîndrie către tot ce-au împlinit: 
Semănară, recoltară, făuriră, înălțară, 
Construiră, se-ntrecură c-un avînt nemărginit.

Fără preget ei tărie socialismului dădură ;
Nu s-au odihnit pe lauri și gindind mereu lucid 
Din izbînzi au tras vigoare, din greșeli învățătură, 
Și-au urmat cu rîvnă calea hotărîtă de Partid.

Fericirea tuturora a fost unicul lor
Gîndul lor de orice clipă : construire 
în entuziaste-ntreceri și, cu-acelaș vajnic zel, 
Pentru pace, contra unui cataclism atomic, luptă.

țel;
ne-ntreruptă

Numeroase sînt manifestările 
care tinerii pot lua parte în ziua 
de 1 Mai. in Piața Republicii, în- 
cepînd de la orele 17, va avea loc 
programul prezentat de către fan
fara M.F.A., după care își vor da 
concursul mai multe formații de 
cor, orchestră, soliști, dansuri, flu
ierași, muzicuțe de la Centrocoop, 
M.T.T., ansamblul S.P.C. și orches
tra Oficiului Muzicanților. Va 
urma dans de masă.

Pe scena Teatrului de vară din 
Parcul de cultură și odihnă „1. V. 
Stalin" între orele 17—20,30 vor 
prezenta programe corul, orches
tra, soliștii, echipele de dansuri de 
la l.T.B.-„Ilie Pintilie", o forma
ție a Teatrului de Operă și Balet 
și altele.

Pe scena Casei de Cultură a 
Tineretului din raionul „l. V. 
Stalin" va' prezenta un program 
bogat formația de teatru a Poștei 
Centrale, după care va urma dans. 
Pe scena casei raionale de cultură 
„1 Mai", între orele 16—20, vor 
prezenta programe corul și echipa 
de dansuri de la „Electrobobinaj" 
și o formație a Teatrului Satiric 
Muzical „C. Tănase".

La Casa de tultură a tineretului 
din raionul „N. Bălcescu" progra
mul va fi susținut de formațiile de 
cor, orchestră, dansuri, soliști de 
la întreprinderea „Abatorul", fa
brica „Steaua Roșie", fabrica de 
ciorapi „Adesgo" și altele și or
chestra Casei de cultură a tinere
tului.

Pe scena Casei de cultură a ti
neretului din raionul „23 August" 
programul va fi susținut de for

la mațiile de cor, dansuri, orchestră, 
fluierași de la întreprinderile Ște
fan Gheorghiu", „Postăvăria Ro
mînă", fabrica de mase plastica 
— „București", uzinele „Vasile 
Roaită", cooperativa „Munca or
bilor" și altele.

Pe scena Casei de cultură a ti
neretului din raionul 
Gheorghiu-Dej" 
cursul corul, 
soliști și recitatori de 
de confecții „Gheorghe 
Dej".

Cu ocazia zilei de 1 
organiza numeroase excursii, lina 
din cele mai atrăgătoare excursii 
este aceea care se va face de la 
București la Păltiniș cu autocarele 
Plecarea va avea loc în după a- 
miaza zilei de 30 aprilie. Se va 
înopta la hotelul „Carpați" din 
Orașul Stalin unde se va servi cina 
și micul dejun de a doua zi. Tu
riștii își vor continua călătoria 
prin Făgăraș și Sibiu, pînă la Păl
tiniș, în creierul munților, unde 
complexul turistic îi va găzdui, 
oferindu-le pensiune complectă în 
cele mai bune condiții. Se vor vi
zita împrejurimile stațiunii (Chei
le Cibinului, Fîntînele etc.), pre
cum și Sibiul cu muzeul Brucken- 
thal.

O altă excursie se va face pe 
masivul Piatra Mare, cu cazare 
fără pensiune; pe Ceahlău, prin 
Bicaz, cu cazare la cabana Izvorul 
Muntelui; la Lacul Roșu, cu trenul 
pînă la Gheorghieni, de unde 
excursia este continuată cu mij
loace auto pînă la cabanele din 
stațiunea Lacul Roșu.

„Gheorghe 
își vor da con- 

echipa de dansuri, 
la» fabrica 

Gheorghiu-

Mai se vor

Sîmbătă 
în

Țara noastră construiește, avîntată spre mai bine, 
Socialismul și se-mbracă cu sărbătorescu strai; 
Totuși astăzi, fără august patruzeci și patru, cine 
Ar putea în libertate să serbeze întîi Mai ?

Zi de mai, zi strălucită pentru omenirea-ntreagă, 
Cînd se-nalță steagul muncii fîlîîind victorios! 
înc-un an trecu și-aduse spor de viață și de vlagă • 
întîi Mai în fiecare an răsare mai frumos.

Traducere de AL. PHILIPPIDE

Sînt tovarăș
Eram abea de o schioapă-atunci cînd tata 
M-a luat cu el întîi la defilare.
Duceam un steag de două ori mai mare 
Și ritmic băteam pasul, ca armata.

Plecarea prof. Dmitri Blohintev
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Mosco
va, prof. Dmitri Blohințev, mem
bru corespondent al Academiei de 
Științe a U.R S.S., directorul Insti
tutului unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna, car? a făcut o 
vizită în țara noastră la invitația 
Comitetului pentru energie nu
cleară al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
tieasa, savantul sovietic a fost con
dus de acad. Horia Hulubei, direc
torul Institutului de fizică atomică 
al Academiei R P. Romîne, acad. 
Eugen Bădărău, directorul Institu
tului de fizică al Academiei R. P 
Romîne, acad. Șerban Țițeica și 
prof. univ. Florin Ciorăscu, direc
tori adjuncți științifici ai Institu
tului de fizică atomică al Acade 
miei R. P. Romîne, de prof. univ. 
Valeriu Novacu, membru cores
pondent al academiei R. P. Ro
mîne, reprezentantul țării noa
stre în Consiliul guvernatori
lor al Agenției internaționale

pentru energie atomică, de membri 
ai Comitetului pentru energie nu
cleară și de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

A fost de față I. S. Ilin, prim- 
secretar al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

( Agerpres)

* \
La 2 mai se va d. 

Berlin în cea de-a 1' 
„Cursei Păcii" Berlir 
șovia. La marea între 
închinată păcii și pr; 
popoare, participă ani, 
echipe de cîte 6 alergț'<■ 
zentînd U.R.S.S,, Anglp 
Italia, R.P. Ungară, Rț 
R.D. Germană, R.P. PI 
Cehoslovacă și alte țăr 
cursei măsoară 2033 kn 
în 13 etape, cu două zi 
nă. Cea mai lungă et 
7-a — Praga—Brno, 
de 220 km., iar cea 
etapa I, care se va ■* 
străzile Berlinului f p 
de 122 km. (

Ca și pînă acum 
stîrnește un interes di 
tre oamenii munciț dik 
mană, R.P. Polcxhă și 
slovacă. Traseul pe car; 
bate cursa a fost împ» 
bătorește. In orașele 
înaintea sosirii caravan’ 
vor avea loc serbări p.» 
tîlniri internaționale d. 
rugbi. La Praga, Brrjr 
dov sportivii cehoslj* 
zenta demonstrații 
de masă, pe stadie* 
voț efectua sosirilej

„Cursa Păcii" re* 
tul actualei ediții v 
cicliști amatori dr 
pene. Printre prir 
niști ai întrecerii : 
pionul mondial»* 
(R.D. Germană)^ 
Kolumbet și Bdiw - 
Venturelli, fostul « 
„Cursei Păcii" N . -- 
(R.P. Bulgaria), be, 
Paulisson, poloneA 
Podobas, romînul f~ 
clasat pe locul do’ 
și alții.

i

Olimpiada de matematică
a elevilor

Zilele acestea s-a desfășurat în 
Capitală faza republicană a olim
piadei de matematică și fizică a 
elevilor din clasele Vili—XI ale 
școlilor de cultură generală, șco
lilor pedagogice, profesionale și 
tehnice de maiștri, organizată de 
Societatea de științe matematice și 
fizice din R. P- Romînă.

La această fază au participat a- 
proape 400 de elevi din întreaga 
țară ; aproape 100 de elevi, care 
au obținut cele mai bune rezultate, 
au primit premii și mențiuni.

La ședința festivă 
a concursului, tovarăș 
gore Moisil, președinții 
de științe matematice ș. 
R. P. Romînă, Petre 
președintele consiliului 
școlilor din Ministerul 
tului și Culturii și Vo 
șef adjunct al secției 
pionieri a C.C. al V 
citat călduros pe e(et\ 
turile depuse în însu; 
dată a matematicii și

de cuvîntul tipărit al 
Dar uteciștii nu erau 
rajoși, ci și inventivi.

Utecistul N. din schimbul de 
după amiază reuși să pună un 
teanc de manifeste pe acoperișul 
unei clădiri din curtea fabricii. A- 
șeză deasupra o pietricică. Ața albă 
pe care o legase de ea se con
funda cu albul peretelui. Tovarășul 
său din schimbul de dimineață 
doar trăsese de ață, după ce curtea 
fabricii se umplu de muncitori. A- 
dierea vîntului făcuse restul.

*
Uteciștii participau activ la de

monstrațiile organizate de partid 
și primeau sarcina din partea 
partidului de a organiza demon
strații ale tineretului.

partidului, 
numai tu-

ziduri e satul Mislea. 
țărani muncitori. Și 
hotărît. Paturi grele

Din manifestul editat de C.C. al U.T.C. cu prilejul zilei 
de 1 Mai 1936

Acolo erau 
fetele s-au 

„---- de fier au
fost trase în fața ușii. Apoi una 
cîte una fetele se cațără spre gra
tiile ferestrelor de sub tavan și 
agățîndu-se de ele, cu fețele spre 
sat, cîntă Internaționala, cît pot de 
tare-

Grabnic tropăie cizmele grele ale 
gardienilor și o ploaie de lovituri 
izbește în ușa baricadată. Din 
curte, în fața ferestrelor, alt rînd 
de gardieni încearcă puștile, care 
sună ca un lătrat sec. Dar Inter
naționala continuă. Ea încetează 
abia după ce gardienii reușesc să 
forțeze ușa și comunistele, una cîte 
una, pline de sînge și vînătăi, sînt 
tîrîte în carceră. Fetele nu mai cîn
tă : din carceră tot nu se mai 
putea auzi în sat.

S-ar putea ca cineva, citind a- 
cest episod, să rămînă cu impre
sia că 10 fetișcane entuziaste (și 
aici nu va greși: într-adevăr și 
fetișcane și entuziaste) au vrut să 
se afle în treabă, ca să se aleagă 
de 1 Mai cu bătăi și carceră. In 
realitate fetișcanele entuziaste 
știau să judece și la rece. Știau 
că în sat se va auzi melodia Inter
naționalei, că acolo locuiau nume
roși muncitori de la Băicoi și Cîm- 
pina; ei vor recunoaște melodia și 
vor povesti și altora că la închisoa
rea Mislea se cîntă Internaționala 
Fetele socoteau că aceasta îi va 
însufleți pe muncitori în acțiunile 
lor cu prilejul zilei de 1 Mai. Așa

De-atunci, de întîi Mai, în dimineața 
Cu adieri aprinse de drapele, 
Partidului, eu gîndurile mele 
I-am dăruit, și inima, și viața.

Am fecundat și-am înnoit țărîna 
Cu-ntregul meu popor în noua viață. 
Și-așa precum partidul 
Cu proletarii lumii am

mă învață, 
dat mina !

duce iarăși,E întîi Mai, și mă voi
Ca în atîția ani la defilare 
Drapelul e la fel de mare
Dar am crescut, și astăzi sînt „tovarăș".

LIGIA DUMITRESCU
tehniciană la Uzinele „Semănătoarea'' București

Cu 33 de zile înainte
de termen

Tinerii mecanizatori din S.M.T. Curtici. 
raionul Arad, s-au angajat ca în cinstea 
zilei de 1 Mai și a Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților de la Viena să 
realizeze sarcinile de plan ce revin stațiunii 
în campania de primăvară cu 25 de zile 
înainte de termen, adică pînă la 5 mai.

Intensificînd munca în intîmpinarea zile- 
de 1 Mai, ei au reușit să-și îndeplinească 
aceist angajament cu mult înainte de ter
men. La 27 aprilie sarcinile de plan din 
campania agricolă de primăvară au fost 
realizate în proporție de 109,5 la sută, rea- 
lizînd astfel planul cu 33 zile înainte de 
termen. Cu ocazia analizei făcute cu acest

Pregătiri pen
tru defilare in 
familia tînărului 
strungar 
Hotoran 
uzinele

Vladimirescu' 
din București.

Petre 
de la 

„Tudor

Foto :

D.F. DUMITRU

prilej s-a constatat că pe locul I s-a cla
sat brigada nr. 5 condusă de utemistul Ște
fan Medve urmată de brigada nr. 1.

In frunte, s-au situat în permanență ti
neri tractoriști ca Petre Botici, Dumitru 
Peșteanu, Petru Gal, Mihai Raul și alții.

Tot în cinstea zilei de 1 Mai tinerii mei 
canizatori din cadrul atelierului mecanic, 
care au îndeplinit sarcinile de plan cu 3 
zile înainte de termen, au realizat economii 
în valoare de 25.000 lei.

KOVACS ȘTEFAN 
secretarul organizației U.T.M.

din S.M.T. Curta-»

V
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întec din coloana

O’

Îmbrățișez mulțimea adunată-n stradă, 
Șuvoaiele de inimi în marș, clocotitoare, 
E parcă însăși viața ieșită la paradă 
Să-și fluture drapelul scînteietor în soare 
Și-aud și pasul meu-n astă-mperechere 
De ritmuri legănate puternic pe asfalt 
Și nu știu cine-n mine cu tone de putere 
Îmi suie bucuria-n urale spre înalt. 
Și-i cîntul tinereții această armonie 
De ritmuri legănate în marș spre comunism 
Și-l cutezanța noastră, tovarăși, cea mai vie 
Putere ce ne suie la mult visatul vis.

A. I. ZAINESCU 
student

ADUNÂRI FESTIVE
' de 1 Mai, ziua 
.'aționale a ce- 
ntinuă să aibă 
jte acestei mari

. la uzinele „23 
•Jrtov. Constantin 
a al C. C. al 
’orul a subliniat, 
iportul metalurgi
că mare uzină la 
ărcinilor puse de 
Ăl pentru dezvol- 

-,-i socialiste a pa
rul trimestru al anu

itatea zilei de 1 Mai

au fost produse aici, printre al
tele, trenuri automotor Diesel 
electrice, linii de ciment, vagoa
ne de marfă și cisterne, motoare 
pentru industria petroliferă și pen
tru agricultură, utilaje pentru în
zestrarea industriei siderurgice și 
industriei chimice pe care colecti
vul uzinei s-a străduit să le exe
cute în condiții corespunzătoare 
unui nivel tehnic cît mai ridicat 
și cu un- preț de cost din ce în 
ce mai scăzut. Producția globală 
trimestrială a fost îndeplinită în 
proporție de 106 la sută. In în
trecerea pornită în cinstea zilei

IN FORMAȚII
esta V Consiliului Gen- 

-xÂ îe?r®)or din R. P. Ro- 
1,1 Fvanța, Capitală, pen- 

’ Rortuna ja sărbătorirea 
■Aonâ, ^legații ale sin- 

Tras^Sroase țări. 
împary,jei jje 28 apri

ge de 'legațiile din 
apă es'® meză și R. P. 
în l'îpS'.Ț,, 
țpai SOicatelor din Uni- 

este alcătuită din 
’/-a.tran Asad, șeful de

putat în Sovietul Su- 
il.R.S.S., președintele 
sindical, republican 

aidjan, Ekaterina Pe- 
jkov^, țesătoare, depu- 

al
Ste-

de 1 Mai sînt fruntași muncito
rii de la turnătoriile de oțel și 
fontă, precum și cei de la sec
țiile forjă, mecanică și vagoane.

In fața muncitorilor uzinelor 
de tractoare „Ernst Thâlmann" 
din Orașul Stalin a vorbit tov. 
Maxim Berghianu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al comitetului regional 
P.M.R.

La adunările consacrate zilei 
de 1 Mai de la Combinatul side
rurgic Hunedoara, de la Petro
șani, „Solidaritatea" din Oradea, 
uzinele textile „11 Iunie" din 
Pitești, din alte întreprinderi și 
instituții, din diferite orașe 
centre muncitorești, S. M. 
G.A.S. și G.A.C., precum și de 
la căminele culturale din comu
ne și sate, au vorbit despre în
semnătatea zilei de 1 Mai acti
viști de partid, directori de în
treprinderi, ingineri.

In aceste adunări oamenii 
muncii au făcut bilanțul realiză
rii angajamentelor luate în cin
stea marii sărbători.

Și
T„

din

. Sovietul- Suprem 
și Lobanov Boris 

, inginer petrolist, 
ielegația sindicatelor 
'hineză fac parte

din 
Van 

delegației, vicepreședinte 
ului sindical din pro- 
țnin, Tien Ju-șen, pre- 

•mitetului sindical al 
nașini-unelte din pro- 
, și Cen Fen, lucră- 
ția internațională a 
indicatelor din în-

sindicatelor polone- 
lită din Jan Opalski, 
IC. al Sindicatului 
mineri, și Edmond 
ecretarul Comisiei 
vodale din Poznan, 
ei de 29 aprilie 
gațiile din R.

Cehoslovacă, R.
P. Ungară, 

Olanda.
-ația R. P. Bulgaria 

• an Vasiliev Marghe- 
iintele Consiliului sin- 

al Iambol, și
va, inginer 
ru al C.C.
striei grele

ferent tehnic la e întreprindere 
petroliferă din Breclav.

Delegația sindicatelor din R.D. 
Germană este formată din Horst 
Reinhardt, vicepreședinte al C.C. 
al Sindicatului agricol-forestier, 
și Elfriede Stahn, membră a 
C.C. al sindicatului Chimie.

Membrii delegației sosite
R. P. Ungară sînt Reszegi Fe
renc, secretar al C.C. al Sindica
tului muncitorilor din construc
ții, industria lemnului și mate
rialelor de construcții, și Farkas 
Istvan, președintele Consiliului 
sindical al județului Hajdu.

Din delegația sindicatelor din 
R. F. Germană fac parte Kurt 
Schulze, mecanic auto, și Max 
Neubauer, muncitor tipograf.

Din Olanda au sosit Teunis 
Stuivenberg, membru în condu
cerea Sindicatului textile-confec- 
ții din întreaga Olandă, și Jans
sen Marinus Albertus, feroviar 
din Amsterdam.

★
La invitația Ministerului Forțe

lor Armate al R. P. Romîne 
miercuri dimineața a sosit în Ca
pitală Ansamblul artistic central al 
Armatei R. P. Polone.

R.

au 
P. 
D. 
F.

★
Ministerul Invățămîntului ți Cul

turii a organizat marți seara în 
saloanele restaurantului Athenee 
Palace din Capitală o reuniune cu 
prilejul turneului în țara noastră 
al orchestrei 
diodifuziunii 
Polonă.

mari simfonice a Ra
din Katowice — R.P.

Maria 
electro- 
al 
Și

Sin- 
elec-

esteCehoslovace
Pavel Floris, preșe- 

itetului sindical re- 
a, și Petr Svec, re-

*
Zilele acestea în satul Terian, 

raionul Oradea, a luat ființă o 
gospodărie agricolă colectivă. In 
cinstea marii sărbători a 
rității oamenilor muncii 
treaga lume, cele 51 de 
au hotărit ca gospodăria
lectivă să poarte denumirea de 
„1 Mai".

solida- 
din în- 
familii 
lor co-

„Aspirațiile noastre
Lozincile de luptă cu care vor manifesta tinerii muncitori 

din diferite țări ale lumii de 1 Mai
Pace 

și comunism!
Lucrul cel mai scump pentru 

om este pacea. Pentru ea luptă 
popoarele de pe tot cuprinsul 
globului pămintesc. Deosebit de 
scumpă ne este pacea nouă, 
tinerilor. Pacea reprezintă pen
tru noi împlinirea dorințelor și 
speranțelor-

Noi. oamenii sovietici, sintem 
convinși că imperialiștii nu vor 
îndrăzni să declanșeze războiul. 
Iar dacă ei vor încerca totuși 
să dezlănțuie războiul acesta se 
va termina în mod fatal pentru 
imperialiști, va însemna prăbu
șirea societății bazată pe ex
ploatarea omului de către om. 
Lagărul țărilor socialiste este 
bastionul invincibil al păcii.

Tineretul sovietic, mobilizat 
de Comsomol pentru îndeplini
rea hotărîrilor celui de al 
XXI-lea Congres al partidului, 
muncește cu entuziasm pe șan
tierele mărețe ale septenalului. 
E| ridică noi uzine și " ' 
școli și teatre, obține 
bogate.

Tineretul nostru este 
cu lupta tinerei generații de pe 
întregul glob pentru pace și o 
viață mai bună. Forța 
a milioanelor de tineri 
de pace de pretutindeni 
în unitate, în prietenia 
strînsă, de nezdruncinat.

Tineretul sovietic știe bine că 
tinerii și tinerele din Rominia 
aduc de asemenea un mare 
aport cauzei luptei pentru pace,

pentru frăția tineretului din 
ioate țările- Folosesc acest pri
lej pentru a vă transmite vouă, 
prietenilor romini, fierbintele 
meu salut comsomolist și urarea 
de a obține noi și mari succese 
pe frontul muncii 
creatoare.

Să crească și să 
că prietenia dintre 
vietic și romîn !

pașnice și

se întăreas- 
tineretul so-

la

V. LENKOGOV 
muncitor 

Magistrala de radio releuri 
Moscova

T ratat
de pace

c u
Germania

fabrici, 
recolte

solidar

noastră 
iubitori 
rezidă 

noastră

in aceste zile noi muncitorii 
Uzinei de Stat de carburatoare 
din Berlin ne pregătim în ve
derea sărbătorii tradiționale • 
oamenilor muncii de pretutin
deni — 1 Mai.

Este de la sine înțeles că voi 
participa, împreună cu tovarășii 
mei, din toată inima la 1 
festația de 1 Mai. 1 Mai i 
întodeauna ziua în care 
citorii și-au manifestat 
unității lor. Cu atît mai 
e vom face astăzi, cînd pe

rii clasei muncitoare germane 
apasă o grea răspundere. Co
lectivul uzinei noastre s-a în
trunit în repetate rînduri și a 
discutat sarcinile cele mai ur
gente care stau în fața clasei 
muncitoare din R..D. Germană 
și din întreaga Germanie. De 
aceea îmi permit să vorbesc nu 
numai în numele meu, ci și în 
numele tuturor tovarășilor mei 
de muncă. Vom demonstra cu 
toată liotărîrea sub lozincile : 
„Vrem un Tratat de pace !“ ; 
„Afară cu armele atomice din 
Germania occidentală !“.

Am participat la cel de-al 
II-lea Congres al tineretului 
muncitor din Germania, care a 
avut loc la Erfurt. Acolo am 
avut prilejul să stau de vorbă 
cu mulți colegi vest-germani. 
Toți mi-au declarat că sînt îm
potriva staționării de arme și 
rachete atomice în Germania 
occidentală, căci aceste arme 
sînt pustiitoare, pun în pericol

varea pașnică a problemei 
mane, pentru asigurarea 
viitor fericit poporului german. 
Cu prilejul zilei de 1 Mai vă 
salut din inimă dragi prieteni 
din Rominia !

pr
unul

DIETER BAUMER 
lăcătuș mecanic la Uzina de 
Stat de carburatoare-Berlin

O MUNCA 
LIBERĂ !

Care sînt lozincile noastre de 
luptă de 1 Mai ? Ale tinerilor mun
citori francezi ? Acelea ale clasei 
muncitoare din Franța. Dreptul la 
muncă, la o viață mai bună, și 
— o revendicare a întregului no
stru popor — încetarea războiului 
colonialist din Algeria.

Am 19 ani și sint muncitor. Gă. 
sesc că meseria mea în condițiile 
în care societatea capitalistă mă 
obligă să o practic este lipsită de 
orice frumusețe, nu-mi dă satis
facție. De ce ? Pentrucă sînt ne-

Siguranță 
pentru ziua 
de ui ii ne!

mani- 
a fost 
mun- 
forfa 
mult 

• urne-

Răspunsurile la ancheta întreprinsă de 
„Scînteia tineretului1' printre tineri 

muncitori de peste hotare

R. F.

(Agerpres)

Ultimele pregătiri la unul din carele alegorice care vor defila în Capitală la manifestația de 1 Mai. 
Foto: VAL. PIETREANU

Colaborarea economică frățească 
a țărilor lagărului socialist

La a 10-a aniversare a C. A. E. R.
Al. Birlădeanu

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

• le lagărului socialist 
înțial al dezvoltării 
socialismului, al ac- 
.ului lor înainte, îl 

lațiile de colaborare 
stabilite între ele — 

z vie a principiilor le- 
.e internaționalismului 
Bazate pe egalitatea în 
aceste relații se caracte- 

In primul rînd prin întra- 
,ia frățească, colabora- 

Jovărășească multilaterală, 
dau posibilitatea țărilor la- 

lui socialist să valorifice în 
adiții tot mai bune avantajele 

.ansformării socialismului în
tr-un sistem mondial.

Aceste principii au fost așezate 
la baza organizării Consiliulu4 
de ajutor economic reciproc 
(C.A.E.R.) — organizație eco
nomică internațională a statelor 
socialiste suverane, egale în drep
turi — de la a cărui înființare 
se împlinesc 10 ani. In acest de
ceniu, C.A.E.R. s-a dovedit unul 
din cele mai importante instru
mente ale dezvoltării și adîn- 
cirii colaborării economice frățești 
între statele socialiste care-1 alcă
tuiesc — R.P. Albania, R.P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană R.P. Polonă, R.P. Romînă, 
R.P. Ungară și U.R.S.S. După 
cum se știe, la lucrările C.A.E.R. 
participă activ și țările socialiste 
din Asia — R.P. Chineză, R.P D. 
Coreeană, R. P. Mongolă și R.D. 
Vietnam.

Pînă la crearea C.A.E.R., co
laborarea economică între țările 
socialiste s-a desfășurat pe bază 
de acorduri bilaterale. Prin în
ființarea C.A.E.R., eu fost create 
posibilitățile de dezvoltare a co
laborării economice multilaterale, 
de organizare a ei în forme tot

mai înalte, corespunzătoare rezul
tatelor obținute de țările socia
liste, de sistemul mondial socia
list.

In primii ani de la înființarea 
sa, activitatea C.A.E.R. s-a des
fășurat mai ales în direcție dez
voltării colaborării în domeniul 
comerțului exterior, ceea ce a 
contribuit la creșterea volumului 
schimburilor de mărfuri ale țări
lor participante la C.A.E.R. de 
2,5 ori din 1950 pînă în 1958. Lăr
gind colaborarea dintre ele pe li
nia comerțului exterior, țările so
cialiste eu zădărnicit planurile 
cercurilor reacțiunii internaționa
le de a le înăbuși dezvoltarea 
prin măsurile de discriminare în 
relațiile comerciale, iar politica 
blocadei s-a întors împotriva ini
țiatorilor ei.

Acordurile comerciale de lungă 
durată încheiate între țările so
cialiste au o mare însemnătate 
pentru conducerea planificată a 
economiei, întrucît ele asigură li
vrările de mărfuri principale și 
permit să se aibă în vedere inte
resele reciproce în elaborarea pla
nurilor de perspectivă ale fiecă
rei țări. Despre strînsele legături 
comerciale ale țării noastre cu 
celelalte țări socialiste și impor
tanțe lor pentru economia națio
nală vorbește faptul că ponderea 
acestor țări în volumul total al 
comerțului exterior al R.P. Ro
mîne este de 75-80 la sută

Pe măsura desfășurării con
strucției economice, țările lagă
rului socialist au dezvoltat cola
borarea între ele în cadrul

C.A.E.R în diferite forme, un rol 
hotărîtor jucînd colaborarea lor 
cu Uniunea Sovietică, marea pu
tere industrială socialistă, care 
acordă un important ajutor țari
lor de democrație populară in in
dustrializarea lor socialistă, în 
dezvoltarea economiei lor națio
nale. Una din aceste forme o 
constituie livrările de utilaje și 
instalații complecte pentru între
prinderi. Intre 1950 și 1957 ex
portul de mașini și utilaje din 
U.R.S.S. către celelalte țări socia
liste a crescut de 2,6 ori, din Ce
hoslovacia de 3,1 ori. De pildă, 
Uniunea Sovietică furnizează Po
loniei utilaj complect și o ajută 
în construirea a 72 mari între
prinderi din industria extractivă, 
metalurgica, chimică, energetică 
ș.a. Cu ajutorul U.R.S.S, în R.P. 
Chineză se construiesc mai mult 
de 200 întreprinderi mari, apar- 
ținînd diferitelor ramuri ale in
dustriei grele. R.D. Germană a- 
jută Chinei în construirea a 41 
obiecte industriale.

In dezvoltarea economică a ță
rilor membre ale C.A.E.R. un rol 
important are într-ajutorarea lor 
pe linia creditelor și în mod deo
sebit sprijinul pe care-1 primesc 
din partea U.R.S.S. prin credite 
pe termen lung, cu o dobîndă scă
zută, în condiții avantajoase. Su
ma creditelor acordate de Uniu
nea Sovietică în anii de după 
război se cifrează la 28 miliarde 
ruble, dintre care majoritatea co- 
virșitoare pentru plata utilajului 
și mașinilor.

O deosebită însemnătate are

colaborarea, între țările membre 
ale C.A.E.R. în vederea construi
rii cu forțe comune a unor obiecte 
industriale, pentru valorificarea 
unor materii prime. De pildă, 
R. D. Germană și R.P. Polonă co
laborează la construirea unor ca
riere pentru extragerea la supra
față a lignitului, R.D. Germană 
și R. Cehoslovacă ridică împre
ună o centrală electrică în R.P. 
Chineză. Țara noastră constru
iește împreună cu R.D. Germană, 
R. Cehoslovacă și R.P. Polonă 
combinatul de la Brăila pentru 
chimizarea stufului din Delta 
Dunării, împreună cu R. Ceho
slovacă o centrală electrică și 
unele fabrici de placaje și plăci.

Pentru accelerarea progresului 
tehnic în țările socialiste, are o 
mare importanță colaborarea 
tehnico-științifică dintre aceste 
țări. Țările socialiste își trans
mit gratuit unele altora docu
mentarea științifică, patentele, își 
împărtășesc experiența înaintată 
în domeniul științific și în produc
ție. Una din formele colaborării 
în acest domeniu o cotistituie e- 
laborarea în comun a unor teme 
tehnico-științifice de către insti
tutele de cercetări științifice. De 
exemplu, institutele sovietice și 
cele cehoslovace elaborează îm
preună 600 asemenea teme, efica
citatea aplicării lucrărilor comu
ne sovieto-cehoslovace ridicîndu- 
se după unele calcule la circa 
24 milioane ruble. Și între insti
tutele de cercetări științifice din 
țara noastră, din U.R.S.S. și alte 
țări socialiste există legături de 
colaborare, efectuîndu-se în co
mun cercetări în special în dome
niul chimiei. Pînă în prezent R.P. 
Romînă a primit ajutor tehnico- 
științific în aproape 2.500 proble

me și a acordat ajutor în circa 
1.700 probleme. O deosebită im
portanță are faptul că țările de 
democrație populară pot folosi 
realizările tehnicii și științei so
vietice, care au obținut minunate 
succese de răsunet mondial.

Țările socialiste se ajută și în 
formarea de cadre necesare în 
toate domeniile construcției so
cialiste. Astfel în U.R.S.S., țara 
socialistă cu cea mai mare și mai 
bogată experiență, studiază apro
ximativ 14,000 studenți și aspi
ranți din țările de democrație 
populară. In R.P. Romînă studi
ază numeroși studenți din țările 
socialiste surori.

In decursul unui deceniu, Con
siliul de ajutor economic reciproc 
și-a îmbunătățit formele de ac
tivitate și, totodată, și-a lărgit 
sfera, cuprinzind diverse ramuri 
ale industriei, agriculturii și tran
sporturilor. El s-a dovedit a fi 
un sprijin prețios pentru diferitele 
țări socialiste în dezvoltarea lor 
pe calea progresului.

„Unul din cele mai remarcabile 
rezultate ale colaborării economice 
socialiste — a spus tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej — constă în aceea 
că țările democrat-populare, întei- 
meindu-se pe resursele interne și 
pe ajutorul economic reciproc din
tre țările lagărului socialist și în 
primul rînd pe acela al Uniunii 
Sovietice, rezolvă cu succes proble
ma complexă și de cea mai mare 
importanță pentru dezvoltarea lor 
economică — industrializarea". 
Tocmai datorită liniei generale de 
dezvoltare industrială, bazată pe 
relațiile de colaborare socialistă, 
chiar și acele țări care au pornit 
de la un nival economic scăzut se 
transformă rapid în țări cu o in
dustrie dezvoltată. In prezent pro
ducția de mijloace de producție re
prezintă între o jumătate și două 
treimi din producția industrială a 
țârilor de democrație populară. In. 
că în anul 1957 țările participante 
la C.A.E.R., deși cuprind numai 
cam a zecea parte a populației glo
bului, au produs 19% din producția 
mondială de tractoare, 68% din 
producția de combine cerealiere, 22 
la sută din producția de vagoane 
marfă, 27 la sută din producția de

împotri- 
a celor- 
Personal 
adeziune

viața locuitorilor din 
Germană.

Ca locuitor al Berlinului 
mi-am putut da foarte bine 
seama de situația cu totul anor
mală din Berlinul occidental, 
transformat de către imperia
liști într-un centru de provo
cări, într-un cap de pod pentru 
o eventuală agresiune 
va R. D. Germane și 
lalte țări socialiste, 
îmi exprim o totală
față de propunerile Uniunii So
vietice îndreptate spre lichida
rea focarului de război în Ber
linul occidental. Justețea lor e 
atît de evidentă că numeroși 
delegați vest-germani la Con
gresul de la Erfurt au împărtă
șit de asemenea punctul meu 
de vedere în ce privește pro
punerile sovietice de rezolvare 
a problemei Berlinului de vest.

Neîndoios că marea demon
strație de 1 Mai din piața 
Marx-Engels, la care vor parti
cipa nu numai muncitorii din 
Berlinul democrat ci și nu
meroși reprezentanți din Ber
linul de vest, va constitui o pu
ternică manifestare a solidari
tății cu oamenii muncii din 
Germania occidentală, care 
luptă pentru pace, pentru re
zolvarea pașnică și democratică 
a problemei germane — așa 
cum o cer interesele păcii și 
securității Europei.

In încheiere doresc să trans
mit un salut fierbinte tinerilor 
din R. P. Romînă care sprijină 
cu căldură lupta partidului și 
guvernului nostru pentru rezol-

mea, mi-ar fi dat posi- 
fac și altfel de muncă, 
contribuție în meseria 
nu corespunde de ase-

voit să fac o muncă istovitoare, și 
să suport fel de fel de nedreptăți.

Ritmul infernal de muncă mă 
exasperează, simt cum sînt trans
format într-un robot. S-au întîm- 
plat cazuri cînd a trebuit să
găuresc serii de cîte 500 plăci de 
metal, fiecare placă trebuind să
aibă cîte 50 de găuri. Asemenea 
gen de muncă nu înseamnă altce
va decît repetarea obsedantă a 
aceluiași gest mașinal zile în șir. 
Calificarea 
bilitatea să 
să aduc o 
mea. Plata
menea nici pe departe calificării 
mele.

Pentru orice incident mi se re
duce din salariu. O întîrziere oare
care a comenzii ar atrage după 
sine, automat, concedierea mea.

Cum să îndrăgești munca în 
astfel de condiții ?

Dragi prieteni din Romînia, noi 
dorim și luptăm pentru condiții 
omenești de muncă și viață, pen
tru ca să avem ca și voi satisfac
ția muncii libere Viața voa
stră luminoasă, a tuturor celor 
care v-ați eliberat de exploatare, 
ne însuflețește în lupta noastră.

De 1 Mai, deși departe unii de 
alții, ne vom afla în aceeași mare 
și nesfîrșită coloană frățească a 
muncitorilor de pretutindeni, de- 
monstrîndu-ne forța solidarității 
internaționale. La manifestația de 
1 Mai vom demonstra sub lozin
cile : „Pentru muncă egală, sala
riu egal 1“, ,,Pace în Algeria" etc.

mașini-unelte pentru așchierea me
talelor etc.

Superioritatea socialismului, a- 
vantajelei relațiilor de colaborare 
tovărășească între țările socialiste 
își găsesc în mod grăitor expresia 
în ritmul rapid de dezvoltare a eco
nomiei — lege generală a socialis. 
mului. Față de 1937, în 1958 pro
ducția industrială a țărilor partici
pante la C.A.E.R. a crescut de cinci 
ori, iar a țărilor capitaliste mai 
puțin de două ori. Ritmul mediu a- 
nual de creștere a industriei con
structoare de mașini a fost în pe
rioada 1950—1956, în țările parti
cipante la C.A.E.R., de 15—23 la 
sută, iar în Anglia de 4,5 la sută, 
în S.U.A. de 6,7 la sută.

Datorită eforturilor constructive 
ale popoarelor lor, datorită colabo
rării și ajutorului reciproc dintre 
eile, țările de democrație populară 
au dobîndit succese hotărîtoare în 
construirea socialismului. Intr-un 
timp scurt, pe baza industrializări’ 
lor socialiste, Polonia, Ungaria, 
Romînia, Bulgaria au devenit țări 
cu o industrie grea în continuă 
dezvoltare. Bulgaria, țară care a 
pornit construirea socialismului de 
la un nivel economic scăzut, a 
reușit ca, cu ajutorul țărilor fră
țești, să sporească în 1958 produc
ția industrială de aproximativ 9 ori 
față de 1937. Au continuat să se 
dezvolte țările de democrație 
populară cu un nivel economic mai 
Înalt. Față de nivelul antebelic, 
producția industrială a sporit, în 
1958, în Cehoslovacia de 3,3 ori, 
în R. D. Germană de peste 2,5 
ori. Mari progresei pe calea indus
trializării a dobîndit R. P. Chineză, 
care a realizat un adevărat salt în 
dezvoltarea economică, sporind 
producția sa industrială de aproxi
mativ zece ori din 1950 pînă în 
1958.

Rolul de frunte în închegarea și 
dezvoltarea colaborării dintre sta
tele lagărului socialist revine Uni
unii Sovietice, prima și cea mai pu
ternică țară socialistă. In cadrul 
C.A.E.R. Uniunea Sovietică acordă 
țărilor de democrație populară un 
imens ajutor frățesc. Este cît se 
poate de semnificativ în acest sens 
că în țările de democrație populară 
s-au construit și se construiesc cu
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participarea U.R.S.S. 550 de între, 
prinderi industriale, printre care 46 
uzine metalurgice, 37 chimice, 11 
rafinării, 73 centrale electrice, 76 
uzine constructoare de mașini. 
Valoarea utilajelor complecte pen
tru întreprinderi livrate de Uniu
nea Sovietică a crescut în 1958 de 
aproape 10 ori față de 1950.

De o imensă însemnătaie pentru 
dezvoltarea tuturor țarilor socia
liste va fi îndeplinirea planului 
septenal de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S., aprobat de 
Congresul al XXI-lea al P.C.U.S.

Septenalul permite lărgirea con
tinuă a colaborării între țările la
gărului socialist. Sprijinindu-se pe 
marile înfăptuiri ale Uniunii So
vietice, țările socialiste vor putea 
obține noi succese pe calea dezvol. 
tării lor economice și culturale, a 
ridicării nivelului de trai al oame
nilor muncii. Este grăitor pentru 
detzvoltarea colaborării dintre țările 
lagărului socialist faptul că volu
mul comerțului U.R.S.S. cu țările 
lagărului socialist va crește de 
peste 1,5 ori pînă în 1965. Potrivit 
acordului sovieto-chinez, încheiat 
după Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. pentru o perioadă care 
coincide în mare parte cu anii sep
tenalului — 1959—1967 — Uniu
nea Sovietică va ajuta la construi
rea fu R. P-- Chineză a unui nu
măr de 78 mari întreprinderi in
dustriale. Ajutorul economic al 
Uniunii Sovietice se dovedește a fi 
un model de aplicare a principiilor 
internaționalismului proletar, un 
factor de» bază în stimularea cola
borării dintre țările socialiste, în 
accelerarea dezvoltării țărilor la
gărului socialist pe drumul socia
lismului și comunismului.

*
Pe baza rezultatelor obținute de 

țările socialiste în întărirea lor 
economică, a dezvoltării relațiilor 
de colaborare dintre ele, a expe
rienței dobîndite în organizarea 
acestor relații, a devenit posibilă 
trecerea la forme tot mai înalte de 
colaborare economică, cum este 
coordonarea planurilor de dezvol
tare 3 economiei naționale. 
C A-E.R. nu elaborează planuri 
unice, ci doar ajută țările socialiste.

Mă numesc Marco Mti,
am 19 ani, sînt «idar și tz
pentru una din cele niz. - iri 
firme de construcție din R i i. 
Am lucrat pe șantier toata ax- 
na. Cînd avem de lucru un • 
cum mai e. Dar cînd vom i*- 
mina casele Ia care lucrăm acu:» 
cine ne garantează că vom mii 
găsi un Ioc de muncă ? Și nu 
este numai aceasta incertitudinea 
care mă neliniștește, și deopo
trivă cu mine, pe tovarășii mei, 
ci și felul în care sîntem obli
gați să trăim. Noi care con
struim case pentru bogați sîn
tem obligați să trăim în barăci 
sau în case construite din mate
riale vechi, putrede, cîte 5—6 
într-o cameră. Aș dori să mă 
însor. Sînt logodit, dar nu pot 
Să mă căsătoresc. Mereu aceleași 
întrebări țmi stăruie în minte : 
unde vom locui ? Ce se va în- 
tîmpla cu noi în viitor, ce ne 
rezervă acest viitor ? Zilele tre
cute a intervenit un eveniment 
care mă îngrijorează, e vorba de 
consimțămîntul dat de guvernul 
italian, S U.A., de a instala 
rampe de lansare a rachetelor 
cu încărcătură atomică. Cum 
poți să fii liniștit cînd știi că 
pe teritoriul țării tale, imperia
liștii americani îngrămădesc ra
chete și bombe nucleare. Mulți 
8u gîndesc că poporul nu vrea 
război și că atît ajunge pentru 
ca să nu fie război. Dar cu ra
chetele atomice în casă perico 
Iul ne paște în orice moment 
căci e de ajuns ca un ofițer 
iresponsabil să apese pe un bu
ton și războiul e gata. Pentru 
ce americanii și-au adus rache
tele tocmai aici ? Nu 
ține la ei acasă ?

Această problemă 
cupă pe mine și pe 
mei. De aceea acest 
întîmpinăm luptînd
instalării rampelor de lansare a 
rachetelor în Italia, împotriva 
asprelor condiții de muncă im
puse de patroni.

Pentru 1 Mai noi ne-am sfă
tuit să confecționăm două mari 
pancarte pe care să scriem : 
„Trăiască pacea, trăiască priete. 
nia între popoare44 !, ,,Tinerii
nu vor să moară de bombele a- 
tomice !“. Sărbătorim 1 Mai cu 
speranța că prin lupta noastră 
lucrurile în lume se vor îmbu
nătăți. De această sărbătoare a 
muncii, noi, tinerii, dorim să fim 
siguri că ceea ce construim nu 
Va fi distrus de bombele ato
mice, că viața noastră, a tuturor 
tinerilor italieni și romîni, fran
cezi și africani, indieni, ameri
cani și sovietici va fi o viață 
frumoasă, fericită. Să fim toți 
prieteni, dincolo de orice fron* 
tiere, indiferent de limbă și cu, 
loare.

MARCO MORETTI 
zidar din Roma

și le pot

mă preo 
prietenii 

1 Mai îl 
împotrivi

să-și coordoneze planurile econo- f 
mice, pe care fiecare din ele le 
elaborează în mod de sine stătător.

O însemnătate deosebită a avut 
în această privință Consfătuirea 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările so
cialiste, care s-a ținut la Mdscsva 
în mai 1958. Examinînd problemele 
dezvoltării în continuare a colabo
rării economice între țările socia
liste, Consfătuirea a elaborat in* 
dicații către C.A.E.R. privind în
făptuirea consecventă a diviziunii 
internaționale socialiste a muncii, 
adîncirea specializării și cooperării 
producției în ramurile legate re
ciproc ale economiei naționale a 
țărilor membre ale G.A.E.R., iu ve
derea dezvoltării forțelor de pro
ducție ale fiecărei țări și a tuturor 
țărilor lagărului socialist îa an
samblu.

Țările socialiste au pășit la în
făptuirea acestei sarcini. Astfel, la 
sesiunea G-A.E.R. din decembrie _ 
1958 au fost adoptate hotărîn" 
privire la dezvoltarea și totodată^, <» 
specializarea și cooperarea produc* 
ției de mase plastice, fibre sinte
tice, cauciuc sintetic și îngrășă
minte minerale, pînă în anul 1965. 
Sesiunea a adoptat măsuri și cu 
privire la specializarea și coopera
rea producției unor anumite tipuri 
de laminate și țevi din metale fe
roase, aceste măsuri fiind coordo
nate cu specializarea stabilită între 
țările participante la G.A.E.R. în 
domeniul industriei constructoare 
de mașini.

Cooperarea și specializarea în 
producție asigură o rațională di
viziune internațională a muncii în’ 
tre țările lagărului socialist, dă 
posibilitatea fiecăreia din ele să-și 
dezvolte acele ramuri ale economiei 
naționale pentru care dispune de 
condiții economice și naturale fa
vorabile, să-și folosească la maxi
mum posibilitățile, ținînd seama 
atît de propriile interese, cît și de 
interesele lagărului socialist în 
ansamblu. Este important de subli
niat că diviziunea muncii între ță
rile socialiste îmbină în mod armo
nios specializarea producției în fie
care țară, potrivit condițiilor eco- 
norfiice concrete, cu grija pentru 
dezvoltarea multilaterală a econo-



TINEREȚEA SI MUNCA IN CELE DOUA LUMI
Este pentru a 70-a oară cind toți cei ce muncesc, din întreaga lume serbează 1 Mai, scumpa 

sărbătoare a clasei muncitoare. Aceleași speranțe de pace, de viață mai bună, mai îmbelșugată unește 
pe muncitorii din toate țările.

Globul pămîntesc este insă împărțit în două lumi deosebite. De la Elba Ia Pacific, luminează soa
rele libertății, al prosperității și fericirii, al socia lismului. Sute de milioane de oameni s-au desprins 
din lanțurile capitalismului, ale imperialismului și, sub conducerea partidelor comuniste, construiesc 
o nouă lume, liberă, lipsită de exploatare, în care oamenii se bucură de o viață demnă, fericită. Mi
lioane de oameni se află însă în crunta robie a imperialismului și colonialismului. Vîntul de libertate 
iscat odată cu Marea Revoluție din Octombrie bate însă puternic peste lumea capitalistă și trezește la 
luptă pe oamenii muncii, pe toți cei împilați și oropsiți. In țările coloniale se intensifică lupta pen
tru libertate și independență, transformindu-se în tr-un adevărat uragan ce mătură pe jefuitori. în 
țările capitaliste proletariatul condus de partidele comuniste și muncitorești luptă cu eroism împotriva 
exploatării capitaliste, împotriva ritmului de muncă epuizant impus de monopolists pentru obținerea de 
drepturi politice și economice.

Politica imperialistă, militarizarea crescîndă a economiei, jertfele impuse de înarmări excesive și 
de politica „războiului rece" se răsfrîng dureros asupra vieții tineretului din lumea capitalistă. Șo
majul, lipsa dreptului Ia muncă, discriminări politice, discriminări în salarizare, lipsa posibilităților 
de dezvoltare a talentului și a capacității creatoare, iată o parte din „darurile" oferite tineretului de 
către imperialiști.

Prezentăm cititorilor noștri față în față aspecte concludente din viața tinerilor muncitori din cele 
două lumi. Pe de o parte viața grea, plină de umilință a tineretului ce trăiește în lumea robiei, în lumea 
capitalistă. Pe de altă parte, viața tineretului liber, fericit rod al unei lumi desctaușate, vlăstar iubit al 
lumii socialiste.

Ziua de 1 Mai reprezintă un prilej de manifes tare a solidarității de luptă a clasei muncitoare. Ca 
și în ceilalți ani, tineretul muncitor din întreaga lume, întimpină 1 Mai cu convingerea fermă că 
lupta unită a muncitorilor de pretutindeni, lupta popoarelor, va impune pacea, va aduce peste în
treg pămîntul liberatate, pace, prosperitate.

Fericirea 
muncii

Tragedia 
muncii furate

A fost o mare zi în viața mea. Pentru prima 
oară am venit în atelier și am lucrat la mașină 
tmi vine greu să descriu ce am simțit în ziua aceea. 
Mîndrie pentru că devenisem muncitor, teamă că 
nu voi putea face față și-i voi dezamăgi pe tova
răși, sentiment de mîndrie pentru faptul că eu, cu 
mîinile mele, voi crea ceea ce este necesar oameni 
lor.

în curînd mi-a dispărut nesiguranța, mi a dis
părut și jena. Tovarășii m-au încurajat și m-au 
ajutat cu experiența și cunoștințele lor. Am îndră
git mult munca, m am specializat și acum atelierul 
este pentru mine un al doilea cămin.

Bunicul meu a fost muncitor. Din fragedă co
pilărie el m-a învățat să respect munca, să res
pect menirea înaltă de muncitor. Tata a murit îu 
luptele cu cotropitorii germani fasciști. Amintin- 
du mi de tata și gîndindu-mă la el, vreau să lu
crez și să învăț tot mai bine. Aceasta va constitui 
o bună cinstire a memoriei tatălui meu.

După ce am terminat școala medie am intrat 
la Școala de meserii nr. 21 din Moscova. Aici 
mi-am însușit profesia. Profesorii mei, muncitorii 
bătrîni, organizația comsomolistă m-au învățat să 
prețuiesc munca, să fiu întotdeauna o pildă în 
muncă .Ei îmi arătau că muncitorul trebuie să 
capete o dezvoltare multilaterală, să fie un om cult

în Uniunea Sovietică s-au creat toate condițiile 
pentru dezvoltarea tineretului. Nu poți munci bine 
dacă te mulțumești numai cu cunoștințele căpătate 
în școala medie sau de meserii. Iată de ce la 
toamnă voi intra în școala pentru tineretul munci
tor, pentru a putea mai tîrziu să învăț la facultate.

îmi place foarte mult muzica și sportul. De 
aceea, deseori seara după lucru iau parte la repe
tițiile cercului de fanfară de la clubul nostru. 
Sportul meu preferat este hokeyul, vara însă 
schimb crosa de hokey cu mănușile de portar, căci 
trebuie să vă mărturisesc îmi place și fotbalul.

Din multitudinea de căi și drumuri deschise în 
fața tineretului nostru, eu mi-am ales calea de 
muncitor, calea tatălui meu, a comsomoliștilor care 
au construit Magnitogorskul și Dneproghesul, care 
au nimicit hoardele ce se năpustiseră asupra li
bertății patriei mele, calea luminoasă a tinerilor 
sovietici care au valorificat întinderile nelimitate 
ale pămînturilor virgine, care în prezent muncesc 
cu abnegațe pe marile șantiere ale septenalului.

într-una din discuțiile ce au avut loc în atelier 
(este vorba de discuția „Ce este fericirea"), pro 
fesorul meu, un muncitor bătrîn a spus : „Atunci 
este omul fericit cînd își dă seama că munca lui 
este necesară patriei sale,este necesară poporului/*

Eu știu că munca mea este necesară poporului 
de aceea știu ce înseamnă fericirea.

GHENADIE SKVORȚOV 
muncitor la uzinele Lihaciov — Moscova

„Cred că pot afirma cu adevărat, Că astăzi, 
în Virginia de Vest există localități și persoa
ne care au decăzut la un nivel, în ceea ce pri
vește standardul lor de viață, mai coborît decît 
ceea ce au avut de suferit la începutul anului 
1930“.

Aceste cuvinte nu aparțin nicidecum vreunui 
activist al sindicatului A.F.L. C.I.O. silit de 
realitate să mărturisească adevărul împotriva 
dorinței sale. Constatarea aceasta tragică apar
ține senatorului Robert C. Byrd, reprezentant 
al partidului democrat, care, împreună cu cole
gul său de partid și senat, Jennings Randolph, 
a făcut o anchetă în orașele Morgantown, Char
leston și Beckeley, din statul Virginia de Vest.

Domnii senatori întorși la Washington au tre
buit să spună o seamă de lucruri neplăcute 
pentru urechile distinse ale colegilor lor de fo
toliu. Adevărul este tragic și cu toate că res
pectivii anchetatori i-au pus surdină, tot a reu
șit să răzbată în paginile ziarelor. Iată cîteva 
constatări:

„Oficialități ale serviciilor sociale au depus 
mărturie că în total 278000 locuitori (notați că 
e vorba doar de trei orașe dintr-un stat cu o 
industrie puțin dezvoltată — n.r.) primesc ali
mente din partea guvernului, într-un efort de a 
stăvili foametea, deși aceste produse constituie 
numai o fracțiune a minimului de necesități 
nutritive".

Ce consecințe are acest fapt ? O spune tot 
dl. Byrd. „Oficialități ale serviciilor sociale au 
declarat că medicii au constatat cazuri de rahi
tism la copii și de asemenea reapariția unor boli 
ce erau de mult considerate ca înlăturate".

Cum e și firesc, șomajul, foametea și mizeria 
declanșează drame personale. De acestea dl. 
Byrd vorbește din vîrful buzelor, ascunzînd în 
cuprinsul unei fraze tragedii imense :

„Un funcționar al serviciilor sociale a decla
rat că în multe cazuri capul familiei părăsește 
căminul pentru ca soția și copiii să poată ob
ține ajutor din partea serviciilor sociale în ca
drul programului de asistență publică a statu
lui".

Nu rare sînt cazurile cînd tinerii care și-au 
întemeiat o familie, trebuie să-și părăsească că
minul pentru ca cei dragi să poată căpăta un 
dumicat din pomana oficială.

Raiul capitalist își deschide și mai larg por
țile permițindu-ne, tot prin declarațiile d-lui. 
Byrd, să aruncăm o privire înăuntru.

„Copiii pleacă flămînzi la școală dimineața 
și aci am constatat că dejunurile calde au fost 
suspendate din cauză că un număr prea mic 
de copii sînt în stare să le plătească".

Copii flămînzi, copii goi, copii abandonați de 
părinți ca să beneficieze de „mila" publică, sînt 
cu miile în S.U.A. Societatea în care trăiesc le 
fură zîmbetul, bucuriile vieții, pentru că părinților 
lor le fură munca.

AL. G1RNEAȚA

Una din nesfîrșitele cozi de șomeri în fața unuia din miile 
de oficii de plasare din S.U.A.

Roadele:
Dorințe Visuri
împlinite spulberate

Dreptul:
O realitate vie

In aprilie 1950, Camera Populară provizorie a 
R. D. Germane a adoptat Codul Muncii. In în
treaga istorie a Germaniei n-a existat încă o a- 
semenea lege care să garanteze drepturile oa
menilor muncii.

Primul paragraf al acestei legi spune că fie
care cetățean al R.D. Germane are dreptul la 
muncă și că i se va repartiza un loc de muncă 
potrivit pregătirii și aptitudinilor sale. Indife
rent de sex, sau vîrstă, la muncă egală, toți 
muncitorii primesc un salariu egal.

Cum este tradusă în viață această lege ?
In opoziție cu Germania occidentală, în R.D. 

Germană nu există șomaj. Economia planifi
cată, construcția socialismului, crează posibili
tăți de muncă pentru un număr mare de mun
citori de cele mai diferite calificări. In timp ce 
în Germania occidentală, șomerii formează cozi 
interminabile în fața oficiilor de plasare, în 
R.D. Germană se caută muncitori de toate pro
fesiile și categoriile. La porțile fabricilor și u- 
zinelor, instituțiilor se pot vedea afișe mări pe 
care scrie: Căutăm : lăcătuși, mecanici, fochiști, 
tîmplari, bucătari etc. Această situație se poate 
întîlni în întreaga țară, în orașele mari și în 
provincie. Numai într-o singură zi, într-un sin
gur ziar din Berlinul democrat au apărut peste 
300 de oferte de serviciu numai pentru Berlin. 
Se caută: ingineri, tehnicieni, zidari, econo
miști, contabili, laboranți, medici etc.

Prevederile constituției conform cărora fie
căruia i se va repartiza un loc de muncă po
trivit cu pregătirea și aptitudinile sale, au fost 
într-adevăr traduse în viață. Orice muncitor 
are posibilitatea să-și aleagă locui de muncă. 
Pe șantierele noastre navale lucrează construc
tori veniți din Olanda și Germania occidentală, 
deoarece pot să-și găsească ușor de lucru, în 
R. D. Germană. Multe mii de oameni și în spe
cial tineri trec lunar din R.F. Germană în R.D. 
Germană și toți primesc imediat de lucru. Ti
nerii din R. D. Germană beneficiază din plin 
de dreptul la muncă. După terminarea școlilof 
profesionale, a celor de cultură generală sau a 
facultăților, ei găsesc de îndată angajament, 
conform pregătirii și capacității lor de muncă. 
Dreptul la muncă este un drept sfînt în R.D. 
Germană și de el se bucură, fericită tînăra noa
stră generație.

HERBERT HEMMANN

0 ficțiune
Are oare cetățeanul R. F. Germane dreptul 

la muncă ?Acest drept constituie oare o preve
dere a Constituției ?

Pentru a răspunde fără ocol la aceste între
bări trebuie spus : acest drept nu există în Ger
mania occidentală Constituția prevede numai 
ca „toți germanii au dreptul să-și aleagă liber 
profesiunea locul de muncă și locul de califi
care".

Acest pasajiu reprezintă într-adeivăr o mostră 
a „libertății" occidentale, a ipocriziei capitalis
te. Muncitorul vest-german este „liber" să-și 
aleagă singur locul de muncă Aceste cuvinte 
sună foarte frumos dar ele sînt goale de con
ținut, ele nu-i garantează nici pe departe drep
tul la muncă Ce folosește tînărului miner vest- 
german dreptul să-și aleagă liber mina în care 
ar dori să lucreze, dacă în industria minieră, 
în ansamblul ei, el nu găsește de lucru ? Multe 
mii de tineri muncitori s-ar declara de acord 
să muncească chiar și la distanță de locuința lor, 
dar ei nu găsesc nicăieri de lucru, lată unele cifre 
care ilustrează acest adevăr.

La începutul lui decembrie 1958, în Germania 
occidentală se numărau 500 000 de șomeri, în 
ianuarie anul acesta numărul șomerilor se a- 
propiase de un milion, pentru ca la sfîrșitul 
lunii februarie anul acesta numărul lor să creas
că la aproape 1,5 milioane. Majoritatea acestor 
șomeri sînt tineri, pentru că tinerii sînt ultimii 
la angajare și primii la concediere. 30 la sută 
din totalul muncitorilor constructori vesl-ger- 
mani nu au de lucru. Ce folosește acestor șo
meri dreptul de a-și alege un loc de muncă ? Ei 
toți au numai dreptul să șomeze și să flămîn- 
zească împreună cu membrii lor de familie.

Această stare de lucruri, lipsa tocului de mun
că, proasta salarizare, mizeria și foametea de
termină mulți tineri să fugă din Germania oc
cidentală. Unii, zeci de mii în fiecare an, se re
fugiază în R.D.G . unde găsesc de lucru imediat. 
Alții, tot în număr mare, din disperare se înrolează 
în Legiunea Străină, murind pentru interese stră'- 
ne, sau, ca mercenari participă la. acțiunile de re
primare sîngeroasă organizate de colonialiști.

Iată cum arată și ce înseamnă în realitate în 
R.F.G. „libertatea de a-și alege locul de muncă".

HANS MULLER

Tinerețe fericită, pe șantierele construcției comunismului ..

FAȚA IN FAȚA
• Uniunea Sovietică va avea cea mai scurtă 

săptamină de lucru din lume. Unele întreprin
deri au început să lucreze de pe acum după a- 
cest program, printre care și Combinatul tex
til din Kostroma. Deși săptămîna de lucru s-a 
redus, salariul celor mai mulți dintre tinerii 
muncitori a crescut considerabil. Așa de pildă, 
tînăra țesătoare Albina Kateetkova ciștigă cu 
27 la sută mai mult decît înainte. Tinerii mun
citori, au datorită noului orar de lucru, mai 
mult timp liber. Tamara Silova se pregătește în 
acest timp liber nou creat pentru institut, Alevtina 
Samarina face excursii, Nina Babarighina merge 
mai des la teatru, cinematograf și face sport, 
Nina Șalughina ia lecții de dans. Cit de fericită 
este viața tineretului sovietic 1

e In Albania regimul democrat-popular alo
că sume considerabile pentru scopuri social-cul- 
turale, pentru a asigura tinerei generații con
diții optime de dezvoltare. Astfel pentru aceste 
scopuri au fost destinate 5 miliarde 712 milioa
ne leka — cu 16 la suta mai mult decît anul 
trecut. Un miliard și 420 milioane leka vor fi 
cheltujți numai pentru intreț’nerea copiilor în 
c-mine și creșe.

• In Republica Populară Chineză zeci de mi
lioane de tineri lucrători din agricultură învață 
ii: școli medii superioare. Comuna populară 
din județul Minfin. de pildă, a înființat o școală 
s::~erioară frecventată de 50 de oameni, din care 
•1‘ sînt tineri Numeroase instituții agricole au 
fost inCiriț'ile in comunele agricole din regiunile 
muntoase, ca de pildă în provincia Hănau.

• Revista americană „U. S. News and 
World Report" din 30 martie a.c., publica un 
grafic ce reprezenta situația muncitorilor care 
au de lucru și a șomerilor. La categoria „sub 
30 de ani", procentul șomerilor este de 11 la 
sută, fiind cel mai ridicat. Acest procent este 
egal cu cel al categoriilor de muncitori de la 
vîrsta de 30 la 44 de ani și a celor de la 45 
la 65 ani luate împreună. Revista adăuga urmă
toarea frază: „Șansele de a rămîne fără de lucru 
sînt aproape de două ori mai mari pentru munci
torii sub 30 de ani decît pentru cei peste 30 de 
ani".

• Pentru o muncă egală cu cea a vîrstnici- 
lor, salariul unui tînăr muncitor din Suedia 
este de numai 41 la sută din salariul unui 
adult. Femeile tinere primesc cu 20—40 la sută 
mai puțin decît bărbații, lată deci și o pildă 
din „prospera" Suedie.

© Colonialiștii în dorința lor de a-și perpetua 
dominația cu orice preț, fac tot ce le stă în pu
tință pentru a împiedica tineretul din țările co
loniale să se adape la izvoarele științei și cul
turii. Analfabetismul face ravagii în toate ță
rile coloniale. 99,2 la sută din populația An- 
golei este analfabetă ca și 93,5 la sută din cea 
a Nyassalandului, ca și 88 la sută din cea a Ni
geriei. Discriminarea rasială acționează și în a- 
cest domeniu. în Algeria numai 8 la sută din 
populația europeană este analfabetă față de 93 
la sută din sînul populației algeriene.

Economia națională a Ceho
slovaciei cunoaște astăzi un ritm 
mare de dezvoltare, posibil nu
mai într-o țară socialistă. Dez
voltarea rapidă și multilaterală 
a economiei a făcut ca nivelul 
de trai al clasei muncitoare să 
crească necontenit. Tinerii mun
citori beneficiază din plin de 
condițiile materiale create de 
regimul nostru, se bucură de 
un nivel de viață ridicat, un 
nivel la care părinții lor, mun
cind altă dată în grele condiții 
impuse de capitaliști, abia vi
sau,

Cît cîștigă un tînăr muncitor, 
ce realizează el cu salariul pe 
care-l primește ?

Să-l luăm de pildă pe tînă
rul muncitor Antonin Branzov- 
sky, electrician la Odnava. El, 
ca și mulți alți tineri, cîștigă 
circa 1.400 de coroane lunar. 
Suma aceasta îi ajunge să-și 
cumpere alimentele necesare, 
să-și plătească chiria, care în 
Cehoslovacia, ca și în celelalte 
țări socialiste, este foarte redu
să, să-și satisfacă nevoile cultu
rale și să cumpere produsele 
industriale de care are nevoie. 
Antonin Branzovsky poate să-și 
cumpere cu ușurință cărți lite
rare sau științifice, deoarece 
cartea, spre deosebire de țările 
capitaliste, este ieftină și la în- 
demîna oricui. Dacă socotim 
faptul că cel mai scump bilet 
de cinematograf costă 4 coroa
ne, tot atît cît și intrarea la 
reuniuni tovărășești, că cel mai 
bun loc la teatru se obține cu 
cel mult 12 coroane, ne putem 
da seama, cit de accesibile sînt 
spectacolele și distracțiile pen
tru Antonin și tovarășii săi.

Dar după ce și-a asigurat 
hrana și necesitățile de cultură 
și distracție, tînărului Bran
zovsky îi rămîne o sumă impor
tantă pentru achiziționarea de 
produse industriale. El are la 
îndemînă o variată gamă de 
produse, lui rămînîndu-i doar 
alegerea. Din salariul său An
tonin își poate cumpăra un ele- 
gant costum de haine sau un 
bun aparat de fotografiat sau 
un ceas de mînă, sau o moto
retă sau motocicletă. înaltul 
nivel de industrializare al Ceho
slovaciei asigură producerea u- 
nui mare număr de produse de 
larg consum, astfel că lui Anto
nin sau prietenului său Orlik 
Knezesky îi este lesne să gă
sească în magazine orice ar 
dori să-și cumpere.

Indiferent dacă este vorba de 
Antonin sau de Orlik, de Piotr 
sau Pavel, fie că-l interesează 
îmbrăcămintea frumoasă, fie 
diverse aparate și lucruri tehni
ce, fie că-și dorește o excursie 
sau o motocicletă, toate acestea 
constituie pentru ei lucruri rea
lizabile. De aceea Antonin este 
fericit.

SDENA HAMERNIKOVA

Elio Esse are 22 ani, este 
muncitor constructor pe unul 
din șantierele de construcții 
din Roma. Este un tînăr capa
bil și pînă acum n-a avut de 
suferit de pe urma șomajului. 
Cu toate acestea situația sa — 
de altfel favorabilă dacă este 
comparată cu cea a miilor de 
tineri ca el, care în Roma nu 
reușesc să găsească nimic de 
lucru — nu este de loc fericită.

Mai întîi de toate salariza
rea, care îi impune lui Elio o 
serie de privațiuni. Intr-o lună 
muncind opt ore pe zi el pri
mește circa 38.000 de lire. Cînd 
a obținut calificarea Elio a 
crezut că va putea scăpa de o 
serie de griji și că și poate per
mite să-și facă un rost în viață. 
S-a logodit cu o fată bună cu 
care vrea să se căsătorească. 
Dar cum ? Ea lucrează la do
miciliu pentru o casă de con
fecții și cîștigă aproximativ 
12.000 lire pe lună. A te căsă
tori înseamnă printre altele a 
închiria o casă, a cumpăra o 
serie de lucruri, printre care 
mobilă ; este foarte posibil ca 
viitoarea sa soție să devină ma
mă dar acest lucru o va împie
dica să-și continuie lucrul. Va 
putea tînăra familie s-o scoa
tă la capăt ?

O locuință înseamnă circa 
20.000 lire pe lună drept chi
rie ; în plus, 40.00-5000 lire pe 
lună sînt necesari pentru alte 
cheltuieli casnice ca lumină, 
apă etc. La toate acestea se a- 
daugă impozitele care sînt de
stul de ridicate. Pentru hrana 
celor doi tineri nu le-ar ajun
ge atîta cît să cumpere carne 
măcar odată pe săptămînă. Pe 
bună dreptate ei se întreabă : 
cînd ne vom putea căsători ? 
întrebarea aceasta obsedantă 
pentru cei doi tineri, nu-și gă
sește însă răspuns în societatea 
în care trăiesc.

In momentul de față lui Elio 
îi mai rămîn din salariu pentru 
buzunar aproximativ 200 lire 
pe zi. Ce poate face el cu a- 
cești bani ? Un bilet la cinema 
costă de la 200-500 lire, un 
spectacol de teatru între 600 și 
1000 lire, iar un pachet de ți
gări din cele obișnuite 200 li
re. Lectura nu e accesibilă, de
oarece nu există carte în Ita
lia care să coste sub 500 lire. 
Elio se socotește încă norocos 
că are o sănătate robustă, pen
tru că, dacă s-ar îmbolnăvi nu 
i-ar ajunge un salariu întreg 
pentru a plăti medicamentele 
și doctorii.

Intr-un oraș frumos ca Roma, 
Unde fiecare vitrină te îmbie să 
cumperi tot felul de lucruri, 
unde în fiecare stradă afișele de 
cinema și de teatru te invită la 
spectacol și unde, ca în orice 
loc de pe lume, primăvara in
vită la dragoste și la făurirea 
de planuri pentru viitor, Elio 
Esse nu se poate deci căsători, 
nu se poate distra, nu poate în
văța. Cu toate acestea el este 
socotit privilegiat pentru că are 
de lucru, spre deosebire de 
atîți alți tineri ca și el care, 
după obțineiea unei calificări, 
sînt concediați îngroșînd rîn- 
durile șomerilor.

LUIGI PINTOR

Continuă perfecționare
Partidul Comunist Chinez 

în marea sa grijă pentru tine
ret, a creat condiții optime 
pentru ca aptitudinile tinere
tului să se dezvolte armonios, 
pentru ca întreaga sa capaci
tate creatoare să fie folosită 
pentru fericirea poporului.

„Concomitent cu producția 
bunurilor materiale, ca fierul și 
oțelul, mașinile, energia elec
trică etc., a spus recent tov. 
Liu Șao-ți, președintele Repu
blicii Populare Chineze, fabri
cile noastre mai au o sarcină de 
răspundere, aceea de a instrui 
oameni noi, culți și pregătiți 
sub raport profesional".

Ofensiva împotriva neștiinței, 
pentru crearea de cadre cu o 
înaltă calificare a luat în China

proporții nemaiîntîlnite. Fiecare 
tînăr muncitor face parte dintr o 
școală profesională, de cultură 
generală, sau urmează cursuri 
universitare. Toate acestea fără 
ca el să aibă nevoie să treacă 
de pragul fabricii sale. Uzinele 
și fabricile din întreaga Chină 
au înființat 275.100 școli de 
diferite tipuri și grade, frecven
tate în timpul liber, de un nu
măr total de 13.515.000 studenți 
și elevi și 8.450 de școli cu o 
parte de timp consacrată mun
cii și o alta studiilor, școli ale 
căror cursuri sînt urmate de 
1.242.000 studenți și elevi. In 
marea lor majoritate școlile a- 
cestea sînt frecventate de tineri. 
La uzinele siderurgice Taiiuan, 
școlile elementare, medii, și șco
lile medii tehnice sînt frecven
tate în timpul liber de peste

13.000 muncitori. Dorind să sa
tisfacă dorința tinerilor mun
citori de a obține o cit mai 
înaltă calificare, direcțiunea 
uzinei din Taiiuan a înființat 
în incinta fabricii un Institut de 
Tehnologie Siderurgică.

Zeci de milioane de tineri 
muncitori din industrie și agri
cultură absolvă anual școli me
dii și superioare, însușindu și 
calificarea și cunoștințele inalte. 
Aceasta permite ca participarea 
tineretului muncitor la îndepli
nirea sarcinilor trasate de Par
tidul Comunist Chinez de a în
trece unele țări capitaliste în 
producție, la cărbune și oțel, de 
a obține o înaltă productivitate 
în industrie și agricultură să 
fie cît mai activă și mai rod
nică.

MIRON ALDEA

AB
Situația tînărului muncitor 

francez nu este de natură să-i 
dezvolte personalitatea. Numă
rul insuficient al centrelor pen
tru pregătire profesională și al 
școlilor tehnice face ca în fie
care an, după terminarea școla' 
rității obligatorii, mai multe 
mii de copii, în pofida dorinței 
lor, să nu poată intra în școlile 
profesionale. Ei își încep viața 
cu munci nespecializate, trebu
ind să suporte toate inconve
nientele pe care le implică a- 
cest fapt- Siliți să intre la pa
troni, ei îndeplinesc în cea mai 
mare parte a zilei de lucru nu
mai sarcini ce n-au nici în clin 
nici în mînecă cu meseria pe 
care doresc s-o învețe. Ocupați 
ci munci istovitoare, nelegate

RETIZA
de profesiune, ei se descura
jează repede și urăsc această 
muncă ce-i umilește. Salariul 
este derizoriu și legea nu apără 
pe ucenici împotriva samavol
niciilor patronului.

Nesiguranța lucrului agravea
ză stiuația tînărului muncitor, 
îi fringe elanurile, îi distruge o 
bună parte a personalității sale. 
Șomer, tînărul nu se mai gin- 
dește să găsească un lucru po 
trivit capacităților sale și apt 
pentru dezvoltarea aptitudinilor 
sale, ci pur și simplu vrea să 
afle un loc de muncă, orice fel 
de muncă. Nesiguranța lucrului 
ca și dezvoltarea in viitor a ca
pacității sale capătă un caracter 
și mai grav, dacă ne gindim că 
la vîrsta de 20 de ani foarte 
mulți tineri sînt trimiși să par-

RE
ticipe la războiul colonialist din 
Algeria.

Cît privește instruirea tineri
lor trebuie spus că patronii nici 
nu se gîndesc și nici n-au inte
resul ca prin intermediul cercu
rilor sau cursurilor speciale să 
dezvolte gusturile artistice și 
necesitățile culturale ale anga- 
jaților lor. Despre universitate, 
despre studii înalte, nici nu 
poate fi vorba. Tînărul munci
tor francez e silit să se mulțu
mească cu condițiile grele ofe
rite de patroni și un nivel de 
învățătură scăzut.

Aceasta fiind situația, tînărul 
muncitor dovedește lipsă de 
interes față de muncă, apatie, 
muncește chinuit, într-o neli
niștită stare sufletească.

REGIS BERGERON

Pe șantierul uzinei siderurgice „Kim biak“ 
din R.P.D. Coreeană, tinerii muncitori lu
crează cu entuziasmul și avîntul specific 

muncii libere.
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Forța internaționalismului 
proletar

Desen de ȘT. COCIOABA

Ședința de închidere a Comitetului 
pe întreaga Chină al G. C, P. P.

' PEKIN 29 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția China 
Nouă, la 29 aprilie în ședința de 
închidere a primei sesiuni a Comi
tetului pe întreaga Chină al Con
siliului Consultativ Politic Popu
lar al celei de a treia legislaturi a 
luat cuvîntul Pancen Ertni Ciughi- 
ganțan, membru în Comitetul per
manent al Comitetului pe întreaga 
Chină al G.C.P.P.

In prezent, a subliniat Pancen 
Ertni, rebeliunea reacționarilor din 
Tibet a fost în cea mai mare par
te lichidată, au încetat vărsările 
de singe, a fost restabilită rapid 
ordinea, poporul și-a reluat în li
niște îndeletnicirile, armata și po
porul trăiesc în prietenie ca o sin
gură familie, se traduce în viață 
în mod activ autonomia națională 
regională, se fac pregătiri în vede
rea efectuării reformelor democra
tice. Ga și întregul popor tibetan, 
a declarat Pancen Ertni, îmi ex

prim speranța că Dalai Lama se 
va înapoia în curînd în patrie și 
va deveni martorul înfăptuirii cu 
succes a visului său de demult în 
legătură cu reformele din Tibet.

Sesiunea a adoptat în unanimi
tate o rezoluție în care Comitetul 
pe întreaga Chină al C.G.P.P. 
cheamă toate naționalitățile, cla
sele democratice, toate partidele 
democratice, toate organizațiile 
populare și toate elementele pa
triotice să se unească și mai strîns 
sub conducerea Partidului Co
munist Chinez și a președintelui 
Mao Țze-dun și să depună toate 
eforturile pentru a transforma 
China într-o putere socialistă 
mare înfloritoare și puternică.

In aplauzele asistenței ©iu En- 
lai a declarat închise lucrările pri
mei sesiuni a Comitetului pe în
treaga Chină al G.C.P.P. al celei 
de a treia legislaturi.

Documente
care dovedesc că Dalai Lama 

a fost privat de libertate
PEKIN 29 (Agerpres). — După 

cum transmite corespondentul A- 
genției China Nouă din Lhasa, în 
cursul lichidării rebeliunii din Ti
bet unități ale Armatei Populare 
chineze de Eliberare au capturat 
la mînăstirea Gundeline, unde și-a 
avut sediul statul major al rebeli
lor, documente care dovedesc că 
Dalai Lama s-a pronunțat împo
triva activității rebele, că el a fost 
înconjurat de rebeli, s-a aflat în 
mîinile lor și a fost privat de li
bertate.

In unul din documentele captu
rate — „observații scrise de cei

din jurul lui Dalai Lama“ — se 
spune că Dalai Lama a fost indig
nat de faptul că elementele reac
ționare l-au împiedicat la 10 martie 
să plece la statul major al distric
tului militar tibetan la un specta
col.

Un alt document — „observații 
scrise de trei mari monahi1* — 
dovedește că Dalai Lama a fost 
indignat de proclamarea „indepen
denței" Tibetului, dar elementele 
reacționare și fostul guvern local 
tibetan l-au pus sub, supraveghere 
strictă și l-au lipsit de posibilita
tea de a acționa liber.

(Urmare din pag. I-a) 

din cea de grta și 43 la sută 
din cea de bumbac. Așa cum 
s-a arătat la Congresul al 
XXHea al P.6.U.S., în 1965Pacea și securitatea Japoniei 

pot fi asigurate numai prin lichidarea 
bazelor militare străine

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: Revista „Mej- 
dunarodnaia Jizn" a publicat in 
numărul său pe luna mai răs
punsurile lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., la întrebările 
lui Resuke Honda, directorul ge
neral al agenției japoneze de in
formații „Japan Press Service".

Poporul sovietic, a declarat 
N. S. Hrușciov, este pentru dez
voltarea relațiilor de bună veci
nătate și prietenie cu poporul 
japonez. Uniunea Sovietică, a 
adăugat N. S. Hrușciov, nu a 
amenințat și nu intenționează să 
amenințe Japonia cu arme nu
cleare sau cu orice altă armă.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
existența unor arme atomice și 
cu hidrogen americane sau „pro
prii" în Japonia prezintă un pe
ricol de moarte pentru Japonia. 
Avînd in vedere densitatea popu
lației Japoniei și teritoriul ei re 
lativ mic, a spus N. S. Hrușciov. 
nu este greu de imaginat ce ar 
reprezenta contraloviturile date 
cu arme moderne după orice în
cercare de a folosi arma nuclea
ră de pe teritoriul Japoniei.

Pacea și securitatea Japoniei 
a spus N. S. Hrușciov, pot fi a- 
sigurate numai prin lichidarea

Răspunsurile lui 
N. S. Hrușciov la 

întrebările directorului 
general ai agenției 

japoneze de informații 
„Japan Press Service"—•—
bazelor militare străine din Ja
ponia și retragerea tuturor tru
pelor străine din Japonia prin 
refuzul Japoniei de a stoca pe 
teritoriul ei arme atomice și cu 
hidrogen străine sau „proprii", 
promovarea unei politici de neu
tralitate de către Japonia.

U.R.S.S., a declarat N. S 
Hrușciov, este gata să garanteze 
respectarea neutralității perma
nente a Japoniei. Una din for
mele de asigurare a neutralității 
Japoniei ar putea fi semnarea 
unui pact al păcii și prieteniei cu 
participarea U.R.S.S., R. P. Chi-

1MA1
Pe drept cuvînt oamenii... *- ..... îa

ti
de 
si- 
po-

VARȘOVIA 29 Corespondentul 
Agerpres transmite: In seara zilei 
de 28 aprilie tov. Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, care a participat la 
Conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia și al R. P. 
Chineze, a părăsit Varșovia în- 
dreptindu-se spre țară. împreună 
cu tov. Avram Bunaciu a plecat și 
Al. Lăzăreanu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, care l-a în
soțit la conferință.

La plecare tovarășii A. Bunaciu 
și Al. Lăzăreanu au fost conduși 
de tovarășii Adam Rapacky, mi
nistrul Afacerilor Externe al R.P. 
Polone, Jerzi Grudzinski, director 
în Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Polone, precum și de ambasa
dorii țărilor prietene acreditați la 
Varșovia.

A fost de asemenea de față tov. 
Marin Florea lonescu, ambasado
rul R. P. Romîne în R. P. Polonă, 
precum și membrii ambasadei.

in aceeași zi au părăsit Varșo
via delegațiile R. P. Albania, R. 
Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. 
Bulgaria.

Conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe 

occidentali
PARIS 29 (Agerpres). — La 29 

aprilie, la Paris au început trata
tivele între miniștrii Afacerilor Ex
terne ai Statelor Unite, Angliei, 
Franței și Germaniei Occidentale. 
Această întîlnire a miniștrilor pu
terilor occidentale are loc în ca
drul pregătirii în vederea conferin
ței miniștrilor Afacerilor Externe 
care va începe la 11 mai la Ge
neva.

neze, Japoniei și S.U.A., la care 
s-ar putea alătura și alte țări 
din Asia și Extremul Orient.

Subliniind că crearea unei 
zone a păcii în Asia și, în primul 
rînd, a unei zone în care să nu 
existe arme nucleare, ar contri
bui la slăbirea încordării inter
naționale în această regiune, 
N. S. Hrușciov a arătat că Uniu
nea Sovietică este gata să par
ticipe în modul cel mai activ la 
măsurile care ar contribui la 
menținerea și consolidarea păcii 
în Extremul Orient și în bazinul 
Oceanului Pacific. Sîntem dis
puși, a declarat el, să încheiem 
pacte bilaterale de prietenie și 
neutralitate cu toate țările din 
Extremul Orient și sud-estul 
Asiei.

N. S. Hrușciov a sprijinit 
ideea convocării unei conferințe 
internaționale pentru discutarea 
problemelor păcii și securității 
în regiunea Extremului Orient 
și Oceanului Pacific.

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului Italiei 
MOSCOVA 29 (Agerpres). —

TASS transmite : La 28 aprilie Va
sili Kuznețov, locțiitor al Ministru
lui Afacerilor Externe a înmînat 
la Moscova lui F. Bunus, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Italia, nota guvernului so
vietic adresată guvernului Italiei.

Prin semnarea acordului cu 
S.U.A. cu privire la construirea pe 
teritoriul Italiei a unor baze mi
litare pentru lansarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune, se spune 
în notă, guvernul italian a făcut 
un nou pas primejdios pe calea 
cursei înarmării cu arma rachetă 
și arma atomică.

Guvernul sovietic subliniază că 
aceșt pas al guvernului italian 
duce la încordarea " *
Eurcfpa și intensifică primejdia 
războiului.

Deoarece cercurile guvernante 
din Italia, se arată în notă, nu 
ascund faptul că bazele pentru 
arma rachetă de pe teritoriul 
Italiei sînt îndreptate împotriva 
U.R.S.S. și a altor țări iubitoare 
de pacfe, Uniunea Sovietică nu 
poate să 
transformare a 
într-un cap de 
vederea unei

situației in

Uniunea
ignoreze planurile de 

teritoriului italian 
pod potențial în 

noi agresiuni.

Uniunea Sovietică este nevoită să 
ia la rîndul ei toate măsurile pen
tru a asigura în modul cuvenit 
propria sa securitate.

Guvernul italian, se spune în 
notă, și-a asumat o răspundere 
extrem de grea pentru consecințele 
acestui pas.

Guvernul sovietic constată că 
deoarece bazele pentru arma ra
chetă create în Italia vor intra in 
sistemul militar al N.A.T.O. și 
construirea lor este finanțată de 
S.U.A-, de aceste baze va dispune 
de fapt nu guvernul italian ci co
mandamentul N.A.T.O., adică ge
neralii americani, care dau 
N.A.T-O. o orientare tot mai agre
sivă.

In notă se subliniază că bazele 
pentru arma rachetă de pe terito
riul italian pot fi folosite pentru 
un atae împotriva altor țări fără 
ca Italia să aibă cunoștință de 
aceasta, deși Italia ar fi aceea care 
inevitabil ar suporta consecințele 
pentru aceasta. In acest caz, se 
arată în notă, vor fi expuși unei 
mari primejdii nu numai cei care 
locuiesc in imediata apropiere a 
bazelor pentru arma rachetă, ci și 
populația întregii țări.

MOSCOVA 29. Corespondentul 
Agerpres transmite : După cum se 
știe, la 21 iulie 1958, Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romine, exprimînd sentimentele de 
dragoste și prietenie față de Uni
unea Sovietică și armata sa elibe
ratoare, in semn de recunoștință 
pentru ajutorul internaționalist 
acordat poporului romîn în lupta 
pentru eliberarea sa de sub jugul 
fascist, a conferit ordine și medalii 
ale R.P. Romine unui grup de ofi
țeri superiori sovietici.

La 29 aprilie a avut loc la amba
sada R.P. Romîne din Moscova o 
solemnitate în cadrul căreia Mihail 
Dalea, ambasadorul R.P. Romîne 
în U.R.S.S., a înmînat ordinele și 
medaliile ofițerilor superiori sovie
tici care plecaseră din țara noastră 
înainte de conferirea acestor dis- 
tincțiuni.

Cu Ordinul „Apărarea patriei" 
clasa Il-a și Medalia „Eliberarea 
de sub jugul fascist" au fost deco
rați generalul-colonel F. Golikov 
și generalul colonel N. Gusev, iar 
cu Ordinul „Apărarea patriei" 
clasa III-a și Medalia „Eliberarea 
de sub jugul fascist" generalul-loco- 
tenent F. Kulișev și generalii-maior 
A. Vetruka, A. Riazanski, V. Gori- 
slavski, P. Markov și alții.

înmînînd decorațiile, ambasado
rul Mihail Dalea a felicitat pe ofi
țerii superiori sovietici pentru înal
tele distincții care le-au fost con
ferite ca semn al dragostei și recu
noștinței pe care le nutrește po
porul romîn față de glorioasa și 
invincibila armată sovietică elibe
ratoare și față de eroicul popor so
vietic.

în numele celor decorați a mul
țumit generalul-colonel F. Golikov, 
pentru înaltele distincții și și-a 
exprimat mulțumirea față de co
laborarea ce s a realizat în ultima 
parte a războiului între armata so
vietică și armata romînă în lupta 
comună împotriva fascismului. El 
și-a exprimat convingerea că, cot 
la cot cu armata sovietică, ostașii 
armatei populare romîne, împreună 
cu armatele tuturor statelor socia
liste vor apăra cu hotărîre cuce
ririle popoarelor lor.

28 aprilie au fostPARIS, — La 28 aprilie au fost 
decernate premiile in cadrul con
cursului horticol internațional,,flo
ral iile internaționale" organizat 
zilele acestea in capitala Franței. 
Republica Populară Romînă a obți
nui premiul 11 pentru standul or
namental și premiul 111 pentru 
standul științific prezentate in ca
drul „Floraliilor Internaționale",

MOSCOVA. - La 29 aprilie 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit la Kremlin pe feldma- 
reșalul englez Montgomery, care 
se află la Moscova într-o scurtă 
vizită.

MOSCOVA. — Intr-o scrisoare 
publicată de ziarul ,,Pravda" 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Consiliului de Miniștri

al U.R.S.S. exprimă cele mal cor
diale mulțumiri tuturor organiza
țiilor și persoanelor ca'e l-au adre
sat felicitări cu prilejul împlinirii 
a 65 de ani.

PARIS. — In seara zilei de 28 
aprilie, M. Bălănescu, ministrul 
R. P. Romîne la Paris, a oferit 
o recepție în cinstea scriitorului 
Petru Dumitriu, laureat al Premiu
lui de Stat, oare s-e află în vizită 
în Franța. La recepție au luat 
parte numeroase personalități din 
viața literară a Franței.

SOFIA. — După cum anunță a- 
genția BTA, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Bulgar și 
Consiliul de Miniștri al R. P. Bul
garia au adoptat o hotărîre cu pri
vire la anularea cu începere de la 
1 Mai a sistemului livrărilor obli
gatorii către stai și cu privire la 
stabilirea unul sistem unic de achi-

Bulgar și

ziții de produse agricole pe bază 
de contractări.

MOSCOVA. — La 29 aprilie în 
parcul Casei Centrale a armatei 
sovietice a fost dezvelit primul 
monument din Moscova în cinstea 
lansării rachetei cosmice.

CAPE CANAVERAL. - La 28 
aprilie Ministerul Aerului al S.U.A. 
a anunțat eșecul lansării unei ra
chete intercontinentale americane 
de tip „Titan". In comunicai se 
spune că lansarea a fost oprită în 
ultimul moment cînd s-a constatai 
„un defect de funcționare".

PEKIN. — Răspunzînd

U.R.S.S. împreună cu celelalte 
țări socialiste va produce mai 
mult de jumătate din producția 
industrială mondială ; astfel, va 
fi asigurată superioritatea ab
solută a sistemului mon- 

al socialismului asu- 
r._ sistemului capitalist în 
ce privește producția mate
rială — sfera hotărîtoare a în
tregii activități omenești.

Uriașele realizări și mărețele 
perspective de dezvoltare impe
tuoasă a țărilor socialiste vor
besc cu uriașă putere despre 
superioritatea covîrșitoare a 
socialismului asupra putredei 
orînduiri capitaliste, 
realizări constituie

dial 
pra

muncii de pretutindeni văd 
lagărul unit și puternic al 
rilor socialiste bastionul 
neclintit, reazimul cel mai 
gur al păcii și securității 
poarelor.

Mîndru că face parte

miei țării respective. Această spe
cializare a țărilor socialiste per
mite organizarea producției de se
rie mare, ceea ce dă avantajul 
unei înalte productivități a muncii, 
unui preț de,cost scăzut.

Colaborarea economică între ță
rile socialiste se dezvoltă potrivit 
cerințelor legilor economice obiec
tive ale socialismului, fiind subor
donată sarcinii dezvoltării maxime 
și necontenite a forțelor de produc
ție în fiecare țară socialistă, în 
interesul ridicării continue a nive
lului de trai al poporului. Coordo
narea planurilor de dezvoltare 
economică ale țărilor socialiste, 
specializarea și cooperarea lor fn 
producție răspund acestei sarcini, 
deoarece dau posibilitatea fiecăreia 
din țările socialiste să înainteze 
mai rapid pe calea industrializării 
socialiste, să-și accelereze ritmul 
de creștere a producției, să bene
ficieze cît mai din plin de avanta
jele sistemului socialist.

In coordonarea planurilor lor de 
dezvoltare economică popoarele ță
rilor socialiste beneficiază de fap
tul că legea dezvoltării planice 
proporționale a economiei acțio
nează nu numai în cadrul fiecărei 
țări socialiste în parte, ci în cadrul 
întregului sistem socialist în an
samblu-

Este știut că țările socialiste au 
pornit la construirea socialismului 
de la niveluri diferite de dezvol
tare economică. Ca urmare a ac
țiunii legii dezvoltării planice, pro
porționale a economiei, și pe baza 
colaborării și într-ajfitorării frățești 
dintre țările socialiste, țările în 
trecut înapoiate din punct de ve
dere economic cîștigă repede timpul 
pierdut, își dezvoltă economia și 
cultura. Astfel, decalajul dintre 
diferitele țări socialiste se micșo
rează mereu, nivelul lor de dezvol
tare economică și culturală tinde 
să se egalizeze treptat. întreaga 
dezvoltare a țărilor socialiste în
dreptățește concluzia de mare în
semnătate formulată în raportul 
tovarășului N. S. Hrușciov la Con
gresul al XXI-lea al P.G.U.S. că 
toate aceste țări, folosind cu suc
ces posibilitățile proprii orînduirii 
șocialiste, vor trece mai mult sau

mai puțin în aceiași timp la faza 
superioară a societății comuniste.

O asemenea dezvoltare este în 
totală opoziție cu situația din lu
mea capitalistă, unde acționează 
legea concurenței și anarhiei pro
ducției, legea dezvoltării inegale 
economice și politice a diferitelor 
țări capitaliste, unde prăpastia 
dintre țările avansate și cele îna
poiate, exploatate, se adîncește, 
contradicțiile și lupta dintre țări 
ascuțindu-se. Este semnificativ în 
această privință faptul că în pe
rioada 1938—1954 producția globa
lă a crescut în țările slab dezvol
tate de vreo două ori mai încet 
decît în țările capitaliste avansate, 
iar creșterea producției pe cap de 
locuitor a fost de circa 9 ori mai 
mică.

Dezvoltarea colaborării între ță
rile lagărului socialist este un 
factor esențial al victoriei sistemu
lui mondial al socialismului în în
trecerea sa pașnică cu sistemul 
mondial capitalist. In 1965, ca ur
mare a îndeplinirii și depășirii pla
nului septenal de dezvoltare a eco
nomiei naționale a U.R.S-S., pre
cum și datorită ritmului înalt de 
dezvoltare a economiei țărilor de 
democrație populară, țările siste
mului mondial socialist vor ajunge 
să producă mai mult de jumătate 
din întreaga producție industrială 
mondială. Aceasta va însemna o 
victorie istorică a sistemului mon
dial socialist asupra sistemului 
mondial capitalist în producția ma
terială, sfera hotărîtoare a activi
tății umane.

★
Datorită dezvoltării sale în ca

drul marii familii frățești a la
gărului socialist, datorită colabo
rării strînse cu toate țările socia
liste surori, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, eforturile poporului nos
tru sub conducerea partidului au 
dat roade înzecite, țara noastră a 
realizat progrese însemnate pe 
drumul industrializării socialiste. 
Producția industrială a Romîniei 
va fi în 1959 de peste 5 ori mai 
mare față de 1948. Semnificativ 
pentru Industrializarea țării noas
tre este faptul că în timp ce în 
anul 1937 industria producea doar

o treime (33,7%) din venitul na
țional, iar agricultura și silvicul
tura mai mult de jumătate 
(54,9%), în prezent, în industrie, 
devenită ramură dominantă a eco
nomiei, și construcții se produc a- 
proape 2/3 din venitul național. 
Rotnînia, care în trecut importa 
aproape tot utilajul și mașinile de 
care avea nevoie, acum nu numai 
ca’ își satisface din producție pro
prie, în măsură hotărîtoare, nece
sitățile de mașini și utilaj, dar 
exportă în diverse țări utilaj pe
trolifer, tractoare, material rulant 
de cale ferată, instalații complecte 
pentru producția de ciment și alte 
utilaje. In 1968, mașinile și uti
lajele au reprezentat 12,5 la sută 
din totalul exportului țării noastre. 
Colaborarea strînsă în cadrul la
gărului socialist a dat posibilita
tea poporului nostru să-și concen
treze eforturile spre asemenea 
ramuri de însemnătate vitală pen
tru economia noastră, care au în 
țara noastră condiții favorabile de 
dezvoltare, cum sînt industria pe
troliferă, energetică, chimică, ex
tractivă, construcțiile de mașini, 
siderurgia, industria materialelor 
de construcții. In cadrul diviziunii 
internaționale socialiste a muncii, 
avem de asemenea posibilitatea 
ca, în ramurile pe care le dez
voltăm, să ne specializăm în anu
mite produse. Astfel, în industria 
construcțiilor de mașini, țara 
noastră se specializează în pro
ducția de utilaj petrolifer, mașini 
agricole, material rulant de căi 
ferate și altele, iar în cadrul aces
tor grupe pe anumite tipuri. Pe 
baza dezvoltării rapide a indus
triei grele, au luat avînt și ramu
rile industriale producătoare de 
bunuri de consum, se dezvoltă o 
puternică bază tehnico-materială a 
socialismului în agricultură. Ple
nara G.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958 a stabilit intensificarea in. 
dustrializării socialiste a țării, o- 
dată cu lărgirea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii, ca o con
diție a progresului accelerat al 
țării noastre și a ridicării nivelului 
de trai.

In dezvoltarea rapidă a țării 
noastre un rol deosebit îl are aju
torul puternic, multilateral al

Uniunii Sovietice care ne-a acor
dat credite avantajoase pe termen 
lung, ne furnizează utilaj. pe 
care-1 plătim din producția uzinelor 
construite cu acest utilaj, ne îm
părtășește larg din bogata sa ex
periența, ne ajută în pregătirea 
de specialiști etc. Astfel, în cadrul 
livrărilor de instalații complecte 
primite din partea țarilor socialiste 
surori — instalații a căror valoare 
s-a ridicat pînă la începutul anu
lui 1959 la circa 1 miliard ruble 
— primul loc îl ocupă livrările 
U.R.S.S. Din Uniunea Sovietică 
am primit instalațiile pentru ter
mocentralele de la Borzești, Co- 
mănești, Ovidiu, Sîngeorgiu, Pa. 
roșeni, uzina cocso-chimică, lami
norul de la Roman, reactorul ato
mic, fabrica de antibiotice de la 
Iași, fabrica de lapte praf, fabrica 
de superfosfați, centrul de televi
ziune, U.R.S.S. ne furnizează cea 
mai mare parte a utilajului mare
lui combinat petrochimic de la 
Borzești. De o mare însemnătate 
pentru avîntul continuu al econo
miei noastre naționale sînt acor
durile încheiate cu U.R.S.S. în iu
lie 1958 și martie 1959, prin care 
țara noastră primește ajutor în 
construirea și dezvoltarea unor noi 
întreprinderi chimice, centrale 
electrice, uzine de prelucrare a pe
trolului, precum și importante ma
terii prime și materiale necesare 
economiei noastre pentru perioada 
1960—1965.

Colaborarea reciproc avanta
joasă dintre țara noastră și cele
lalte țări ale lagărului socialist 
este ilustrată de asemenea, de a- 
cordul încheiat în toamna lui 1958 
cu Cehoslovacia. In schimbul li.- 
vrării către țara noastră a echipa
mentului pentru construirea unor 
centrale electrice, R. Cehoslovacă 
va primi energie electrică într-un 
volum de circa două miliarde 
kWh pe an. Primind ajutor din 
partea țărilor socialiste surori, R.P. 
Romînă contribuie la rîndul ei la 
dezvoltarea colaborării în cadrul 
lagărului socialist.

Dezvoltarea colaborării economi
ce dintre țările lagărului socialist 
a înlesnit elaborarea unor planuri 
economice de perspectivă. In țara 
noastră potrivit recentei hotărîri a

Biroului Politic al <2. ®. al 
P.M.R., s-au intensificat lucrările 
pentru întocmirea unei schițe pro
gram de dezvoltare a economiei 
naționale pe o perioada de 15 ani; 
prima etapă a acestui program va 
fi planul economic pe perioada 
1960—1965 prin a cărui înfăptuire 
poporul nostru va termina în linii 
mari construirea socialismului, tre- 
cînd într-o nouă etapă, aceea a 
desăvîrșirii construcției socialiste.

Strînsa colaborare economică a 
țării noastre cu celelalte țări ale 
lagărului socialist mărește posibi
litățile de lărgire a relațiilor eco
nomice cu toate țările, inclusiv cu 
țările capitaliste. In 1958, schim
bul de mărfuri al țărilor membre 

" * " " cu țările capitaliste 
peste două ori față 
loc important în a- 
de mărfuri îl ocupă 
țările din Asia și

ale C.A.E.R. 
a crescut de 
de 1953. Un 
cest schimb 
comerțul cu 
Africa, eliberate din robia colonială, 
pe care țările socialiste le ajută 
să-și dezvolte economia națională, 
să construiască întreprinderi in
dustriale etc. ©a și celelalte țări 
socialiste țara noastră dezvoltă 
relații economice cu numeroase 
țări — pe baza egalității în drep
turi, a avantajelor reciproce și a 
neamestecului în treburile interne, 
cu convingerea că în acest fel 
contribuie la întărirea cauzei păcii 
și colaborării între popoare.

Sub conducerea partidelor comu
niste și muncitorești, popoarele 
țărilor lagărului socialist înaintea
ză în front unit, într-ajutorîndu-se 
frățește. Numai în cadrul lagăru
lui unit și puternic al socialis
mului, dezvoltînd relațiile de co
laborare tovărășească, internațio- 
nalistă, ce le unesc, popoarele ță
rilor socialiste își pot apăra inde
pendența, pot înainta victorioase 
pe calea socialismului, a ridicării 
continue a nivelului lor de trai. 
Dezvoltarea colaborării dintre ță
rile socialiste chezășuiește întări
rea sistemului socialist mondial în 
ansamblu, întărirea forțelor socia
lismului și păcii în lumea întreagă.

Articol reprodus din ziarul ,J5ctn- 
teia“ nr. 4511.

invita- 
ției C.C. al P.C. Chinez și guver
nului R. P. Chineze, la 29 aprilie 
a sosit la Pekin într-o vizită de 
prietenie delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Ungare con
dusă de Ferenc Miinnich, membru 
șl Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, președintele guvernului re. 
voluționar muncitoresc 
ungar.

RIGA. — La Teatrul 
Spectator „Comsomolul 
din Riga a avut loc premiera co
mediei dramaturgilor români Vir
gil Stoenescu și Octavian Sava 
,,Nola zero la purtare",

BERLIN. — Răspunzînd invita
ției guvernului și Ministerului A- 
părării Naționale al R. D. Germane, 
la 29 aprilie a sosit la Berlin într-o 
vizită prietenească o delegație mi
litară a R. P. Chineze condusă de 
mareșalul Pîn De-huai.

PRAG A. — Organizația Inter
națională a Ziariștilor, care numă
ră 70.000 de ziariști din diferite 
țări ale lumii, a adresat prin secre
tariatul său general un apel către 
ziariștii din lumea întreagă prin 
care ÎȘi exprimă sprijinul față de 
Manolis Glezos și față de toți pa
triotic greci și cheamă pe toți 
ziariștii democrați și pe oamenii 
cărora le sînt scumpe pacea, de
mocrația și libertatea, să intensifi
ce, împreună cu poporul grec, lupta 
pentru eliberarea lui Manolis Gle
zos și a tovarășilor săi.

țărănesc

Tînărufui 
leninist"

Aceste 
_______ _____ totodată 
dovada inepuizabilului izvor de 
forță pe care-1 reprezintă rela
țiile de tip nou dintre țările 
socialiste, relații frățești de co
laborare și într-ajutorare reci
procă bazate pe principiile in
ternaționalismului proletar.

In puternic contrast cu avîn
tul impetuos, cu înflorirea con
tinuă a economiei și culturii 
țărilor socialiste, se conturează 
marasmul din țările unde mai 
domnește orînduirea capita
listă.

Declin economic, exploatare 
cruntă a oamenilor muncii, mi
zeria maselor muncitoare —- 
iată tabloul pe care-1 oferă azi 
toate țările unde stăpînește 
capitalul. Șomajul cronic de 
masă a devenit în țările capi
taliste o calamitate națională, 
un adevărat dezastru pentru 
oamenii muncii. In S.U.A., ci
tadela capitalismului mondial, 
există 5 milioane de șomeri to
tali și 2,5 milioane șomeri par
țiali. în Anglia șomajul a atins 
cel mai înalt nivel din ul
timii 
potrivit datelor 
Consiliul 
catelor, 
lioane șomeri totali și parțiali. 
In Italia două milioane de oa
meni șomează. In Germania oc
cidentală numărul șomerilor se 
ridică la 1,5 milioane. In majo
ritatea cazurilor, tineretul su
feră mai mult de pe urma ex
ploatării decît celelalte pături 
de muncitori, datorită lipsei de 
calificare și discriminării la 
plata salariului. Milioane de 
oameni ai muncii, cărora pro
paganda burgheză le-a împuiat 
capul că ar fi „egali" cu mag
nații marelui capital monopo
list, sînt în situația de a nu 
putea cumpăra mărfurile ce se 
îngrămădesc în magazine și de 
a nu mai găsi ei înșiși cumpă
rători pentru singura marfă de 
care dispun — puterea de 
muncă.

Realitatea însăși deschide 
ochii oamenilor muncii tineri și 
vîrstnici asupra „teoriilor" care 
proclamă sistemul social ce 
consfințește „domnia" Rocke- 
fellerilor și Morganilor, drept 
„capitalism perfecționat", „or
ganizat", „planificat", iar sta
tul burghez drept un stat al 
„bunăstării generale" care ar 
sluji, chipurile, deopotrivă in
tereselor capitaliștilor și ale 
muncitorilor și ar reprezenta 
...o formă de trecere spre socia
lism ! Experiența istorică dove
dește oamenilor muncii de pre
tutindeni că schimbarea radi
cală a situației clasei munci
toare și a întregului popor mun
citor e posibilă numai pe calea 
revoluției, a cuceririi puterii po
litice de către clasa muncitoare 
în frunte cu partidul ei marx- 
ist-leninist, pe calea instaurării 
dictaturii proletariatului, pe ca
lea exproprierii expropriatorilor.

1 Mai 1959 găsește oamenii 
muncii din țările capitalului în 
luptă hotărîtă împotriva asupri
rii și exploatării. Ofensivei ca
pitaliștilor împotriva nivelului 
de trai și a drepturilor demo
cratice oamenii muncii din ță
rile capitaliste îi răspund prin 
puternice acțiuni de luptă. Gre
vele se țin lanț în Italia, Ja
ponia, Anglia, S.U.A. In frun
tea luptei împotriva exploatării 
capitaliste, pentru pace și so
cialism se află pretutindeni 
partidele comuniste care în 
ciuda uneltirilor furibunde ale 
reacțiunii țin sus steagul 
marxism-leninismului.

Țări cu o populație de sute 
de milioane de oameni au făcut 
saltul de la condiția mizeră de 
colonii la aceea de țări libere, 
independente iubitoare de pace 
militante împotriva imperialis
mului înrobitor. Anul acesta, 
sărbătoresc pentru prima oară 
1 Mai liber masele 
din Irak.

în întreaga lume, 
se sărbătorește sub 
tensificării luptei pentru apăra
rea păcii, pentru lichidarea pe
ricolului unui nou război.

i înalt nivel din ul- 
10 ani, în .Japonia 

furnizate de 
genera! al sindi- 

există peste 10 mi-

muncitoare

1 Mai 1959 
semnul in-

Mîndru că face parte din 
marea familie a țărilor socia
liste, poporul nostru muncitor 
sărbătorește t Mai sub semnul 
luptei pentru întărirea și înflo
rirea patriei, pentru înfăptuirea 
înțeleptei politici de construire 
a socialismului a P.M.R.

întîmpinînd sărbătorește a- 
ceastă zi de luptă a clasei 
muncitoare poporul nostru mun
citor își amintește de anii grei 
cind se zbătea în ghiarele ex
ploatării capitaliste, cînd Parti
dul Comunist, din adînca ile
galitate îl mobiliza la luptă 
împotriva regimului burghezo- 
moșieresc, împotriva exploatării 
capitaliste. Pe atunci înfruntînd 
gloanțele, arestările, schingiui
rile, oamenii muncii transfor
mau an de an 1 Mai într-o ma
nifestare de luptă pentru drep
turile lor vitale, împotriva crun
tei exploatări, împotriva între
gii orînduiri capitaliste. Clasa 
muncitoare condusă de partid a 
înfrînt însă toate greutățile 
călăuzită de credința nestrămu
tată în victorie, cu sufletul 
înaripat de speranțe în zilele 
însorite de azi ale socialismului. 
O condiție a victoriei a fost so
lidaritatea clasei muncitoare. 
Partidul nostru a călăuzit pașii 
clasei muncitoare, arătîndu-i că 
numai unitatea de fier poate a- 
sigura înfrîngerea puterii capi
taliștilor și moșierilor, cuceri
rea puterii. Prima zi de Mai 3 
anului 1944 a marcat, cu 15 
ani în urmă, un eveniment im
portant în istoria țării noastre: 
apariția manifestului care a- 
nunța făurirea Frontului Unic 
Muncitoresc. Acesta a marcat 
închegarea unității întregii cla
se muncitoare în pregătirea 
pentru marile lupte de clasă 
care aveau să urmeze. Frontul 
Unic Muncitoresc a fost rodul 
linei lupte îndelungate, dîrze și 
perseverente a comuniștilor 
care, fiind în fruntea maselor 
muncitoare, le-au condus pe 
drumul luminat de ideile tnar- 
xism-leninismului, pe drumul 
eliberării din lanțurile exploa
tării, pe drumul făuririi unei 
Romînii socialiste. „Frați mun
citori și tineri muncitori 1 
Puneți-vă în fruntea hintei de 
eliberare!" Așa suna chemarea 
la luptă din manifestul de I Mai 
1944 al Frontului Unic Munci
toresc.

Odată cu eliberarea patriei 
noastre, sărbătorirea zilei de 
întîi .Mai a căpătat mi cara-'er 
și un conținut nou. întîi Mai 
a devenit o sărbătoare a bucu
riei, a muncii eliberate din lan
țurile exploatării. An de an el 
a prilejuit o trecere în revistă 
a succeselor dobîndite de oame
nii muncii sub conducerea par
tidului pentru refacerea țării, 
pentru construirea socialismu
lui.

Roadele înfăptuirilor do
bîndite de harnicul nos'ru 
popor sub conducerea partidu
lui in toate domeniile de activi, 
tate se fac simțite tot mai mult 
de fiecare om al muncii. Bună 
starea lui materială e în conti
nuă creștere. ,

întîmpinînd sărbătorește în- 
tîiul de Mai oamenii muncii 
din patria noastră, tineretul 
nostru muncitor își afirmă ho- 
tărîrea de a lupta cu și mii 
multă dîrzenie pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de par
tid, pentru înfăptuirea prevede
rilor planului de stat pe anul 
1959.

Poporul nostru este însuflețit 
de perspectiva deschisă în față 
de partid. Prin înfăptuirea pre
vederilor planului de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 
1960—1965 el va termina în li
nii mari construirea socialismu
lui, trecînd într-o nouă etapă — 
aceea a desăvîrșirii construcției 
socialiste. Oamenii muncii din 
țara noastră, tineretul nostru 
muncitor își exprimă dragostea 
nemărginită pentru inspiratorul 
și organizatorul tuturor victorii
lor noastre, pentru încercatul 
nostru partid care ne conduce 
cu înțelepciune către o viață 
îmbelșugată și fericită.

Umăr la umăr cu popoarele 
marii comunități a țărilor socia
liste, cu masele de oameni ai 
muncii de pe întreg globul care 
luptă împotriva exploatării și 
asupririi, cu popoarele care 
frîng lanțurile colonialismului 
și înrobirii naționale, poporul 
nostru muncitor și împreună cu 
el tineretul muncitor al patriei 
noastre pășește neșovăitor către 
un viitor de pace și îndestulare, 
viitor pe care-1 simbolizează 
mărețul cuvînt ce înflăcărează 
azi inimile milioanelor — socia
lismul.

„S O L U Ț

McElroy, ministrul de Război al 
S.U.A., după ce a proslăvit înar
marea S.U.A. a declarat : poporul 
nostru va fi nevoit să învețe să 
consume mai puțin" I

NELL COBAI

învețe McElroy 
consumăm mai

■^if

AM/' ” HI
— De ani de zile, soții 

noștri sînt șomeri, lipsiți 
de orice ajutoare, am ve
nit să ne
„cum să 
puțin" I
Desen de


