
Azi începe noul an universitar Proletari din toate țările, uniți-vă I

VÂ UREZ
SPOR LA MUNCA!

începe un nou an școlar 
tn tnvătămintul superior.

In patria noastră libe
ră, in care poporul este 
stăpin pe soarta sa, școala Îndeplinește un tel 
nobil. Invătămintul superior este chemat să con
tribuie la formarea unui tineret sănătos, inarmat 
cu știinfa și cultura înaintată, la pregătirea de ca
dre cu Înaltă calificare care să slujească poporului, 
intersele celor ce muncesc.

Oamenii muncii din țara noastră, sporindu-și 
eforturile pentru traducerea in viată a directivelor 
celui de-al H-lea Congres al P.M.R., vă creează 
vouă, tineri studen(i, condiții de muncă și de viată 
neîntilnite în trecut. Rezultatele pe care Ie obțineți 
in fiecare an la Învățătură, arată că majoritatea 
dintre voi, vă străduiti să răspundeți prin fapte 
Ia tot ceea ce vă dăruiește poporul și statul de
mocrat popular.

Cu fiecare an care trece, statul așteaptă de la 
studenții și cadrele didactice din invătănfn'.ul su
perior, rezultate mereu mai bune at‘t in tnsuș'rea 
știinfei cit și in desăvirșirea educației patriotice.

începeți un nou an de muncă. Pentru ca străduin
țele voastre să dea cu adevărat roadele așteptate 
și pentru ca in orice moment al anului școlar să 
puteți răspunde cu cinste de rezultatele obținute, 
este necesar să depuneți o muncă susținută, temei
nică și sistematică, chiar din prima zi a anului 
școlar, luptlnd cu hotărire împotriva golurilor in 
muncă și în Învățătură.

Da|i cea mal mare aten|ie studiului individual, 
muncii cu cartea, ocuptndu-vă sistematic de apro
fundarea cuceririlor știinfei. Nu vă mulțumiți cu 
Însușirea superficială a celor tnvătate, ci căuta}! 
să pătrundeti in adîncul lucrurilor.

Mai presus de toate insă nu uitat! nici o clipă 
că însușirea științei nu însemnează numai cunoaș
terea din carte a regulelor sau teoremelor ci presu

C. Drâgulescu
Locțiitor al Ministrului Invățămîntului

pune și priceperea de a 
aplica aceste cunoștințe 
în viata de toate zilele 

în practică.
De aceea, participînd activ și conștient la însu

șirea temeinică a materiei predate, convingeți-vă 
de valabilitatea cunoștințelor dobindite, verificln- 
du-le în practică, aplicindu-ie la realitate. Obiș- 
nuiți-vă să legafl cele invă(ate de practica in pro
ducție, de uzină și fabrică, de munca pe ogoare Și 
tn institutele și laboratoarele de cercetări.

Dar viitoarele cadre de specialiști bine pregătite 
pentru toate domeniile construcției socialismului 
trebuie să fie în același timp oameni ai societății 
noi. educați în spiritul ideologiei marxist-leniniste.

Hotărirea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu 
privire la unele măsuri de îmbunătățire a muncii 
politico-educative in rindul studenților, arată căile 
ce trebuie urmate de studenți, cadre didactice și 
organizații obștești pentru ridicarea muncii de 
educare a tineretului din tnvătămintul superior la 
nivelul sarcinilor trasate de Congresul al ll-lea 
al P.M R. în domeniul pregătirii cadrelor.

Formați colective sănătoase de grupă și cu spri
jinul organizațiilor U.T.M. și al asociaț ilor stu
dențești care vor lua ființă, cultivați in inimile 
voastre marile însușiri pe care partidul le cere 
oamenilor noi : dragoste de muncă, cinste, perse
verentă în atingerea scopului urmărit, spirit de 
inițiativă, indrăzneală și curaj, solidaritate cu oa
menii muncii din lumea întreagă.

Iubiți și respectați pe profesorii voștri, oameni 
care își închină întreaga lor viață instruirii și edu
cării tineretului, care vă indrumă pas cu pas. tu 
dragoste și pricepere pentru a vă face capabili să 
atingefi cel mai înalt tel, acela de a fi folositori 
scumpei noastre patrii.

Studenți și cadre didactice! Vă felicit cu prile
jul acestei insemnate zile a începutului de an șco
lar și vă urez spor la muncă.

...Să le dăruim cu generozitate
COMOARA ȘTIINȚEI

Cu trecerea Infinită a lunilor 
și anilor se ridică generațiile de 
tineri, cresc și pătrund intr-o zi 
pe prima poartă a școlii elementa
re și apoi, pe nesimțite, în zorile 
maturității bat la poarta Invăță- 
mîntului superior. Privi(i-i ani
mați de speranțe și vise, temători 
și îndrăzneți in același timp, in 
fa(a comisiilor de examen, sau 
căutindu-și cu înfrigurare numele 
pe listele decisive ale admiterii.

Nu-i cu adevărat profesor acela 
care nu retrăiește, cît de palid, 
ceva din frumusețea zilelor de În
ceput de an școlar — acela care 
nu este cuprins de emoție și de 
respect în fața atîfor minți tinere 
care se intind ca o cupă ce așteap
tă să primească darul experienței 
și al gindiril mature.

Dacă n-am uita noi, profesorii, 
cît de greu este cuvintul nostru, 
cită putere de modelare are cel 
mai neînsemnat gest, care înso
țește un glnd sau fapt al cunoaș
terii directe I

Cu emo(ie și adincă recunoștin
ță îmi reamintesc de unul din ma
rii profesori ai Facultății de me
dicină din București, ale cărui pre
legeri. cu un con(inut adine uman, 
ne-a sădit in mintea și inima 
noastră aspirația spre cultură,

Acad. prof. dr.
Ștefan Milcu

spre cunoașterea dezinteresată, pe 
calea dragostei de știință și de 
oameni, cu o înaltă concepție des
pre om ca ființa cea mai desăvâr
șită a lumii pămîntene.

La una din lecțiile sale am fă
cut cunoștință cu una din proble
mele fundamentale ale biologiei 
moderne, care a influențat adine 
întreaga mea dezvoltare în medi
cină. Pentru profesorul de atunci 
a fost o idee înlănțuită între al
tele într-o lecție, cîteva fraze — 
dar puternic încărcată de orizont 
și cu căldura trebuitoare ca să 
germineze în mințile noastre ti
nere.

In epoca noastră exemplul de 
mai sus se poate repeta in mii șl 
mii de cazuri!

Opreliștea vechilor școli a fost 
ruptă, tot ce este mai înzestrat 
și instruit poate accede la cultură. 
Profesor și student sînt mobili
zați spre un țel unic — instruirea 
și educarea unui tineret capabil 
să creeze societatea socialistă, 
prin asimilarea științei și culturii.

Nenumărate și minunate cons
trucții iși așteaptă inginerii în 
cincinalele viitorului; cîmpii ster
pe și păduri închipuite în hărțile 
țării vor exista și rodi prin mun
ca viitorilor tehnicieni agro-sil- 
vici; uriașele bogății ale subsolu
lui vor ieși din întunericul ne- 
științei, prin efortul viitorilor geo
logi ; milioane de oameni au ne
voie de profesori și educatori, în 
setea crescută de cultură ; poporul 
nostru așteaptă noi și noi serii de 
apărători ai sănătății poporului.

Niciodată tineretul n-ar putea 
s-o facăMără generația vîrstnică, 
fără profesori și maeștri care să 
transmită știința și experiența lor 
și să-i educe în spiritul dragos
tei de muncă și de patrie.

Un nou an școlar, o nouă ge
nerație de viitori constructori și 
creatori de cultură. Să le dăruim 
cu generozitate comoara științei 
și experienței noastre 1

50 ani de la înființarea 
Comisiei Generale 

a Sindicatelor din Romînia

nu

îl

Anii s-au scurs unul după al
tul și astăzi cind facem soco
teala constatăm că a trecut de 
atunci jumătate de secol. 50 de 
ani înseamnă piuit și totodată 
foarte puțin. Mult — cind ra
portezi la viața unei generații, 
foarte puțin — cind privești prin 
perspectiva istoriei. Sint momen
te care după 50 de ani au încetat 
demult de a mai fi pomenite. 
Peste ele timpul a așternut ne
cruțător colbul uitării. Dar 
există și altfel de evenimente 
care înving trecerea anilor, care 
stăruie în amintire și care 
sint sărăcite de semnificație.

Un asemenea eveniment
constituie înființarea primei Co
misii Generale a Sindicatelor din 

. Romînia. Viața a arătat valoa
rea actului din 1906. Sindicatele 
s-au născut ca expresia unei ne
cesități vitale intr-o perioadă a- 
gitată pentru proletariatul romin.

Sflrșitul secolului 19 și începu
tul secolului nostru marchează 
eforturile spre organizarea profe
sională tr,tr-o puternică mișcare 
sindicală a muncitorilor. Proce
sul acesta a primit lovituri 
serioase prin trădarea comisă de 
către „generoși". Trădarea a pu
tut fi însă o piedică de moment 
dar nicidecum un factor hotăritor, 
cu consecințe permanente. Ideile 
socialiste își croiau drum infrun- 
tind dificultățile — de la teroare 
și pină la lipsa de organizare. 
Mișcarea muncitorească renăș- 
tea viguroasă, cu deosebire sub 
binefăcătoarea influență a revo
luției ruse din 1905.

Speranțele muncitorilor într-un 
trai mai bun, iși găseau expre
sia în apariția și relativ larga 
dezvoltare a sindicatelor. Trebuie 
amintit că sindicatele aveau de 
luptat in vremurile acelea împo
triva corporațiilor, instrumente 
ale patronatului, menite să înă
bușe acțiunile revendicative ale 
muncitorilor. Marea forță vitală 
a sindicatelor se verifică ct'rind, 
mai ales cu ocazia unui șir de 
greve, protest energic împotriva 
exploatării. Tn focul luptelor 
crește autoritatea sindicatelor, se 
înregistrează n lărgire a rindi- 
ritar lor și astfel apar probleme 
noi. Este vorba de necesitatea 
centralizării mișcării sindicale, 
pent'u a-i asigura o eficiență 
sporită-

In august 1906 are loc confe
rința ce avea să creeze Comisia 
Genera'ă a Sindicatelor din 
Romînia. Lucrările conferinței

— care au dezbătut atit probleme 
politice cit și profesionale — au 
relevat procesul de maturizare 
politică a proletariatului romin, 
creșterea conștiinței sale de 
clasă. Statutul tip al sindicatelor 
era clădit pe fundamentul a trei 
principii: lupta de clasă, solida
ritatea internațională a muncito
rilor și lichidarea exploatării 
muncii sub orice formă.

Mișcarea sindicală din (ara 
noastră a jucat un rol important 
in lupta clasei muncitoare împo
triva burgheziei, pentru o orin- 
duire socială dreaptă. Din păcate, 
tn perioada dintre cele două răz
boaie unitatea sindicală a fost 
grav zdruncinată prin existența 
a două centre sindicale cu ten- 
ainfe diferite. Partidul Comunist 
Romin a luptat neîncetat pentru 
restabilirea unității sindicate. Dar 
aceasta nu s-a putut realiza de- 
ctt tn septembrie 1944, după eli
berarea țării noastre, tn condițiile 
existența Frontului Unit Munci
toresc.

Existența unei mișcări sindi
cale unite a avut o mare impor
tanță tn lupta pentru instaurarea 
regimului democrat-popular, pen
tru mobilizarea maselor la opera 
de construire a ortnduirii socia
liste tn (ara noastră. In prezent, 
sindicatele aduc o importantă 
contribuție la realizarea sarcini
lor pe care partidul și guvernul 
le-au pus tn fața întregului popor 
muncitor pentru progresul neîn
cetat al patriei noastre.

Tn 1906 se adunaseră tn con
ferință 94 de delegați care re
prezentau 39 de organizații sin
dicale avtnd 4.466 de membri. 
Nu poți să parcurgi aceste cifre 
fără să te gîndești la marea 
forță a sindicatelor tn prezent. 
Drumul parcurs de-a lungul unei 
lumătăți de secol este Insă bogai 
tn învățăminte. El exprimă ine
puizabila energie revoluționară a 
clasei muncitoare, încrederea ei 
de nezdruncinat tn victorie, drep
tatea cauzei pentru care luptă.

50 de ani. Multe s-au petrecut 
tn acești ani tn viața clasei mun
citoare din țara noastră. Vor 
trece ani și ani, dar generația 
noastră, generațiile viitoare, tși 
vor aminti de cei care tn august 
1906 au înființat prima Comisie 
Generală a Sindicatelor din Ro- 
minia. S-a scris atunci o pagină 
minunată a istoriei mișcării mun
citorești din țara noastră...

cinteia
Bretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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nu sprijină îndeajuns 
munca brigadierilor
Dacă, în zilele acestea calde

■vrei să
lin ai ______ __ ... .................. ______ ,----- -------------  _ .
drumul pe jos E foarte p.obabil mișcări repezi și precise. Am În4 
ca unul din camioanele care cir- țelce cî rc grăbccu înțe!
cufîr pe aici să'oprească și 'sâ te *iW și’ mai bine mai'tîrziu, etnd 

'am afiat că echipa lui Vasily 
Scurtu dă zilnic peste două 
norme. E . „ ... j. ;

Pină s,ă vină vremea inlreve- 
' derii fixate, am dat o raită 
șantier, unde tovarășul inginer C| 
Wegner mi-ă dat o serie de in- 
foimațiuni. 
realizarea 
Trustului 5 
de dare în 
bilit pentru

... . mi-a arătat cu un gest elocvent
lirei spre Poiana Sta- pe ceilalți membri ai echipei, care 
norocul să nu faci lucrau lă curățirea cărămizilor cu

ia. Poate, ca să eviți zăpușeala, 
p-ai să te urci în cabină, ci în 
spate. Cițivă tineri în salopete 
cenușii, cu" bonete pe o sprin
ceană, îți vor întinde -mina să te 
ajute și astfel ai să ai ocazia sa-i 
cUncșt: pț brigadierii"care lucrea
ză la reconstrucția hotelului turis
tic din Poiana Stalin.
. Șantierul apare privirii deodată, 
in stingă drumului, in marginea 
unui platou.

Autocamionul cu care am venit 
s-a oprit chiar în inima șantieru
lui, printre stive de materiale de 
tot felul, îngrămădite într-o or
dine relativă.

Aici se clădește un hotel spor
tiv cti o capacitate de 390 locuri, 
cu condițiuni de cazare și confort 
optime. Hotelul va avea o mare 
sufragerie, restaurant, cofetărie, 
sală de cinematograf și specta
cole. club, bibliotecă, încălzire 
centrală.

In primăvară, la chemarea Co
mitetului Centrai al U.T.M., tine
rii au răspuns cu entuziasm.

Venirea mea pe șantierul hote
lului sportiv avea drept scop toc
mai un contact direct cu briga
dierii și cu munca lor.

Imediat ce am ajuns, brigadie
rii cu care venisem in mașină și 
cărora le spusesem ce vint mă 
aduce, m-au condus la tov. Vasile 
Scurtu, comandant.

Ar fi greșit dacă termenul de 
comandant de brigadă ar aduce 
cu sine ideea unui stat major sau 
a unui loc de unde se conduc 
tacticos operațiunile. Vasile Scurtu 
este totodată șefjU unei echipe 
care lucrează la demolarea vechii 
clădiri de aci. La venirea mea 
lucra inimos la roabă și n-a 
lăsat-o decît ca să-mi spună că 
timpul cel mai potrivit pentru a 
vorbi pe îndelete ar fi la sflrșitul 
zilei de muncă fiindcă... și aici

teles că se grăbeau și am in(e.

Am aflat astfel Că 
construcției revine 

și că iniția! termenul 
folosință fusese sta- 
31 decembrie 1956 

Mai tîrziu însă acest termen a 
fost amînat pentru 1 august 1957. 
Am mai aflat că pină în prezent 
conducerea șantierului n-a primit 
întreaga documentație tehnică, a- 
ceasta împiedicind conducerea 
șantierului să aibă o concepție de 
ansamblu asupra lucrărilor ce se 
vor efectua. De asemenea s-au 
făcut întîrzieri și greutăți in a- 
provizionarea cu materiale a șan
tierului. Toate acestea, împreună 
cu alte fapte, care vor fi consem
nate mai jos, au contribuit la 
aminarea termenului de dare în 
folosință, ceea ce a dus la elibe
rarea cu întîrziere de șapte luni 
a unor fonduri de rulment ce to
talizează o cifră însemnată, fă- 
cînd abstracție de venitul ce l-ar 
fi putut aduce hotelul în acest 
timp.

— Noi — mi-a spus comandan
tul brigăzii utemiste tov. Vasile 
Scurtu — cind am venit aici 
știam că nu venim într-un voiaj 
de plăcere și nici ca să ne alun
găm plictiseala. Sînt printre noi 
strungari și frezori, tineri țărani 
muncitori, lucrători din comerț, 
sau tineri care au învățat abia 
aci, pe șantier, diverse meserii. 
De la început însă ne-am dat 
seama de importanța muncii co-

(Continuare tn pag. 3-a)

ticolelor de confecții produse 
de Cooperativa „Cotext"- 
Oradea, este de mult cunos
cută.

In fotografie: Tinăra Eli- 
sabeta Tujon — fruntașe în 
producfie la această coope
rativă — lucrind la mașina 
de însăilat canturi, Iși depă
șește zilnic planul de pro
ducție cu 170-190 la sută.

Manifestări închinate 
Decadei literaturii 

și artei ucrainene
In Capitală au continuat vineri 

să se desfășoare manifestări cul- 
tural-artistice organizate de Con
siliul orășenesc A.R.L.U.S-Bucu
rești și Consiliile raionale ARLUS 
în cadrul Decadei literaturii și ar
tei ucrainene.

In sala Studio a Teatrului Na
tional „I. L. Caragiale" prof, 
univ. Nicolae Moraru, laureat al 
Premiului de Stat a conferențiat 
despre „Al. Korneiciuk, fruntaș al 
dramaturgiei ucrainene".

La grădina „Constructorul" a 
avut loc simpozionul literar cu 
tema „Dezvoltarea artei R.S.S. 
Ucrainene" iar în grădina Vic
toria a fost organizată o seară de 
filme ucrainene.

In parcul 
univ. Tatiana 
despre „Viața 
Franko”.

Manifestări

„Bragadiru” cont 
Nicolcscu a vorbit 
și opera Iui Ivan

închinate Decadei 
/literaturii și artei ucrainene au 
/mai avut loc și în întreprinderi 

M. RAMURA I și institu{ii din Capitală.

Obișnuiau cei din Gherăseni să 
priponească vitele de garduri ca 
să le ferească din calea crivățu
lui. Ca mîncare le aruncau din 
cînd în cind cîte o mînă de co
ceni de porumb uscați. sau cîte 
un braț de paie de grîu. Obiș
nuiau, dar nu din vina lor. De 
unde puteau să clădească graj
duri trainice, cind nici ei nu lo
cuiau decît în cocioabe acoperite 
cu paie sau șindrilă ? Și apoi, 
dacă vitele sufereau de frig și 
foame, cum puteau să dea lapte, 
lină sau carne ?

Dar anii au trecut. Au trecut 
și au adus cu ei alte obiceiuri, 
altă viață.

In 1950, țăranii muncitori din 
comuna Gherăseni, raionul Bu
zău încă nu lepădaseră opincile, 
în acel an 34 de familii au pără
sit drumul plin de gloduri al 
trudei individuale, înființind gos
podăria agricolă colectivă. „Va- 
sile Roaită".

Inventarul lor era slab: 5 boi, 
8 cai, 7 căruțe, 6 grape, o semă
nătoare pentru păioase, 5—6 plu
guri și 82 de hectare de teren 
arabil.

Mulți neîncrezători din afara 
colectivei așteptau rezultatele re
coltei.

Ce-au făcut, ce-au dres cei din 
colectivă, că griul, porumbul șl 
celelalte culturi au constituit 
baza de lămurire a țăranilor 
muncitori cu gospodărie indivi
duală. Unii au făcut cereri și 
au pășit pe drumul belșugului. 
Mulți însă și-au spus: „Bine, 
bine, anul ăsta recolta colecti
viștilor a fost într-adevăr bogată,

DECLARAȚIA
C. C. al P.M.R. cu privire la interzicerea 

Partidului Comunist din Oermania
Partidul Muncitoresc Romîn, clasa muncitoare și 

întregul popor romin au aflat cu adincă indignare 
despre actul samavolnic, cu totul ilegal al autori
tăților vest-germane de interzicere a Partidului 
Comunist din Germania, și protestează cu energie 
împotriva acestui atac brutal, care lovește în ce e 
mai elementare drepturi și libertăți ale poporului 
german.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc. Ro
min amintește că actuala interzicere a Partidului 
Comunist din Germania repetă fapta sinistră petre
cută cu 23 de ani in urmă. Se știe că baia uriașă 
de singe, in care hitlerismul a scăldat Germania 
și Europa intreagă a fost precedată de interzice
rea Partidului Comunist din Germania. Cele mai 
reacționare cercuri imperialiste vor să decapiteze 
clasa muncitoare din Germania vestică, pentru a 
putea trece apoi la lichidarea tuturor libertăților 
democratice, la intensificarea și mai fățișă a pre
gătirilor de război. Așa au procedat hitleriștii in 
trecut. Pe același drum pășesc astăzi cercuri e gu
vernante din Germania de vest.

Experiența istoriei arată că scoaterea în afara 
legii a partidului comunist, pune in pericol și cele
lalte partide și organizații muncitorești și demo
cratice : partidul social-democrat, sindicatele, orga
nizațiile de tineret. Nici un om cinstit nu poate 
rămine pasiv fată de politica cercurilor guvernan
te vestgermane, îndreptată împotriva clasei mun
citoare, a intereselor naționale ale poporului ger
man, împotriva cauzei păcii. Experiența proprie a 
clasei muncitoare din Rominia — care și-a făurit 
unitatea sa in lupta împotriva regimului burghezo- 
moșieresc și a fascismului, pentru crearea și conso
lidarea puterii populare — confirmă adevărul că 
în fața atacului fascist, clasa muncitoare are dato
ria să-și unească forțele. Sîntem ferm convinși că 
unirea muncitorimii germane, strîngerea in jurul 
său a tuturor forțelor democratice va izbuti să îm
piedice prăvălirea Germaniei occidentale pe drumul 
fascismului și al războiului.

Cercurile reacționare conducătoare din R.F. Ger
mană au interzis partidul comunist deoarece el 
slujește cu devotament interesele clasei muncitoare 
și ale poporului german și este forța cea mai hotă- 
rltă in lupta Împotriva remilitarizării, împotriva 
prefacerii Germaniei in focarul unui nou război. 
Partidul comunist a fost interzis pentru că el se 
pronunță hotărît împotriva războiului și mobilizea
ză masele populare din RF. Germană la lupta 
pentru unificarea pașnică a Germaniei, pentru pace 
și democrație.

Că acestea, și nu altele, sint motivele reale ale 
interzicerii partidului comunist, se vede din întrea
ga politică pe care o duce guvernul vest-german 
Puțin timp înainte de interzicerea Partidului Co
munist din Germania, cercurile guvernante din Ger
mania occidentală, sub oblăduirea forțelor imperia
liste din vest, au decretat serviciul militar general 
obligatoriu; ele dezvoltă rapid producția de arma
ment, cresc din nou un Wehrmacht revanșard, a- 
vînd in frunte foști generali hitleriști. Interzicerea 
Partidului Comunist din Germania este menită să

i netezească drumul acestei armate a agresiunii că- 
! tre un nou măcel mondial.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
I min consideră măsura fascistă de interzicere a Par

tidului Comunist din Germania, drept un act de 
înăsprire a încordării Internationale, o provocare la 
adresa forțelor păcii și progresului omenirii. Sfi- 
dind popoarele lumii, militarismul fascist încearcă 

• din nou să-și ridice capul. Măsurile represive an- 
1 tidemocratice ale autorităților vest-germane sînt in 
; contradicție flagrantă cu hotăririie istorice luate de 
! puterile din coaliția antihitleristă cu privire Ia or
ganizarea Germaniei după război ca un stat demo
cratic și iubitor de pace.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn condamnă cu toată energia acest act agresiv 
al cercurilor reacționare din R.F. Germană și-l con
sideră drept o dovadă a faptului că aceste cercuri

nu vor o unificare pașnică a Germaniei, ci o unifi
care prin forță, pe calea războiului.

Planurile nesăbuite ale cercurilor reacționare nu 
au sorți de izbîndă. Nu odată au dat greș încer
cările reacțiunii de a lichida partidele de avan
gardă ale clasei muncitoare. In țara noastră inter
zicerea Partidului Comunist din Romînia în timpul 
regimului burghezo-moșieresc r.-a putut impiedica 
pe comuniști să mobilizeze și să conducă lupta ma
selor muncitoare pentru liberiate, democrație și 
socialism.

Partidul Comunist din Germania a fost interzis 
și în timpul stăpînirii hitleriste. Cu toate acestea, 
eroicul partid al comuniștilor nu numai că nu a 
pierit, ci, în ciuda jertfelor și a sacrificiilor suferite, 
a stat în fruntea forțelor democratice germane in 
lupta împotriva hitlerismului, pentru adevăratele 
interese naționale ale poporului german, în vreme 
ce din Hitler și regimul lui s-a ales praful și 
pulberea.

Astăzi situația este cu totul diferită de cca din 1933 
Fascismul precum și militarismul japonez au foct 
zdrobite. Numeroase țări din Europa și Asia elibe
rate de sub jugul fascist au pășit pe calea socia
lismului. Țările socialismului, în frunte cu Uniunea 
Sovietică și China populară formează sistemul so
cialist mondial și reprezintă o putere uriașă, de 
neînvins. Există, se dezvoltă și se întărește Repu
blica Democrată Germană, primul stat muncifo- 
resc-țărănesc din istoria Germaniei, stat care n:i 
urmărește cuceriri imperialiste și războaie de co
tropire, ci realizarea năzuințelor naționale ale po
porului german, realizarea pașnică a unității între
gii patrii germane, colaborarea și prietenia cu toa
te popoarele lumi. Se lărgește tot mai mult zona 
păcii, care cuprinde pe lingă țările socialismului 
țări ca India, Indonezia, Egipt și altele. Astăzi, for
țele democrației și socialismului sînt mai puternice 
ca orieînd.

Poporul romîn, în frun te cu eroica sa clasă mun
citoare, alături de toate forțele iubitoare de pace din 
lumea întreagă, se ridică cu hotărire împotriva ac
tului ilegal și antipopular al autorităților vest-ger 
mane. Poporul nostru nu poate uita cît a avut de 
suferit de pe urma militarismului german și a fas
cismului și de aceea înfierează cu cea mai adincă 
revoltă sentința fascistă de la Karlsruhe. Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn iși expri
mă ferma sa convingere că nici o fărădelege, nici 
o măsură teroristă nu vor putea opri gloriosul Par
tid Comunist din Germania să-și facă datoria față 
de clasa și poporul său, să mobilizeze ma
sele populare în. lupta împotriva militarismului 
german, pentru pace și democrație.

Partidul Comunist din Germania a fost „inter
zis*. Dar nu există forță in lume să poată nimici 
partidul din rindurile căruia s-au ridicat mii și mii 
de eroi care și-au jertfit viața pentru libertatea și 
fericirea poporului german. Partidul comunist nu 
poate fi nimicit, deoarece el este parte componentă 
a clasei muncitoare germane, avangarda ei care 
apără cu fidelitate interesele vitale ale poporului 
german.

In numele muncitorilor, țăranilor, intelectualilor 
patriei noastre, al întregului popor al Republicii 
Populare Romine, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn trimite un salut fierbinte comu
niștilor germani, tuturor pafrioților care se opun 
samavolniciei fasciste. în lupta pentru o Germanie 
unită, democratică, iubitoare de pace, poporul ger
man, clasa muncitoare germană, partidul ei comu
nist se pot bizui pe solidaritatea frățească a clasei 
muncitoare din Romînia, a partidului său, pe simpa
tia întregului popor romîn.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn își exprimă încrederea că Partidul Comunist 
din Germania va găsi in mijlocul poporului forje 
capabile de a continua și a intensifica lupta sa, in 
numele libertății, democrației și păcii.

Trăiască Partidul Comunist din Germania !

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin

Prin propriile noastre mijloace
dar să vedem ce va fi la cea 
din anul viitor".

A mai trecut încă un an și 
cei ce nu credeau că succesele 
vor continua, și-au plecat triști 
privirile în pămînt și au socotii 
cit pierduseră datorită neîncre
derii.

La 1 ianuarie 1956, familia co
lectiviștilor a ajuns să cuprindă 
aproape tot satul. Pe cele 354 de 
hectare, colectiviștii au culturi 
care dau rod bogat. în afară de 
cele 120 hectare de pe care s-a 
recoltat griul, ei mai au 125 
hectare de porumb, dintre 
15 I.....................

care nu e altul decît tovarășul loc, deoarece nu o găseam 
Constantin Cocor. -t~4* ... <•

— Bine, nene Cocori Fă așa 
cum îți vine mai bine I

Iar secretarul de partid poartă 
grupul de vizitatori din 
in loc.

— îată-ne caii 1 Avem 24 
capete. Dincolo sint cei 10 
de muncă și cele 18 vaci 
lapte. Restul pină la 32 e tine
ret bovin. în dreapta sînt cele 
540 de di, in stingă — crescă
toria pentru cele 200 de găini. 
Tot spre stingă sint și cei 40 
de stil pi de albine. Iar acolo,

— Spuneți-mi, vă rog, tova
rășe președinte, tineretul cum 
muncește aici ?

— Tineretul? Avem 70 de ti
neri. 36 din ei sînt utemiști. Vezi 
dumneata pe aici vreunul ?

Inima mi' s-a făcut mică de tot. 
întrebarea putea avea urmări 
sau bune sau rele.

— Așa-i că nu-i vezi? Știi 
unde sint ? Să-ți spun tot eu. 
Polenizează „hibridul". Asta fac 
ei. Să nu mi-i critici cumva, că 
sînt în stare să las treburile 
baltă și să te caut tocmai (a 
București. Înțelegi dumneata? 
Avem tineri minunați aici. Dato
rită hărniciei tor, cimpul nu a 
suferit, in timp ce noi vie-am 
ocupat de construcții.

Ciți n-or pofti oare, să aibă 
un secretar de U.T.M. bun ca al. 
nostru ? Dar vezi că nu toți au...

— Și cine e secretarul?
— O fată. Elena Burlacu. Ea 

are cele mai multe zile muncă. 
Mai au ei și alții zile-muncă 
destule — utemiștii Nicu Ilie, 
Constantin lonașcu, Vasilica 
Cocor, Ion S pir ache Ni ca și alții. 
Dar vezi că tot ea e cea mai har
nică. M-am sfătuit cu tovarășul 
Cocor și intr-o zi de duminică 
vom mai împrumuta o mașină 
de la S.M.T. Camionul nostru și 
mașina aceea vor fi încăpătoare 
pentru toți tinerii. Ghicești ce 
vrem? Drept recompensă pentru 
munca depusă, vom organiza o 
excursie, la Doftana și Peleș. Vor 
avea ce învăța...

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Ploești

o------ 1 pe
piață — cu cărămidă confecțio
nată de noi. Am discutat și am 
dezbătut problemele acestea în 
adunarea generală. Colectiviștii 
au fost de acord. Lut se afla 
chiar aici, in curte. Lemne 
de foc pentru cuptorul de ardere 
aveam. In scurt timp ne-am apu
cat de treabă și iată rezultatul. 
Am construit un grajd pentru 40 
de cai, un saivan penru 550 de 
oi, o maternitate pentru 30 de 
scroafe, o crescătorie pentru 500 
de păsări, o remiză pentru unelte, 
un atelier de fierărie și 
pentru autocamion. Se 
vă mire faptul că am 
atitea lucruri deodată, 
îl găsește fiecare și in 
ședinței plenare a C. C. 
P.M.R. din 16—17 iulie ...„ 
Acolo se arată bine că „Gospodă
riile colective trebuie îndrumate 
spre construcții ieftine, bazat* 
pe folosirea pe scară cit mai lar
gă a materialelor locale de con 
strucție“. Dacă mai așteptam 

construe- încă, pină găseam cărămidă, nu 
E foarte mai terminam noi nici pină la 

arăt cau- anul cu construcțiile noastre. Dar

loc

de 
boi
de

hectare^ însămînț ate" cu^po- 'drept in fund, se adăpostesc 12 
rumb hibrid, 20 hectare cu floa- scroafe că purcei, fătate și nefă- 
rea-soarelui, 5 hectare cu fasole, lule' Dincolo de. salcîmul acela 
4 hectare cu pepeni, 2 hectare P^eJ0^ sln^ cele 45 căruțe, 7 se
ca. vie nobilă etc. Iar dacă <a *“*“•**" - 
început au fost săraci, colecti-

mănători de păioase, cositori le 
mecanice și secerătorile: Tot ăcolo 

viștii te poftesc azi să le vizi- se „odihnește" noaptea șî auto- 
tezi casele, sectoarele colectivei rnminnui nostru Mninfnrt** Vnm 
și îndeosebi noile construcții, si
guri că ai să te minunezi de bel
șugul pe care l-au strîns.

într-o zi am fost In vizită, cu 
mal. mulți tovarăși, la colectiviștii tlll, 
din Gherăseni. tl ,e a u.rmă' D,e c‘

camionul nostru „Molotov". Vom 
trece peste tot. '

— Despre construcții 
ne-ați vorbit nimic, 
Cocor.

— înadins am lăsat

însă, nu 
tovarășe

un garai 
poate să 

realizat 
Secretat 

Rezoluția 
" al

a. o.

simplu. Am vrut să vă ut* vuiuinuLțint: riuust't:. L>ur
zele. Toate cele despre care v-am așa, vedeți bine că ne-am des- 

in~ vorbit au nevoie de adăpost, nu? curAit...
s“ Ei, aici am vrut să vă aduc cu Și tovarășul Constantin Coco-

— Nu, vere Bîrsane 1 ca 
arăți acareturile, trebuie mai 
tîi să arăți și ce ne-a făcut 
le clădim. Așa-i? zîmbește el cu vorba. în anul trecut am început a trecut mai departe cu grupul 
înțeles. — 4---- : j- --------

Bîrsan •
dăriel colective — zîmbește
rlndu-i și aprobă pe vorbitor, căreia construcțiile stăteau pe Birsan.

construcțiile. Parte le-am termi- de vizitatori. pentru a le explica 
— nresedintele rrosno. nat atunci’ a^- 1n f‘ alte lucruri de seamă.

, ’ . . . , aceasta ne-am gîndit să înlocuim Eu am rămas pe loc pentru n
m cărămida de fabrică — din'cauza sta de vorbă cu tovarășul Nicolae



]iri Pelikan
președintele Uniunii Internationale a Studenților

Fiecare student
Anul acesta deschiderea cursu

rilor universitare nu înseamnă 
numai tradiționalul eveniment săr
bătoresc al reluării studiilor în 
universitățile și institutele noas
tre, ci,și momentul cînd se por
nește la munca de constituire a 
asociațiilor studențești. Tocmai de 
aceea bucuria și entuziasmul sînt 
mai mari, dat fiind condițiile și 
mai favorabile în care se des
chide noul an universitar.

Recenta Hotărîre a Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. cu pri
vire la unele măsuri de îmbună
tățire a muncii politico-educative 
în rîndul studenților creează, prin 
sarcinile ce le stabilește, posi
bilități mereu mai bune de stu
diu și de viață pentru studenți
mea noastră. Prin fiecare preve
dere a Hotărîril se manifestă gri
ja atentă a partidului față de 
preocupările și nevoile studenților.

Pe această linie se încadrează 
și indicația partidului privind în
ființarea asociațiilor studențești. 
Aceste asociații vor crea posibi
litatea desfășurării unei 
obștești bine îndrumate 
versități și institute, 
căi noi studenților 
dezbaterii Iprgi a 
științei și culturii.

Cîmpul de activitate 
(iilor este deosebit de 
trebuind să devină un 
ridicare a muncii
un loc de desfășurare intensă a 
activității cultural-sportive a stu
denților. Cercuri științifice, dez
baterea celor mai actuale proble
me ce se pun în cadrul muncii de 
însușire, a învățăturii, seri cultu
rale, concursuri sportive, excursii 
— iată numai cîteva din acțiuni
le ce pot fi organizate de asocia
ții. Aceste manifestări trebuie ast-

Spor la învățătură-

Salut din toată inima pe studenții din Romînia cu ocazia în
ceperii anului universitar.

Sper că după o vacanță plăcută și odihnitoare studenții ro- 
mîni și-au sporit forțele pentru a se dedica și mai intens studii
lor, astfel încît să poată deveni buni specialiști necesari cons
truirii Romîniei noi.

La cel de al IV-lea Congres Mondial al Studenților de la 
Praga, se găsesc mulți prieteni ai Romîniei care nu vor uita 
ospitalitatea voastră specifică — expresie a spiritului inter
naționalist de care sînteți animați.

Doresc cu această ocazie să mulțumesc studenților romîni 
pentru sprijinul permanent pe care-l dau U.I.S.-ului și progra
mului său.

Sper că lucrările celui de al IV-lea Congres Mondial al Stu
denților să constituie o contribuție serioasă la cimentarea priete
niei, a legăturilor dintre studenții din lumea întreagă.

Spor la învățătură 1
Praga 31 august 

(prin teleTon)

Perspective pentru o viață specific 
studențească

riozitate viața, preocupările, nă
zuințele studenților. Metodele 
noastre de muncă erau insufi
ciente, depășite, neinteresante în 
ultimă instanță.

Socot că anul acesta munca de 
educație desfășurată în rîndul 
studenților de către U.T.M. va fi 
simțitor îmbunătățită. Prin cons
tituirea în fiecare institut de în- 
vățămînt superior a asociațiilor 
studențești — conduse de partid 
și îndrumate zi de zi de U.T.M. 
— influența educativă a acestora 
se va putea exercita asupra tutu
ror studenților, găsindu-se forme
le cele mai potrivite de atragere 
a lor la o activitate politică sus
ținută.

Eu încep la 1 septembrie al 
cincilea an de învățămînt în ca
drul Institutului politehnic. Este 
anul hotărîtor, anul care precede 
lucrarea de diplomă, absolvirea, 
producția. Fără a neglija activita
tea în cadrul comitetului U.T.M. 
voi acorda o atenție sporită învă
țăturii în aș'a fel încît repartiza
rea mea ca inginer într-o între
prindere să bucure așteptările 
muncitorilor.

VENERA CRISTESCU 
studentă,

Institutul politehnic 
București

■ A început un nou an universi
tar de la care se așteaptă noi 
realizări pe tărîmul pregătirii 
științifice a studenților. Fără în
doială, toate eforturile noastre se 
vor îndrepta în această direcție. 
Nu trebuie însă neglijată munca 
de educație a studenților, ideea 
de bază a recentei Hotărîri a Bi 
roului Politic al C.C. al P.M.R.

In cursul anului universitar

membru al asociației 
rești, la Cluj sau Iași așteaptă cu 
nerăbdare începerea înscrierii în 
asociații, moment ce va deveni 
desigur o adevărată sărbătoare a 
tineretului studios. Desigur 
fiecare student, devenind membru 
al asociației, va aduce o contri
buție activă la ridicarea nivelului 
muncii profesionale, cultural-edu- 

: cative din institutele noastre de 
învățămînt superior.

, O actjvitate vie, tinerească se 
, va desfășura numai antrenînd 

din primele zile ale noului an 
, universitar un număr cît mai 
, mare de studenți în vederea ac

țiunii de constituire a asociațiile). 
Odată create, studenții vor trț- 

’ bui să facă din asociațiile lor,, fie 
ele ale studenților mediciniști, 

j juriști, chimiști mijloc de ridicare 
1 a pregătirii lor cultul ale, profe

sionale, științifice; fiecare student 
să fie mîndru de succesele as'o-

; ciațiej, fiecare să muncească ăst-. 
> fel ca activitatea asociației să fie 
1 cît mai bogată, cît mai frumoasă. 

Sjntem convinși că alături de 
noi vor fi profesorii, conferen-

‘ țiarii lectorii și asistenții noștri, 
■ acordîndu-ne tot sprijinul lor pre

țios și multilateral în activitatea 
asociației:

Desfășurînd activitatea noastră 
’ în bune condițiuni vom răspunde 

astfel grijii partidului care a creat 
studenților cele mai bune condi
țiuni de studiu și de trai.

Va fi o cinste pentru fiecare 
student să fie membru al asocia
țiilor, va fi o cinste pentru fie
care dintre noi să-și aducă con
tribuția sa la activitatea asocia
țiilor. Să justificăm prin munca 
noastră profesională și obștească 
încrederea pe care partidul, sta
tul democrat-popular și poporul 
muncitor le au în tînăra generație 
de intelectuali.

Comitetul de organizare a aso-

Ion Iliescu
Scretar al C.C. al U.T.M.
Președintele comitetului de 

organizare a asociațiilor 
studențești din R.P.R.

organizate încît să se bucure

munci 
în uni- 

deschide 
vederea

vor 
în
problemelor

al asocia- 
larg, ele 
mijloc de 

profesionale,

ÎNSEMNARE

fej organizate încît să se bucure 
de sprijinul întregii mase de stu
dent!.

Pentru începerea acestei acti
vități este bine să desfășurăm o 
muncă susținută încă din prime
le zile ale anului universitar. Ute- 
miștii au datoria să sprijine activ 
munca asociațiilor.

După cum se știe, în zilele de 
18 și 19 pugust s-a desfășurat la 
București, din inițiativa C.C. al 
U.T.Ml, o consfătuire în vederea 
constituirii comitetului de orga
nizare a. asociațiilor studențești.

Comitetul de organizare a aso
ciațiilor în cea de a doua plenară 
a sa a stabilit sarcinile ce-i revin 
în vederea constituirii asociațiilor 
studențești.

In atenția comitetului de 
organizare, al, asociațiilor stu
dențești stau, printre altele, ase
menea probleme ca înființarea 
casei studențești, ce se va deschi
de în București, noua revistă stu
dențească, aplicarea sistemului de 
burse, elaborarea proiectului de 
statut.

Aceste probleme au putut fi a- 
bordate cu succes avînd ajutorul 
și sfatul părintesc al partidului 
șl îndrumarea C.C al U.T.M.

Conducerea de către partid este 
principiul care va sta la baza ac
tivității asociațiilor, garanție a 
succesului muncii noastre.

O problemă deosebită care 
preocupă este cea a înscrierii 
membri în asociație.

Miile de studenți aî patriei 
noastre, tineri ce învață la Bucu- ciațiiior studențești cheamă în

treaga masă a tineretului1 studios 
să se încadreze în asociații și să-și 
sporească eforturile în vederea
obținerii de rezultate cît măi bune 
în munca profesională și,
șteasca.

Vă urăm succese cît mai 
în noul an universitar I

trecut, ca membru î-n comitetul 
U.T.M. al Institutului politehnic, 
m-am ocupat de educația politică 
în rîndul studenților. Existenta 
în institut a numeroase organi
zații de masă ale căror atribuții 
deseori se încălcau, îngreuna 
uneori activitatea noastră, 
plus, aglomerați de ședințele 
care trebuia să .participăm, 
puteam analiza cu destulă

In 
la 

nu 
se-

Un an de succese deosebite

ne 
de

Introducere la o nouă rubrică

I
Deci să începem primul ar
ticol din prima pagină din 
via(a studențească ce apare 
in prima zi de cursuri. Cum 
ar zice un matematician, pre
mieră la cub. Și orice pre
mieră. chiar fără grtmă fi de
cor, așa cum este in cazul 
nostru, presupune emoții. Știu, 
scepticii vor zimbi și arunetn- 
ilu-și blazați privirea pe încă 
ctteoa rinduri, vor exclama pe
dant: Nimic din ceea ce pre
supune repetarea, măsurată în 
z cifre de mărimea celor astro- 
< nomice, nu poate duce la o 
) stare afectivă deosebită. Ba- 
’ naiul înveșmîntat In toga nou- 
-> tații ■— iată ce înseamnă în- 

< ceperea cursurilor, și așa me- 
x reu, în același ton și formu- 
> tare.
s Minciună! Și am (întărit 
> bine cinci am scris acest cu- 
? vint. Boala aceasta a blază- 
s rii, a lipsei absolute a entu- 
> ziasmulul impinge nu numai 
< la indiferentă fată de orice 
< lucru, ci și la linsa oricărei 
> perspective. Această stare ase- 
< mănătoare bălții stătute, rău 
< mirositoare, nu poate duce de- 
> cit la o soartă similară apei 
< pe care arșița o consumă cu 
ș poftă in porții mici, dar regu- 
> late.
S Așa că să trăim din plin 
> mindria ce ne-o dau bucuria 
? șl emoțiile noastre, fafă de 
s cei ctfiva care-și plimbă poza 
> indiferentă prin sălile de 
r cursuri, solicitlnd admiraiori- 
< ciraci.
? Să lăsăm liberă izbucnire 
( setei noastre de viată, pa- 
> nunii pe care s-o punem în 
? tot ceea ce facem de la Iubi- 
< rea pentru fata aceea minu- 
> nată și pină la faptele vieții 
? studențești.
> Și e atlta spațiu de desfă- 
( șurare a entuziasmului, a 
< energiei vtrstei noastre încît 
> e o adevărată crimă să nu 
? pășești drept înainte, să nu 
< smulgi cit mai multe acestei 
> posibilități- Uit n-aș da să-l

văd pe Ladima, spirit între 
spirite, sau pe Gheorghidiu, 
acel intelectual strivit de 
moștenire și ambianța pe care 
o cere un cont la bancă — 
eroi dragi ai lui Cărnii Pe
trescu — trăind astăzi tumul
tuos, liberi să-și desfășoare po- 
tențele intelectuale, uneori cu 
contradicțiile pe care le pre
supune cercetarea. Ieri erau 
limitați lă orizontul strimt al 
unei diplome ce nu însemna 
nimic fără acel proverbial — 
nihil sine intervenția. Sau pe 
Marin, timidul căutător în 
stele, creat, de tot atît rfe timi
dul profesor Mihail Sebastian 
(nu pot să-l uite ca profesor 
cei care l-au avut cit de puțin 
aproape) care nu o pierde nu
mai pe Mona dar și orice po
sibilitate de evadare spre cer
cetarea științifică. Dar Andro- 
nic din „Ultima oră1'? Și așa 
mulți alții, imagini vii în care 
recunoști soarta , lui Eminescu 
și Aurel Vlaicu, a lui Babeș 
sau Luchian, cu tragismul trăit 
într-o intensitate, natural, de 
grade diferite.

Desigur nu voi face o ple
doarie pentru 
mai mult o 
fixa cadrul acestei rubrici. 
Tocmai de aceea nu m-am te
mut că voi fi acuzat că mă 
erijez în mentor. Căci aci sînt 
chemați să-și spună cuvîntul 
deschis, despre ei și despre 
cele mai felurite probleme, pro
fesori și studenți.

Fiecare, împărtășindu-și din 
gîndurile și preocupările lui. 
poate aduce acea seînteie ne
cesară izbucnirii discuției, lă
muririi depline a unei ches
tiuni. Și în orimul rînd să 
scriem aci despre ceea ce pri
vește viața noastră, 
ceea ce ne frămtntă.

O primă temă ? 
voi. cei din facultăți, 
rubrică este a voastră.

SERGIU BRAND

entuziasm, ci 
încercare de a

despre

Găsițt-o 
Această

ob-

mari

Sînt un tînăr absol
vent al institutului 
politehnic din Timi 
șoara șî, cu toate că 
e primul an cînd data 
de 1 septembrie nu 
mă va găsi pe băncile 
facultății, totuși' frea 
matul începutului de 
an universitar mă cu
prinde și pe mine.

Desigur că fiecare 
student pornește în 
noul an școlar cu ho- 
tărîrea de a învăța 
cu sîrguință pentru a 
putea deveni un om de 
al economiei noastre naționale.

Sînt convins că anul acesta va 
fi un an de succese deosebite m 
munca studenților, că ei vor arăta 
prin rezultatele obținute la învă
țătură dragostea și recunoștința 
pentru partidul nostru drag. A- 
ceasta, datorită și creării asocia
țiilor studențești care vor da posi
bilitate studenților să-și organize
ze mai bine munca de învățătură,

r
ic,'* ik

nădejde să folosească timpul lor liber pen
tru a-și însuși un bogat bagaj de 
cunoștințe generale.

Doresc tuturor studenților pa
triei noastre să muncească în 
așa fel încît să fie demni de gri
ja și dragostea părintească a 
partidului și guvernului nostru.

IOSIF NICHITA 
absolvent al Institutului 

politehnic-Timișoara

ÎNTREBARE: Ce pregătiri
s-au făcut la Universitatea „Vic
tor Babeș", pentru deschiderea în 
bune condițiuni a noului an do 
învățămînt ?

RĂSPUNS: Directivele Congre
sului al II-lea al Partidului Mun
citoresc Romin cer invățămintului 
nostru superior să acorde o deo
sebită atenție îmbunătățirii cali
tății pregătirii viitorilor specia
liști, printr-o mai largă diîuzare 
a celor mai noi realizări ale știin
ței și tehnicii moderne, cît șî 
prlntr-o organizare mai temeinică 
a practicii în producție.

In această privință folosind 
posibilitățile noastre am luat 
o serie de măsuri. Astfel, ne pre
zentăm la începutul anului de 
învățămînt 1956—1957 cu două 
noi realizări care vor con
tribui ’a stimularea și îmbu
nătățirea activității științifice din 
Universitatea noastră. Acestea 
sînt: apariția buletinului știin
țific al Universităților „Victor 
Babeș" și „Boiyai" și apariția 
buletinului științific studențesc. 
Apariția acestora va da un viu 
impuls ridicării calificării cadre
lor didactice.

Acad. Raluca Rîpan

Schimbări importante au sur
venit anu! acesta și în structura 
unor facultăți, dintre car.e. unele 
și-au mărit numărul anilor de 
studiu iar la altele s-au introdus 
noi materii. Astfel, la Facultatea 
de filologle-istorie s-au înființai 
noi secții. La Facultatea de chi
mie s-a introdus studiul de spe
cialitate : „chimia izotopilor ra
dioactivi", iar la Facultatea de 
fizico-matematici, stuțjiui radio- 
tizicei. ■

O condiție importantă pentru 
ridicarea nivelitlui învățăm:r.tu ui 
e îmbunătățirea calității ciucuri
lor, grija pentru tipărirea sap |ito- 
grafierea lor într-o cantitate c»re 
să permită acoperite» tuturor ne
cesităților. în același timp, e ne
cesara obținerea de manuale -de 
specialitate valoroase cît și 
unor reviste de specialitate.

In această privință trebuie să 
menționez că datorită grijii Mi
nisterului învățămîntului biblio
teca Universității noastre pri
mește cu regularitate reviste, 
cărți, publicații de specialitate din 
alte (ari.

ÎNTREBARE : Ce măsuri s-au 
luat pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale studenților ?

a
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Un nou an școlar începe astăzi 

în toate Instituțiile de invăță- 
mînt superior din țară. Deschide
rea anului școlar 1956—1957 are 
loc în condițiile aplicării în viață 
a sarcinilor trasate învățămîntu- 
1ui superior de Congresul al II-lea 
al P.M.R. cu privire la pregătirea 
cadrelor de specialiști* necesare 
economiei și sectorului social-pul- 
țural. Aceasta a sporit, și mai 
mult răspunderea MinisterUlui.Inj 
vățămlntului 'și a instituțiilor de 
învățămînt superior în asigurarea 
unor condiții mai bune pentru 
deschiderea anului școlar, măsuri 
care vor influența pozitiv proce
sul de învățămînt.

O mare atenție s-a acordat lu
crărilor de îmbunătățire a nomen
claturii, profilului și rețelei insti
tuțiilor de tovățămint, folosind în 
acest scop contribuția prețioasă a 
cadrelor de specialiști din produc
ție, specialiști din aparatul de 
stat și din învățămînt.

Calitatea pregătirii cadrelor su
perioare este strict condiționată 
de conținutul învățămîntului. De 
aceea problemele privind îmbună
tățirea conținutului învătămîntu
lui au constituit una din princi
palele preocupări ale Direcției ge
nerale a învățămîntului superior.

In întreg învățămîntul supe
rior se introduce, începind cu anul 
școlar 1956—57, un nou sistem de 
predare a științelor sociale.

La specialitățile care au suferit 
modificări de profil, oa, de pildă, 
„Industria lemnului" din cadrul 
Facultății de mecanică a Institu
tului politehnic din Orașul Stalin, 
au țgst elaborate planuri de învă- 
țămint noi, iar altele au fost îm
bunătățite corespunzător cu co
rectivele aduse profilului ca, de 
exemplu, planurile de învățămînt 
ale specialităților „exploatări mi
niere" și „electromecanică minieră" 
etc. Pentru ca studenții să-și poată 
însuși cunoștințele prevăzute în 
programele de studii, în anul 
școlar 1956—1957 aproximativ 90

Răspundem sarcinii de a pregăti

la sută din totalul disciplinelor 
predate in învățămîntul superior 
a foșt asigurat cu manuale, 
cursuri și material bibliografic, 

îmbunătățirea muncii politicp- 
educative în rîndul studenților a 
stat de asemenea ‘ 
recției generale a 
superior. Sarcinile 
tru Ministerul 
respectiv Direcția „ ....... .. ..
vățămînlului superior, cît și pen
tru instituțiile de învățămînt su
perior din Hotărîrea Biroului Po
litic al C.C, al P.M.R. au fost 
dezbătute în adunarea deschisă a

Ing. C. Nicoiescu-Nica 
director general al Direcției gene

rale a învățămîntului superior 
din Ministerul învățămîntului

în atenția Di- 
învățămîntulqi 
ce decurg pen- 
Invățămîntulqi, 
generală a în-

organizației de bază P.M.R. din 
Direcția generală a învățămtntu- 
lui superior, stabilindu-se măsu
rile menite să ducă la lichidarea 
rămînerii în urmă a muncii poli
tico-educative.

in întreaga activitate desfășu
rată în vederea deschiderii anului 
școlar Direcția generală a învăță
mîntului superior ș-a condus după

ideea că îmbunătățirea procesului 
instructiv educativ în instituțiile 
de învățămînt, ridicarea continuă 
a nivelului acestuia, nu este po
sibilă fără întărirea și lărgirea 
bazei materiale a învățămîntului 
superior, fără modernizarea aces
teia. In scopul legării mai strînse 
a teoriei de practică pentru anul 
școlar 1956/57, au fost înființate 
și dotate cu utilaj nou și modern 
o serie de laboratoare ca . labe 
ratoarele de „metalurgia pulbe
rilor" și „turnătorie școală" de la 
Institutul politehnic-Cluj, labora
torul de „locomotive" de la Insti
tutul politehnic-Timișoara. La 
institutele politehnice din Timi
șoara, Iași, Orașul Stalin și Ins
titutul de petrol și gaze-Bucu- 
rești, au fost înființate labora
toare pentru „cifra octanică", în
zestrate cu utilaj modem din 

jU.R.S.S. De asemenea au fost în
ființate laboratorul de „instalații 
miniere, mecanice și electromeca
nice" la Institutul de mine-Bucu- 
rești, „laboratorul pilot de hîrtie 
și celuloză" la Institutul politeh- 
nic-Iașî. Acesta este înzestrat cu 
utilaj fabricat în întregime în 
țară. Laboratorul de defectoscopie 
prin raze „X" și ultrasonice, la 
institutele politehnice din Bucu
rești, Cluj, Timișoara și Orașul 
Stalin.

Pentru o mai bună organizare 
a practicii pregătitoare în învă
țămîntul superior tehnic și pen
tru desfășurarea lucrărilor prac
tice în învățămîntul universitar 
s-au înființat ateliere-școală la 
Universitatea „Al. I. Cuza" din 
Iași, Institutul politehnic-Iași, 
Institutul pedagogic-Iimișoara,

>o-

Institutul de construcții.București 
și Institutul de mine-București. De 
asemenea, pentru o mai bună pre
gătire practică a studenților din 
învățămîntul universitar, a ca
drelor capabile să realizeze poli- 
tehnlzarea învățămîntului de cul
tură generală, s-a început înzes
trarea stațiunilor experimentale 
de la Pantelimon și Cîmpina ale 
universității C. I. Parhon din Bu-

trarea stațiunilor expe. 
de la Pantelimon și Cir.: 
universității C. I. Parhon 
curești.

Noul an școlar care 
aduce îmbunătățiri și în 
vește condițiile de trai 
denților. Alocația de hrană 
spori cu 27,3%. Pină la 15 sep
tembrie a.c. vor fi date în folo
sință 2100 de locuri în cămine, 
prin terminarea unor cămine în 
centrele universitare Cluj, Iași, 
Galați și Or. Stplin.

Toate aceste măsuri însă tre
buiau complectate cu justa re
zolvare a problemelor legate de 
folosirea celor mai bune cadre, 
cu o bogată experiență în mun
ca didactică, cu o rodnică acti
vitate de cercetare științifică, cu 
atașament pentru creșterea viito
rilor noștri specialiști. De aici și 
răspunderea ce a revenit institu
țiilor de învățămînt și ministe
rului în această problemă.

In acest an școlar au fost în
cadrați în învățămîntul superior 
primii candidați în științe.

Considerăm că pceste prime 
măsuri luate de Ministerul Invă- 
țămintuldi și de unitățile de în
vățămînt superior, alături de 
sporirea eforturilor cadrelor di
dactice. și a răspunderii acestora 
pentru pregătirea la un înalt ni
vel a viitoarelor cadre, consti
tuie o chezășie că noul an șco
lar va însemna un pas înainte 
pe calea ridicării învătămintului 
nostru superior la nivelul sar
cinilor trasate de Congresul al 
II-lea al P.M.R., că pregătirea 
cadrelor va corespunde cerințe
lor actuale a’e construirii socia
lismului în patria noastră.

î-ncepe 
ce pri- 

ale stu- 
i va

despre problemele
Univ. „V. Babeș“ din Cluj

RĂSPUNS; Imediat după. închi
derea anului universitar trecut, 
ne-am preocupat de pregătirea că
minelor, și cantinelor. S-au în
ceput reparațiile in cele două: 
cămine: Victor Babeș și Elena 
Pavcl. Se lucrează la terminarea 
noului cămin , care va găadui in 
condiții optime 300 de studenți 
fruntași la învățătură, și care va 
fi dat în folosință peste 15 zile. 
Se. lucrează irpens îa cgnstrucția 
alțor dpgă. cămine . studențești.

ÎNTREBARE : Cum vedeți dvs. 
activitatea pe pare5 trebuie s-o 
rffesfășdăre*asbci aține studențești?

RĂSPUNS : Noi, cadrele didăc- 
tlce, safutăni Constituirea asocia
țiilor studențești care fără îndo
ială vor contribui nemijlocit la 
educarea profesională și politică a

‘ studenților noștri. Asociațiile stu
dențești vor trebui să tindă spre 
desfășurarea unei activități rod
nice incit cerințele multiple care 
se ridică In fața studenților să fie 
satisfăcute. In acest sens, cred, 
că e necesar ca asociațiile studen-, 
țești să dea mai multă atenție 
îndrumării tinerilor către cerceta
rea științifică, către studiul lite-, 
raturii și a artei in general, A- 
ceasta deoarece studenții au încă 
lipsuri în ceea ce privește cul
tura lor generală.

O altă problemă căreia asocia
țiile de la Universitatea noastră 
va trebui să-i dea o atenție deo
sebită e aceea de a întreprinde 
noi acțiuni pentru dezvoltarea ne-, 
întreruptă a prieteniei cu studen
ții maghiari de la Universitatea 
„Boiyai" din Cluj. în această pri
vință noi știm că s-au făcut pași 
serioși. Cercurile studențești de 
la ceie două universități au co- ' 
laborat intre ele. în prezent, se 
fac pregătiri ca în prima săptă- 
ir.înă a lunii octombrie să avem 
o sesiune științifică împreună cu 
cadrele didactice și studenții Uni
versității „Boiyai".

■ ÎNTREBARE: Ce aveți de 
spus în legătură cu greutățile 
ivite în ce privește deschiderea 
noului an universitar ?

RĂSPUNS: înainte de a vorbi 
despre greutăți trebuie să mul-. 
țumesc Ministerului Invățămîn- 
iului pentru sîrguințg cu care s-a 
ocupat de rezolvarea cererilor 
noastre. E necesar totuși să arăt, 
că e absolut indicat — finind 
seama de numărul mare de stu
denți din Cluj — să se organi
zeze o casă culturală, studen
țească. O asemenea instituție cul
turală va contribui și mai mult 
ia educarea studenților. Aceasta 
am solicitat-o in mai multe, rin
duri. De asemenea, trebuie șă 
mențiohez o lipsă principală 
a sfatului popular regional că s-a 
ocupat în mică măsură de rezol- 
varea cererilor Universității noa
stre în ce privește spațiul locativ 
pentru cadrele noastre didactice 
și în special pentru cadrele ti
nere.

Irtcheind acest interviu vreau sa 
spun că în ciuda unor lipsuri 
existente incă, condițiile create 
Universității noastre anii! acesta 
sînt mult mai bune decit in anul 
trecut, ceea ce ne va permite să 
obținem rezultate superioare în 
creșterea unei generații de ti
neri specialiști.



Cineaști din 8 țări turnează 
un tiSm despre Dunăre

Pregătiri pentru noul an de învȘjămînt politic

„De la Pădurea Neagră — la 
Marea Neagră", așa este intitulat 
— provizoriu — 'filmul artistic 
documentar de lung metraj în cu
lori pe care îi realizează în co
laborare studiourile cinematogra
fice din R F. Germană. Austria. 
R. Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
R.P.F, Iugoslavia, R. P. Romină, 
R.P. Bulgaria și Uniunea Sovie
tică.

Inițiativa transpunerii pe ecran 
a cursului extrem de variat al 
bătrînuiui fluviu. împreună cu pi
torescul locurilor prin care de 
veacuri și-a tăiat drum odată cu 
viața oamenilor care trăiesc azi 
pe malurile sale, aparține cinea
știlor maghiari. Intre 7 și 14 iu-: 
nie a avut loc la Budapesta o 
consfătuire Intre reprezentanți ai 
cinematografiei din cele 8 țări 
riverane cu privire la realizarea 
filmului.

Cineaștii fiecărei țări au un see. 
nariu propriu și filmează sepa
rat pe porțiunea pe care fluviul 
străbate țara respectivă.

Reprezentanții cinematografiei

romîneștj și iugoslave au stabilit 
ca porțiunea de la Porțile de Fier 
șl Cazane să fie filmată de către 
o echipă mixtă compusă din re
gizorul rotnfn Mirel lliSșu și ope
ratorul Iugoslav Drago Mitrovici.

Cineaștii romîni au o situație 
deosebită în realizarea filmului, 
pe de o parte pentru faptul că 
cea mai mare parte din cursul 
Dunării atinge pămîntul țării 
noastre iar pe de alta prin aceea 
că ei filmează separat regiunea 
Deltei. Echipa de cineaști romîni 
este compusă din scenaristul Paul 
Anghel. regizor Mirel Ilieșu, și 
operatorul Ernest Bradu.

In cadrul cercetării Deltei, ci
neaștii noștri au făcut o vizită la 
Ismail. Aici au întîlnit echipa de 
cineaști sovietici cu care au discu
tat asupra modului în care cele 
două echipe vor colabora.

La sfîrșitul călătoriei a sosit 
în Deltă cineastul maghiar Ivan 
Boldizsar, care este scenaristul 
principal al filmului.

Trustul 5 nu sprijină îndeajuns 
munca brigadierilor

(Urmare din pag. ba) 
îectivului nostru pentru noi în
șine, ca mijloc de educație comu
nistă. Ceea ce ne interesează în 
primul rînd e ca această muncă 
să-și dea randamentul nădăjduit 
și apoi să-și găsească aprecierea 
cuvenita. Din motive independen
te de nof, amîndouă aceste țeluri 
n-au fost atinse așa cum ar fi 
trebuit.

Tovarășul Vasile Scurtu m-a 
condus apoi pe șantier. Conclu
ziile nu mi le-a sugerat el, ci eu 
însumi am ajyns să le trag, dînd 
dreptate «puselor sale.

O trăsătură caracteristică a 
șantierului din Poiana Stalin este 
aceea a lipsei de preocupare pen
tru o mai bună utilizare a mij
loacelor de mecanizare. Astfel, în 
timp ce betonierele și stația de 
preparare a betonului stăteau, 
brigadierii amestecau cimentul și 
pietrișul cu greble,e De altfel nici 
felul cum a fost atacată întreaga 
lucrare nu vădește chibzuință. 
Voi cita faptul că s-a scos din 
uz prematur partea care mai ră
măsese utilizabilă din vechiul ho
tel. Aceasta conține o mare sală 
de mese, bucătăria și dependințe 
care puteau fi folosite pînă la 
sfîrșitul lucrărilor drept cantină 
pentru muncitori, evitîndu-se ast
fel deplasarea inutilă, la 
prînzului, pentru masă, la 
bine de un kilometru, pe 
sau pe ploaie.

Din punct de vedere al 
eîerii și sprijinului de care se bu
cură activitatea brigadierilor pe 
șantier un-fapt e deosebit de edi
ficator. In cadrul Spartachiadei 
de vară a tineretului, echipa de 
fotbal a brigadierilor urma să
susțină un meci stadionul

ora 
mai 

arșiță

apre-

„Metrom"-Orașul Stalin. In vede 
rea acestei înttlniri sportive, bri
gadierii au primit echipament și 
bocanci cu tălpile desfăcute, iar 
deplasarea a trebuit s-o facă pe 
jos, fiindcă pe tot șantierul nu 
s-a găsit un camion liber ca să-i 
ducă.

Și totuși, în ciuda greutăților, 
brigada perseverează și dă rezul
tate minunate tn muncă. Luna 
trecută, întrecerea cea mai vie 
a avut, loc între echipa condusă 
de Vasile Scurtu și echipa con
dusă de Iulian Dîrjan. Băieții lui 
Scurtu s-au străduit însă mai 
mult și au ctștigat.

Viața colectivă, de șantier a ti-’ 
nerilor, și-a avut și ea partea ei 
mai spinoasă. La început, tova
răși ca Ilie Leancă și Ioan Jercea 
n-au înțeles să se încadreze în 
disciplina brigadierilor și au mers 
pînă acolo incit a trebuit, ca în
tr-o adunare generală a organi
zației U.T.M. să fie excluși de 
pe șantier. Au plecat, dar dua? 
o zi s-au reîntors, cerînd să li se 
dea o ultimă șansă de a se în
drepta. Intr-adevăr, de astădată 
ei și-au ținut angajamentele lua
te și în șcyrt timp au dat rezul
tate bune în muncă.

Am prezentat cîteva spicuiri 
din activitatea brigadierilor de la 
Poiana Sțalin. Peste ani, cînd ti
nerii de acum vor fi bărbați în 
toată firea, ei vor trăi vii amin, 
tirile zilelor de acum, cu munca 
de brigadier, cu greutățile pe care 
trebuie neapărat să le învingem, 
cu focurile de tabără și mai ales 
cu momentul solemn al careuri
lor, Cd înălțarea drapelului spre 
cer.

Corespondent
Ing. ALEX. FORJE

Tinerii vor să învețe
Puține săptămînî ne niai 

despart de începutul noului 
an școlar în învățămîntul 

politic U.T.M. Pregătirile nu 
s-au încheiat încă : ele vor conti
nua pînă la începerea cursurilor.

Utemiștii așteaptă cu bucurie 
noul an de învățămînt politic. El 
va trebui să împlinească golurile 
ce au existat în anii trecuți attt 
în forma cit și în conținuiul stu
diului.

Anul acesta însuși caracterul 
cercurilor și cursurilor politice 
— precum și programul 1ot — va 
fi mai adecvat, mai■' apropiat de 
munca, viața, educația tineretu
lui. de vîrsta șl preocupările lui.

învățămîntul politic ocupă un 
loc important in mutica educativă 
a U.T.M, El .asigură un studiu 
organizat', 'sistematic, avînd a- 
vantajeie studiului colectiv: aju
torul reciproc, discutarea proble
melor. schimbul de păreri. In 
cercurile' și cursurile politice ute
miștii și tinerii tși vor îmbogăți 
cunoștințele de politică internă 
și internațională, vor fi ajutați 
să înțeleagă mai bine hotărț-rite 
istorice ale Congresului al Il-lea 
al P.M.R. și ale Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S. lată de ce 
comitetul U.T.M. de la Filatura 
Romîhească de Bumbac a acor
dat și acordă o mare atenție pre
gătirii condițiilor pentru deschi
derea noului an de învățămînt 
politic.

Aceasta se referă în primul rînd 
la selecționarea propagandiștilor. 
Programul de învățămînt politic 
poate fi orictt de bun, dar dacă 
tn fruntea cercurilor nu sînt oa
meni capabili, cu cunoștințe te
meinice și în stare să ridice ni
velul studiului, învățămîntul po
litic e sortit eșecului. De aceea 
am ales cu grijă pe noii propa
gandiști. Majoritatea lor (7 din 
cei 9 propagandiști) au condus și 
anul trecut diferite cercuri, dove
dind pricepere, dragoste și căpă- 
tînd experiență în această muncă. 
De pildă, tovarășelor Bălașa Cri- 
stescu, Maria Partenie care au 
condus cu succes amtl _ trecut 
cercuri pentru începători — le 
vom încredința să conducă forme 
de învățămînt superioare!

De pe .acum ne gîndim la ceea 
ce vom avea de făcut în viitor. 
Ne preocupă îndeosebi folosirea 
experienței bune dobîndite anul 
trecut. Ar fi păcat să renunțăm la 
pozițiile cîștigate.

Mai ales în cadrul cursurilor 
serale va trebui să acordăm mațe 
atenție problemelor economice, ......... ......
problemelor specifice înireprin- șețilpr patriei, 
derii noastre. . Mi-aminteșc că In«-rf<>rH<> » 
anul trecut propagandista Bălașa 
Cristescu, vorbind despre redu
cerea prețului de cost, a dat ud 
e\elu de. ța secția finisaj: , ini
țiativa muncitoarelor Maria Ig
nat și Maria Sofîanu, de recu
perare a deșeurilor de pe filet, 
prin care s-a. ajuns, ca deșeurile

să scadă, cu 1,30 la sută față de 
normativul planificat. Discuțiile 
au luat o altă întorsătură decît 
cele obișnuite: au devenit mai 
vii. fetele nu s-au sfiit să ia cu- 
vîntul.

Majoritatea cursanților de anul 
trecut și-au îmbunătățit activita
tea în producție. Mulți dintre ei, 
ca Gheorghe Viorica, Maria Ca
val, Silvia Țurcanu, Elena Bă
dica, au devenit fruntași.

Anul acesta va trebui să apro
piem și mai mult învățămîntul po. 
litic de sarcinile noastre în pro
ducție. Am explicat propagandiști
lor că trebuie să se pregătească 
de pe acum pentru această sarci
nă. Apoi i-am sfătuit să se gin- 
dească la întocmirea unor progra
me cu privire la activitatea în a- 
fara cercurilor. Cîteva din cercu
rile noastre de anul trecut 
și-au făcllt, aș spune, o tra
diție în privința vizitării unor 
muzee, expoziții, întreprinderi, în 
organizarea unor excursii, vizio
nări colective de spectacole. Posi
bilitățile n-au fost epuizate și anul 
acesta va trebui sa facem mult 
mai mult. Cursanții care vor stu
dia istoria P.M.R. vor avea multe 
de învățat vizitînd, de pildă, Mu
zeul de istorie a pariidului sau 
diferite locuri istorice care amin
tesc'de lupta comuniștilor tn ile
galitate Vizitarea unor expoziții, 
întreprinderi, riuzee, a unor locuri 
pitorești se va îmbina minunat cu 
programul bogat și ' variat ai 
cercurilor pentru studierea bogăți
ilor și frumuseților patriei, In 
toate cercurile vom extinde citirea 
literaturii — învățarea de poezii, 
cîntece, lecturile literare.

In același timp, vom evita lip
surile de anul trecut : expunerile 
seci, unilaterale, nelegate de pro
blemele producției, ale educației 
tineretului, învățarea papagali
cească a diferitelor teze și defini
ții.
Anul acesta intenționăm să or
ganizăm un cerc pentru studierea 
Istoriei P.M.R., 3 cursuri serale 
și 5 cercuri pentru studierea bogă
țiilor și frumuseților patriei. Nu
meroși utemiști (mai ales cadrele 
U.T.M., tinerii tehnicieni, mai
ștrii, responsabili de brigadă) vor 
urma învățămîhtul de partid.

Nu-mi amintesc să mai fi fpst 
un asemenea aflux, ca să spun 
așa, spre cercurile de învățămînt 
politic ca anul acesta. Am asista! 
la cîteva discuții în diferite secții 
și schimburi și am constatat, de 
pildă, că foarte multe din feiele 
noastre de la ringuri, finisaj etc. 
dorese să facă parte din cercurile 
de studiere a bogățiilor și frumu-

Cu privire la noile experiențe 
cu arma nucleară în U.R.S.S.

— Comunicatul agenției TASS
MOSCOVA 31 (Agerpres) — 

TASS transmite: în zilele de 24 
și 30 august în Uniunea Sovie
tică au fost efectuate experiențe 
cu arma nucleară. Aceste expe
riențe ca și altele care vor urm i 
au ca scop perfecționarea armei 
nucleare și elaborarea unor noi 
tipuri ale acestei arme, corespun
zător cu armamentul diferiteior 
genuri de trupe.

In Uniunea Sovietică experien
țele cu arma nucleară se fac, de 
regulă, la o mare. înălțime, ceea 
ce permite să se reducă consi
derabil cantitatea de precipitații 
radioactive. în același scop în 
încărcăturile care se experimen
tează se folosește minimul strict, 
necesar de substanțe active.

In legătură cu experiențele sus 
menționate cu arma nucleara 
efectuate în Uniunea Sovietică, 
agenția TASS este împuternicită 
să declare următoarele :

Guvernul sovietic, căîăuzin- 
du-se după politica sa de pace, 
a prezentat în repetate rînduri 
la O.N.U. propuneri cu privire 
la interzicerea necondiționată a 
armelor atomice și cu hidrogen, 
in primăvara anului 1956, guver
nul U.R.S.S. a propus ca sta
tele care dispun de arme ato
mice și cu hidrogen să-și la 
obligația de a înceta experimen
tarea acestor tipuri de arme, in
dependent de realizarea unui 
acord asupra celorlalte probleme 
ale dezarmării. Un asemenea 
acord ar putea constitui un prim 
pas spre interzicerea și distru
gerea armei atomice și ar con

tribui la întărirea încrederii între 
state.

In legătură cu experiențele a- 
tomice sovietice, oamenii de . stat 
ai S.U.A. vorbesc despre necesi
tatea de a se institui un contro. 
internațional asupra energiei ato
mice. Guvernul sovietic considera 
că nu este nevoie de nici un sis
tem de control special asupra ex
periențelor nucleare, înirucit mij
loacele tehnice moderne permit 
să se țqnșiate cu ușurință o ex
periență cu arma nucleară în 
orice punct al globului pămintesc.

Se știe insă că această pro
punere a guvernului sovietic, ca și 
propunerea de a se interzice ar
mele atomice și cu hidrogen nu 
se bucură de sprijinul Statelor U- 
ni.e ale Americii și al altor citorva 
state occidentale. Se știe de ase
menea că anul acesta în S.U.A. 
și Anglia au avut loc experiențe 
cu arme nucleare și termonucle
are. Guvernul sovietic nu poate, 
să nu țină seamă de aceste îm
prejurări și. pornind de la inte
resele securității sale, este nevoit 
să acorde atenția cuvenită ex
periențelor cu arma nucleară.

Totuși, guvernul sovietic inten
ționează să nu slăbească nici pe 
viitor eforturile în vederea reali
zării unui acord internațional a- 
supra interzicerii depline a fabri
cării, păstrării și folosirii armei 
nucleare și asupra interzicerii ex
ploziilor experimentale cu această 
armă.

Totodată guvernul sovietic ex
tinde prin toate mijloacele lucră
rile în curs pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri paș
nice.

Cupă conferința de la Londra
în problema Suezului

Poziția Egiptului fată de unele afirmații 
ale lui Eisenhower și Dulles

CAIRO 31 (Agerpres).— Agen- Reafirmînd suveranitatea Egip- 
:țjile de presă anunță'că la 30 tuiul asupra Canalului de Suez 
august președintele Nasser a ' ' '
avut o întrevedere cu ambasa- dul din 1954 încheiat între Ma- 

.,dprul” Statelor Unite in. Egipt! rea Britanie
Byroăde, jn. cadrul’căreia amba- ' ' " " 
sadorulu'i ăth'ericân i-ă foSi înmî 
mată p declarație în dare se spline 
că guvernul egijitean regretă de
clarația președintelui Eisenhower 
în problema Canalului de Suez, 
în care președintele a declatăt că 
Canalul de Suez ar fi „interna- 
ționalizeț* în conformitate cu 
convenția din 1888. După cum 
subliniază declarația guvernului 
Egiptului convenția din' 1888 a 
avut rolul de a asigura liberia 
tea de navigație prin cinai.

în continuare în declarația pre
ședintelui Nâsser se arată că con
venția din .1888 a stabilit asigu
rarea libertății folosirii Canarului 
de Suez în conformitate cu acor
dul din februarie 1866 în care s-a 
specificat că Compania Canalului 
de Suez este ------ * ,
dispozițiunilor

Reafirmînd suveranitatea Egip-
' ; _r._
în declarație se mai citează acor-

supusă legilor și 
vamale egiptene.

.— -------- a șt Egipt prin care se
declară că „Canalul este o parte 
integrantă' a Egiptului" deși el 
reprezintă „o cale de importanță 
internațională".

Pe de altă parte din Washing
ton se anunță că ambasadorul 
Egiptului la Washington. Ahmed 
Hussein, a transmis secretarului 
de stat al S.U.A., John Foster 
Dulles, un protest verbal împo
triva declarațiilor sale făcute în 
cadrul conferinței de presă marți 
potrivit cărora „Suezul a fost in
ternaționalizat prin tratatul din 
1888". Referindu-se la declarația 

lui Dulles ambasadorul egiptean 
a spus că acest canal „nu a fost 
niciodată internaționalizat, ci a 
fost întotdeauna un teritoriu egip- 
tean aflat sub suveranitatea Egip
tului".

Masive transpa rturi de trupe franceze 
spre

SPORTIVE
Teleimprimatorul bate neînce

tat. Ce să alegi din noianul de 
știri sportive sosite din cele mai 
îndepărtate colțuri ale globului ? 
Campionate mondiale, noi recor
duri ale lumii, surprizele — atît 
de frecvente în zilele noastre In
cit calculul hîrtiei nu mai are 
nici un sens, toate acestea sînt 
importante și interesează pe ci
titorii noștri.

Iată că, din Paris, comenta
torul sportiv al agenției France 
Presse transmite o veste îmbucu
rătoare : reprezentativa feminină 
de volei a R.P. Romîne care par
ticipă la campionatele mondiale 
de volei a susținut primul joc 
în cadrul acestei grandioase 
competiții. Reprezentantele noas
tre au întrecut categoric (3—0) 
echipa Braziliei, calificîndu-se 
astfel în turul următor. Păcat că 
ora 11 a Parisului înseamnă ora 
1 noaptea a Bucureștiului, fapt 

■care ne-a tmpiedioat șă aflăm 
rezultatul întîinirii dintre repre
zentativele masculine ale Ro- 
mîniei și Italiei.

Nici fotbalul, în ziua de ieri, 
nu a fost lipsit de un eveniment 
care merită atențlp. Agenția ma
ghiară de știri a transmis o veste 
care, fără îndoială, va face ocolul 
întregii lumi tn citeva ore. In 
cadrul unei conferințe de presă, 
secretarul comitetului olimpic ai 
R.P. Ungare, Istvan Kutas, a 
anunțat oficial că reprezentativa 
maghiară de fotbal nu va mai 
lua parte la turneul de la Mel
bourne. Surpriză ? Și da și nu. 
Această hotărîre — după cum a 
anunțat Kutas — a fost luată 
ca urmare a rezultatelor nesa
tisfăcătoare înregistrate anul a- 
cesta de fotbaliștii maghiari. 
Dar aceasta nu înseamnă că 
fotbalul maghiar va fi sărac în 
(ntîlnlri internaționale. Dimpo
trivă I Echipa Ungariei va sus
ține în toamna aceasta nu mai 
puțin de 5 meciuri tn 6 săptă- 
mini.

Din Sofia a sosit o veste care 
ne interesează pe toți, dar în 
special pe... Dinamo București. 
Intr-adevăr, dinamoviștii au toate 
motivele să fie interesați. Gala- 
tasaray, echipa campioană

Varietatea și pitorescul reperto
riului Ansamblului chinez aflat 
acum in țara noastră, talentul 
multilateral al artiștilor lui au 
stirnh un deoșabit interes in 
rîndul publicului Capitalei.

Fotogr’îiu noastră redă o sce
nă din fragmentele de operă cla
sică chineză, interpretate de ar- 
! Iști de frunte din Pekin, care au 
uimit prin noutatea și originali
tatea stilului, prin neobișnuita 
frumusețe a costumelor.

U-_-------------- --------- - -------

Turciei cu care ei se vor întîlni 
iarăși în curind, a poposit în 
capitala Bulgariei și a susți
nut o partidă cu Dinamo-Sofia. 
Rezultatul: 1—1 (1—1). Iată
însă un motiv pentru ca dinamo- 
VÎștji bucureșteni să nu aștepte 
„în liniște" jocul de la Istanbul.

Oslo, este orașul în care în pre
zent se desfășoară o interesantă 
întîlnire de atletism: Norve
gia—R.P. Polonă. Primim știrea 
că, după prima zi (30 august), 
atleții polonezi conduc cu 58—48 
puncte. Și această întîlnire nu st 
fost lipsită de surprize. Dintre 
acestea, cea mai pregnantă a fost 
proba de aruncarea' suliței. Re
cordmanul mondial J. Sidlo a fost 
întrecut de norvegianul Daniel- 
sen — un nume încă necunoscut 
prea bine în atletismul european.

Aruncarea Iui Danielsen a mă
surat 79,88 m. iar a lui 
(clasat pe locul 3), 75,19

Pekinul a găzduit din 
competiție de baschet. De 
acest lucru nu mai miră pe ni
meni, deoarece astăzi, baschetul 
este unul din sporturile cele mai 
răspîndite în China. Selecționata 
feminină a orașului Pekin a în
tîlnit echipa Clubului sportiv 
universitar din Marsilia și a ob
ținut victoria cu scorul de 53—48 
(29—20).

Este aproape miezul nopții. Ul
timele telegrame ne aduc noi 
vești de pe toate meridianele. Și 
teleimprimatorul continuă 
bată..

Sidlo 
m.
nou o
altfel

să

R. CALARAȘANU

înscrierile au început în toate 
organizațiile cfirr Secții și schim
buri. La finisaj H, ringuri II și 
în alte cîteva organizații recru
tarea curstjtjțilpr este pe șfîrșite. 
De pildă, în organizația finisaj Ii. 
8 tineri s-au tnsdris'la cercul pen- 
trp studiul istoriei P.M.R., 6 la 
cursul seral, 15 la cercul pentru 
studierea bogățiilor și frumuseți
lor patriei.

Birourile organizațiilor de secții 
și schimburi au stat de vorbă și 
au explicat viitorilor cursanti 
noile forme de învățămînt ce vor 
lua ființă. Am lăsat la alegerea 
utemiștilor forma de învățămînt 
în care vor studia, evitînd astfel 
greșelile de anul trecut în această 
privință. Fără îndoială, cursanții 
vor învăța cu mai multă plăcere 
în cercurile pe care și le-au ales 
singuri.

In săptămînile care ne-au mai 
rămas pînă la începerea noului 
an școlar în învățămîntul politic 
U.T.M. ne vom strădui să asigu
răm 
diul 
mai 
anii

toate condițiile pentru ca stu- 
să se desfășoare la un nivel 
înalt, mai organizat ca în 
trecuți.
CONSTANȚA TUDOROIU 

secretar a! Comitetului U.T.M. 
de la F.R.B. București 

—••£)——

INFORMAȚIE
Ministerul Invățămîntului aduce 

la cunoștință că înscrierile la con
cursul de admitere pentru învăță
mântul superior fără frecvență se 
prelungesc plină la 8 septembrie 
inclusiv.

Concursul de admitere se ține 
între 10—17 septembrie a.c.

Creșterea cheltuielilor militare ale S.U.A
WASHINGTON 31 (Agerpres). 

Biroul bugetar al S.U.A. a dat 
publicității date cu privire la bu
getul de stat pe exercițiul finan
ciar 1956—1957, aprobat de Con
gres.

Din totalul de 69,1 miliarde de 
dolari 40.8 miliarde (adică cu 
314 milioane mai mult decît anul 
trecut) sînt destinate scopurilor 
militare. Potrivit declarației Bi
roului bugetar, cheltuielile mili
tare cresc în legătură cu sporirea 
numărului de noi tipuri de arme 
și alte mijloace tehnice".

Bugetul militar alocă fonduri 
pentru lucrările în domeniul ener
giei atomice, care șe ridică l,a 
„suma record" de aproximativ 
două miliarde de dolari (cu 326 
milioane dolari mai mult decit 
anul trecut). Suma de 334 mi
lioane dolari va fi cheltuită pen
tru crearea stocurilor de materia
le strategice și extinderea pro
ducției de război. Suma de 2,5 
miliarde dolari va fi cheltuită 
pentru îndeplinirea prevederilor

militare ale așa-numitului pro
gram „al asigurării reciproce a 
securității" (adică program de 
înarmare a aliaților și parteneri
lor S.U.A. din blocurile militare 
- N. R.)_

Bugetul militar alocă 1.974 mi
lioane de dolari pentru construi
rea de baze militare în S.U.A. și 
în străinătate. Biroul bugetar a- 
nunță că în anul acesta S.U.A 
vor efectua construcții cu carac
ter militar în peste 600 de puncte 
de pe glob.

In comparație cu uriașele chel
tuieli militare, doar trei miliarde 
de dolari vor fi cheltuiți pentru 
măsuri sociale și 4,7 miliarde do
lari — pentru agricultură.

Din datele biroului bugetar re
iese că în anul bugetar în curs 
cea mai mare parte a încasărilor 
bugetare va proveni din impozi
tele pe venit datorate de oamenii 
muncii. Datoria publică se 
menține la 272.2 miliarde 
dolari.

PARIS 31
respondenții de presă
transmit numeroase ______ ,..
despre masivele transporturi de 
trupe franceze care se Îndreaptă 
spre insula Cipru, unde urmează 
să facă legătura cu trupele bri
tanice staționate acolo. Se preci
zează că este vorba de hotărîrea 
luată tn cadruț convorbirilor care 
au avut loc între reprezentanții 
statului major britanic șt cei ai 
statului major francez cu privire 
la mijloacele de presiune ce ur
mează a fi exercitate asupra Egip
tului in urma naționalizării Ca
nalului de Suez.

Ziarul de seară „Paris 
Presse l“Intransigeant“ a anun
țat că vineri și sîmbătă pleacă

(Agerpres). — Co- 
americani 
informații

Cipru
din Marsilia trei pacheboturi — 
Pasteur, Eridan ș> Atiiose — cu 
50.000 de soldați. O parte din 
aceștia vor fi debarcați în Alge
ria, restul urmînd a fi duși in 
Cipru. In portul aigerian Sidi- 
Ferruch s-au îmbarcat pe vase 
avînd destinația „Mediterana 
Orientală", unități de parașuîiști 
și de soldați din Legiunea străină 
a Franței Aceste informații sînt 
confirmate de ziarul francez „Le 
Monde" care subliniază ca „Un 
fapt ceri că transportul de trupe 
destinate Ciprului a început". 
Totodată ziarul anunță că Vineri 
Guy Mol let a convocat un consi
liu de miniștri în legătură cu 
problema Suezului.

Convocarea unei reuniuni speciale 
a Consiliului N A T.O.

va 
de

LONDRA 31 (Agerpres). — 
Agențiile de presa occidentale 
anunță că la Londra s-a răcut 
cunoscut că la 5 septembrie va 
avea loc o reuniune specială a 
Consiliului pactului Atlanticului 
de nord ■— NATO — în cadrul 
căreia va fi discutată problema 
Canalului de Suez.

Potrivit __ , 
Associated Press această reutiiu 
ne a fost convocată pentru a in
forma pe aliații Franței și An-

agenției americane

gliei asupra situației în problema 
Canalului de Suez și pentru a 
se obține „ralierea la poziția ce
lor două guverne” a unui număr 
cît mai mare de țări.

Sursele de obicei b ne informa
te din capitala Angliei declară că 
hotărîrea Angliei și Franței de a 
convoca o reuniune a Consiliului 
NATO se da toresie linsei unui 
punct de vedere unan m al mem
brilor pactului Atlanticului 'de 
nord în problema Suezului.

O provocare mîrșavă a autorităților 
engleze împotriva unei sportive sovietice

Nina Ponomariova nu mai poate 
să participe la competiția ami
cală a atleților sovietici și englezi 
de categorie ușoară.

Din sentiment 'de solidaritate și 
în semn de protest împotriva pro
vocării mîrșave săvîrșite împo
triva Ninei Ponomariova, delega
ția atleților sovietici refuză să 
participe la această competiție și 

se întoarce în U.R.S.S.
încercarea de a defăima pe N. 

Ponomariova a constat în aceea 
că potrivit declarației unui de
tectiv particular care lucrează la 
un magazin din Londra sportiva 
sovietică nu ar fi achitat valoa
rea mărfurilor cumpărate de ea 
în sumă de o liră și cîțiva șilingi. 
In baza acestei „mărturii”, auto
ritățile 
trimită 
decala 
comun 
dat de

LONDRA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 31 august 
K. V. Krupik, conducătorul dele
gației atleților sovietici de cate
gorie ușoară, a făcut, în numele 
echipei sovietice, conducătorilor 
Asociației britanice a atleților- 
amatori de categorie ușoară și 
reprezentanților ziarului „News 
of World", organizatori ai com
petiției de atletism U.R.S.S.— 
Marea Britanie, o declarație în 
care se spune :

„Zilele trecute la Londra a 
fost înscenată o provocaîe mîrșa- 
vă față de unul din membrii de
legației de atleți sovietici de ca
tegorie ușoară — N. Ponomario
va — campioană olimpică și eu
ropeană, maestră emerită a spor
tului din U.R.S.S., cu scopul de 
a defăima această sportivă cu 
renume mondial.

Ca urmare

încercări de m tuire a presei 
de către fosta companie a Suezului
PARIS 31 (Agerpres). — Zia

rul „Liberation" publică docu
mente care dovedesc că în încer
cările sale de a produce o ascu 
țire a așa-zisei crize a Suezului, 
fosta administrație a companiei 
Canalului de Suez, actualmente 
naționalizat, . nu șovăie să re
curgă la procedee cum ar fi mi
tuirea presei. Administrația a tri
mis la redacția ziarului „Libera
tion" un cec de 100.000 franci și 
o scrisoare în care se spune că 
suma respectivă este oferită drept 
răsplată pentru „atitudinea bine
voitoare" fafă de declarațiile corn 
paniei. In scrisoarea sa admini
strația face o aluzie în sensul că 
ea poate și pe viitor „să parti- 

. , , cipe“ la cheltuielile pe care zia-
ca infractoare de drept rul „Liberation" va fi nevoit să 
și au emis chiar un man-1 le facă pentru publicarea diferite- 
arestare. împotriva ei. lor declarații ale companiei.

engleze au încercat să 
pe N. Ponomariova în ju-

a acestei provocări,

&
yțspnt TINERtfUlCongresul 

Mondial 
al Studenfilor

La Praga își continuă lu
crările cel de-al IV-lea Con
gres Mondial al Studenților. 
In dimineața zilei de 31 au
gust au avut loc ședințele Co
misiei pentru problemele aca
demice șl economice ale stu
denților, Comisiei pentru pro
blemele colaborării studenților 
în domeniul culturii și Comi
siei pentru statut.

în Comisia pentru proble
mele academice și economice 
ale studenților, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la 
bursele studențești, la condi
țiile de locuit ale studenților 
și cu privire la alte probleme.

Delegații din Madagascar și 
Nepal au vorbit despre greaua 
situație materială a studenților 
din aceste țări și au cerut a- 
J ut or ui Uniunii Internaționale 
a Studenților în această pro
blemă importantă.

In cadrul acestei comisii a 
fost creată o secție specială 
pentru problemele ocrotirii să
nătății în instituțiile de învă
țăm! rit superior. Reprezentan
tul studenților indieni a arătat

că organizațiile studențești din 
țările de democrație populară 
au acordat ajutor studenților 
din India, trimițîndu-Ie medi
camente, aparataj medical etc. 
Numeroși tineri și tinere din 
India, a spus el, învață în 
Cehoslovacia și în alte țări 
de democrație populară.

In Comisia pentru statut au 
fost discutate probleme legate 
îndeosebi de structura organi
zatorică a Uniunii Internațio
nale a Studenților. Majoritalea 
membrilor comisiei s-aj pro
nunțat pentru simplificarea 
structurii U.I.S.

Ca și la 30 august, în Comi
sia pentru problemele colabo
rării studenților în domeniul 
culturii, au fost discutate pro
bleme legate de libertatea stu
denților de a călători dintr-o 
țară într-alta. Delegatul so
vietic a vorbit despre cel de 
al Vl-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, care 
va avea loc la Moscova și a 
rugat să se facă propuneri pri
vind organizarea Festivalului. 
In legătură cu aceasta au vor
bit delegații din Romînia și 
din alte țări.

Seminarul tineretului sătesc v

în apropierea orașului Peș- X 
tera (R. P. Bulgaria) s-a des- << 
chis o tabără internațională — x 
Seminarul tineretului sătesc. X 
Seminarul este organizat din << 
inițiativa Comitetului Executiv y 
al Federației Mondiale a Tine- 
retului Democrat. Participă 40 << 
de delegați din diferite țări. \\

Sesiunea C.C. al D.l.Sz.
La 30 august s-a deschis cea 

de-a 5-a sesiune a Comitetu'ui 
Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor din Ungaria (DISz) 
Jozsef Szakali, prim secretar 
al Comitetului Central, a pre
zentat raportul Comitetului 
administrativ. Comitetul Cen
tral al D.l.Sz. a adresat o 
telegramă de protest guvernu
lui Republicii Federale Ger
mane în care tși exprimă in 
dignarea în legătură cu inter
zicerea Partidului Comunist 
din Germania.

Sesiunea va dezbate proble
me legate de pregătirile in 
vederea celui de al Vl-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților.

Publicînd în prima pagină o 
fotocopie a acestei scrisori și a 
cecului de bancă al companiei, 
ziarul „Liberation” afirmă că or
ganele de presă care ocupă o po
ziție cu adevărat favorabilă inte
reselor fostei companii a Suezutui 
primesc probabil sume de bani.

★
La rîndul său ziarul „Franc 

Tireur” a anunțat că și- el a pri
mit din partea administrației 
Companiei o scrisoare ana'oagă 
și un cec în sumă de 100.000 de 
franci. „Franc Tireur" face cunos
cut hotărîrea sș de a urma exem
plul ziarului „Liberation” și de a da 
a înțelege administrației fostei 
Companii a Canalului de Suez că 
„ a greșit adresa”.

Ziarul „Le Figaro* scrie că a 
înapoiat cecul de 100.000 de franci 
administrației Companiei.

Unele ziare pariziene au repro
dus la 31 august o telegramă a 
agenției Associated Press în care 
se arată că „aflîndu-se într-o si
tuație dificilă", conducătorii fos
tei Companii a Canalului de Suez 
au recunoscut că au trimis unor 
ziare cecuri în valoarea susmen
ționată, motivînd că acțiunea lor 
se datorează unei „greșeli**

MOSCOVA. — In cursul șederii 
sale la Londra ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. 
D. T. Șepiiov, l-a primii pe 
ministrul Afacerilor Externe al 
Japoniei, dl. M. Sighemitu. cu 
care a avut o întrevedere. 
Dl. M. Sighemitu i-a declarat 
lui Șepiiov că după încheierea 
conferinței de la Londra în pro
blema Canalului de Suez va 
pleca la Tokio pentru a se con
sulta cu guvernul în problemele 
traiativelor sovieto-japoneze.

LENINGRAD. — La 31 august 
a sosit la Leningrad venind din 
Moscova președintele Republicii 
indonezia, dr. Sukarno și persoa
nele care îl însoțesc.

MOSCOVA. — La 30 august a 
sosit la Moscova în drum spre 
Republica Populară Chineză o 
delegație a fruntașilor vieții pu
blice din Grecia. Delegația este 
condusă de prof. Nikolas Kițikis, 
deputat în parlamentul grec.

„Scînteia tineretului"
Pag. 3-a 1 septembrie 1956



SINTEM SOLIDARI CU
Cetățenii Capitalei cer restabilirea 

drepturilor legale ale Partidului Comunist 
din Germania

Mersul spre progres nu poate fi 
prin măsuri arbitrare

oprit

Un aspect din timpul mitingului

Interzicerea Partidului Comu? 
nist din Germania face cu sigu
ranță parte dintre măsurile o- 
dioase întregii lumi civilizate 
prin care guvernul de la Bonn 
încearcă să reînvie fascismul a- 
gresiv german. Alături de reîn
ființarea Weht macht-ului, de rea
ducerea în viața publică a celor 
mai notorii susținători ai fiitle- 
rismului de altădată, interzicerea 
Partidului Comunist face de bună 
seamă parte dintr-un întreg pro
gram, bine chibzuit, de regru
pare în jurul guvernului lui A- 
denauer a tuturor forțelor care au 
mai rămas după urma întuneca
tului regim al lui Hitler. Noi, oa
menii de știință, ne aducem amin
te cît a fost de prigonită activita
tea științifică sub regimul lui 
Hitler. Mii și mii de savanți ger
mani au trebuit să părăsească pa
tria, să încerce să înjghebeze in 
condiții grele o activitate științi
fică prin meleaguri străine. Regi
mul fascist a constituit o atît de 
grea lovitură pentru știința ger
mană îneît acest lucru se re
simte încă și astăzi.

Azi, la mai bine de 10 ani de la 
terminarea războiului, știința 
germană trebuie să facă mari 
eforturi pentru a se reface ‘după 
urma cruntelor lovituri pe care 
i le-a dot hitlerismul. Desființa
rea Partidului Comunist din Ger
mania a fost una dintre primele 
măsuri luate de Hitler și aceeași 
măsură luată azi de guvernul de 
la Bonn trebuie să constitue 
un grav avertisment pentru oa
menii de știință germani.

Dar, desigur, că astăzi condi
țiile nu mai sînt aceleași ca acum 
aproape un sfert de veac, cînd 
regimul fascist s-a putut instala 
în Germania. Astăzi, se opun a- 
cestor forțe agresive sutele de mi
lioane de oameni din țările care 
construiesc socialismul, A crede 
azi că prin interzicerea unui par
tid comunist intr-o țară se poate 
opri mersul înainte al omenirii 
către progres este o naivitate. 
Oamenii de știință din țara noa
stră și oamenii de știință progre
siști de pretutindeni condamnă

cu toată hotărîrea 
de guvernul de la 
înseamnă a prevedea. Oamenii de 
știință prevăd prăbușirea jalnică 
a intențiilor agresive ale neofas
ciștilor germani și victoria de 
netnlăturat a forțelor progresului 
intr-o Germanie puternică, unită' 
și progresistă.

Acad. A. KREINDLER, 
Directorul Institutului 

de Neurologie „I. P. Paviov" 
al ‘

măsura luată
Bonn. A ști

s-a

Un militant sindical
austriac despre sentința 
de la Karlsruhe

Academiei R.PR.

O reeditare 
a trecutului

apropiat un 
cu părul în
teții par as-

Comuniștii germani — luptători 
neînfricați pentru viitorul pașnic 

al Germaniei

In după amiaza ultimei 
de august în Parcul Libertății din 
Capitală și-au dat întîlnire un 
mare număr de bucureșteni. Nu 
erau încă orele 17 cînd pe toate 
aleile parcului grupuri, grupuri 
de oameni se îndreptau spre a- 
rene. Deși pînă la ora îniîlnirii 
mai era vreme, locurile erau ocu
pate pînă și la „balcon**. Peste 
tot domnește animație. Mereu so- 
sesc alți oameni. Nimeni nu se 
supără, ba mulți își oferă cunos- 
cuților cu multă plăcere jumătate 
din scaunul lor. De undeva a ră
sunat un glas : „Trăiască Partidul 
Comunist din Germania**. Ultimul 
cuvînt de-abia s-a auzit. Aplauze, 
o cascadă de aplauze, l-a înghițit. 
Minute în șir aplauzele nu conte
nesc.

Pe estrada arenelor a fost ridi
cată o tribună. Aici au luat loc 
membrii prezidiului. In curînd, de 
la această tribună vor răsuna cu
vintele de protest ale oameni-lor 
muncii din Capitală împotriva o- 
dioasei sentințe de interzicere a 
activității Partidului Comunist 
din Germania.

Participanții la miting ascultă 
cuvîntul tovarășului FI. Dănă- 
lache, membru al C.C. al P.M.R., 
prim secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R.:

„Adunați în acest miting, noi, 
oamenii muncii din București, a- 
sigurăm pe comuniștii și clasa 
muncitoare germană de solidari
tatea noastră frățească. Alăturăm 
glasul nostru la protestul plin de 
indignare al oamenilor muncii de 
pretutindeni cerînd anularea sen
tinței ilegale de interzicere a Par
tidului Comunist din Germania. 
Cerem să fie restabilite drepturile 
legale ale Partidului Comunist 
din Germania...

Nici o forță, nici o fărădelege 
nu vor reuși să întoarcă pe comu
niștii germani și clasa muncitoare 
germană de pe drumul cuceririi 
libertății, al unității întregului 
popor german, al păcii și demo
crației. Cauza pentru care a lup
tat și luptă neînfricat eroicul Par
tid Comunist din Germania este 
de neînvins, pentru că ea este 
cauza dreaptă a întregului popor 
muncitor german, a tuturor for
țelor iubitoare de pace“.

Luînd apoi cuvîntul tov. Petre 
Drăgoescu membru al C. C. al 
P.M.R., consilier la Ministerul In- 
vățâmîntului a spus printre altele:

„In ultimii patruzeci de ani, 
Germania a suferit catastrofă 
după catastrofă pentru că a mers 
pe calea războiului.

Nenorocirile care s-au abătut 
peste poporul german au început 
cu desființarea Partidului Comu
nist. Atît de strîns legat esie 
Partidul Comunist de interesele 
vitale ale poporului, îneît scoate
rea lui din viața politigă legală 
nu înseamnă numai o amenințare 
serioasă a acestor interese vitale, 
dar și împingerea țării pe căile 
distrugerii și ale pieirii. Sub re
gimul hitlerist, în 1933, după in
terzicerea Partidului Comunist, 
monopoliștii și militariștii ger
mani au avut mîinile libere pen
tru a înlătura mai tîrziu din via
ța politică și Partidul Social De
mocrat, sindicatele, și celelalte 
organizații. Orice gîndire liberă, 
progresistă a fost înăbușită. A- 
cestea nu ar fi fost posibile dacă 
toate forțele democratice ar fi fost 
unite și ar fi format un singur 
front împotriva forțelor reacțiunii 
și ale militarismului.

E de neînțeles ca greșelile din 
1933, totuși se repetă. Învăță
mintele istorice au fost parcă ui
tate 1 Lovitura dată mișcării so
cialiste prin interzicerea Partidu
lui Comunist din Germania putea 
fi împiedicată dacă conducerile 
Partidului Social Democrat din 
Germania și a Uniunii Sindicate
lor ar fi luat o atitudine fermă, 
hotărîtă, pentru apărarea libertății 
și drepturilor, dacă unii conducă
tori ai acestor organizații n-ar fi 
dat înapoi în fața presiunii în
verșunate a reacțiunii**.

„Interzicerea activității Parti
dului Comunist din Germania este

o profanare a victimelor fascis
mului. Să fie repus în drepturi 
Partidul Comunist din Germania", 
E glasul unui om dar peste o 
clipă glasului acesta i s-au alătu
rat și alte, sute, mii, zeci de mii. 
O mină s-a ridicat în sus ; nu-i 
una, ci o sută, o mie, mii. Cine 
poate număra ? Pumnii sînt 
strînși în semn de protest. $i 
doar cu cîteva ore în urmă dege
tele acestor oameni țineau strîns 
ciocanul sau condeiul. Oampnii a- 
ceștia sînt indignați. Cum ar pu
tea fi altfel cînd fiecare dintre ei 
știe ce înseamnă cuvîntul fascism.

— Fascism înseamnă noapte, 
o noapte neagră, dureroasă.

Așa răspunde mama Viorica je 
numele ei adevărat Veronica 
Constantinescu. . Viorica e cel 
de-al doilea nume pe care i l-au 
dat răniții pe care i-a îndrăgit ca 
o adevărată mamă. Am cunos- 
cut-o aci, la această adunare, în 
vreme ce povestea cum a fost ră
nită în timpul unui bombarda
ment aerian ai fasciștilor.

— O schijă mi-a lovit
dreaptă. Știți ce înseamnă mina 
dreaptă. Mina care a pansat sute 
de răniți alinîndu-le durerea. Mb 
na cu care scriam scrisori neves
telor celor schilozi, mina cu care 
hrăneam pe cei fără putere, 
victime ale fascismului. Și 
mîna aceasta...

Iar după un moment: 
— Mi s-a vindecat greu

mma

Toți 
acum

peste 
cîțiva ani. după mari chinuri

Mama Viorica este și astăzi 
soră la cabinetul medical al stu
denților Politehnicei din Bucu
rești.

— Băieții s-au întors din va
canță. Mi-s dragi. De-abia i-am 
așteptat .Cînd unii se îmbolnă
vesc le fac cîte o injecț'e, le dau 
cîte o pastilă dar n-aș vrea nicio
dată să le pansez răni d-e război.

De la tribună răzbate pînă de
parte glasul unui ceferist — Dra- 
gomir Stavre.

— Am luptat în ’33 pentru li
bertate și am cucerit-o. Iată de 
ce sîntem ferm convinși că și 
acum izbîmda va fi de partea po
porului din Germania occidentală. 
Pînă atunci, prieteni, fiți siguri 
că umărul nostru este lîngă al 
vostru. Sîntem solidari cu lupta 
voastră pentru că e o luptă 
dreaptă I

Vorbește acad. Horia Hulubei, 
directorul Institutului de fizică 
nucleară al Academiei R.P.R. 
In cuvîntul său, academicianul 
Horia Hulubei a arătat:

„Asemenea acte ilegale cum este 
cel care a permis ca în Germania 
federală un partid încercat, re
prezentant ab maselor populare, 
Partidul Comunist din Germania, 
luptător pentru pace în lume, 
partid care, între altele, luplă 
din răsputeri ca să ajute unifi
carea Germaniei prin mijloace 
pașnice, să poată ii pus în afara 
legii, ne umplu de tristețe și de 
îngrijorare.

Acest gest vine într-un mo
ment cînd dorința și lupta sute
lor de milioane de oameni pen
tru instaurarea păcii în lume, 
pentru găsirea unui modus Vi
vendi, a unei conviețuiri pașnice 

rezultatea început să dea 
bucurăloare".

Apoi a urmat la

îm-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 1 septembrie 1956

Apoi a urmat la cuvînt 
Iacov Co’țoveanu, membru 
pleant al C.C. al P.M.R. care a 
spus printre altele:

„Hotărîrea tribunalului de la 
Karlsruhe este o hotărire ilegală 
și rușinoasă, este un atenta' la 
libertățile democratice ale po
porului german, o primejdie pen
tru pacea popoarelor. Milioane și 
milioane de oameni ai muncii din 
întreaga lume care azi își expri
mă cu tărie protestul lor și cer 
anularea acestui act rușinos, știu 
că Partidul Comunist din Ger
mania a fost scos în afara legii 
ca fiind chipurile anticonstituțio
nal pentru că el reprezintă, forța 
cea mai înaintată a clasei munci
toare germane în lupta împotriva 
militarizării Germaniei, că el 
cheamă milioane de tineri vest- 
germani la luptă împotriva 
serviciului militar obligatoriu ; 
luptă pentru unificarea pașnică și 
democratică a Germaniei, împo
triva goanei nebunești a înarmă
rilor pentru libertățile democrati
ce, împotriva teroarei".

Luînd apoi cuvîntul tov.‘ Al. 
Buioan, vice președinte al Institu-

tov. 
su-

Trecutul Germaniei arată cu 
prisosință că Partidul Comunist a 
fost din totdeauna un scut al li
bertăților democratice, o stavilă 
în calea fascismului, a militaris
mului și a războiului.

Am avut ocazia zilele trecute, 
în cadrul unei excursii pe care 
am întreprins-o împreună cu stu- 
denți ai institutului nostru în 
R. P. Ungară să mă întâlnesc cu 
un grup de studenți germani de 
la universitatea Humboldt din 
Berlin. Cu cîtă dragoste mi-au 
povestit acești tineri despre co
muniștii germani, despre oamenii 
aceia care luptă în primele rîn- 

ucy«. «-C Wu. uau.Aiu.u, duri pentru construirea unei Ger-
lucește o medalie și cîteva deco- noi, iubitoare de pace. Aș-
rații. Participant la răscoala din 2
1907, luptător în 1916, grevist în 
’33, Nicolae Militaru este un vechi 
comunist, un încercat ilegalist.

— Oamenii pot fi întemnițați, 
bătuți, schingiuiți fără milă dar 
lupta lor, aspirațiile spre o viața 
fericită, nu vor putea fi niciodată 
încătușate. Acest lucru ar trebui 
să-l ș'.ie demnii de la Bonn.

11 știu. II ș.iu destul de bine 
dar disperarea lor nu cunoaște 
margini precum nu cunoaște mar
gini disperarea înecatului ce se 
agață de un pai doar, doar poate 
s-o salva.

In semn de solidaritate cu po
porul german întreaga asistență 
scandează lozinci. Chipurile oa
menilor exprimă întotdeauna cel 
mai fidel starea lor sufletească. 
Să le privim pentru o cliipă: mulți, 
chiar foarte mulțî de aci sînt ti
neri. Am întîlnit privirea unuia 
dintre acești tineri. Am aflat că-1 
cheamă Ilie Cocoru. Este matrițier 
la fabrica „Radio Popular1* și ar 
vrea să devină inginer, să-și facă 
studiile în U.R.S.S. E un simplu 
visător? Nu. Știe bine lucrul 
acesta. Lîngă el se află inginerul 
Gheorghe Ștefănescu, care de-abia 
s-a întors din Uniune. El și-a 
văzut visul cu ochii.

S-a citit moțiunea de protest 
adresată guvernului de la Bonn 
și tribunalului federal de la Karls, 
ruhe. Oamenii aplaudă: își dau 
astfel asentimentul la conținutul 
moțiunii. Aclamațiile nu contenesc 
vreme îndelungată. Mitingul s-a 
sfîrșlt. In mintea fiecăruia stăruie 
însă cuvintele unui vorbitor: „Cei 
ce judecă astăzi la Karlsruhe și 
Bonn și dau odioase sentințe sînt 
judecați de popoare**. Și popoarele 
judecă aspru.

tului romîn pentru relațiile cu 
străinătatea a spus :

„Interzicerea Partidului Comu
nist din Germania de către gu
vernul de la Bonn provoacă o 
neliniște adîncă și constituie un 
avertisment serios pentru poporul 
german însuși și pentru toate ce
lelalte popoare. Ea ne amintește 
evenimente pe care le-am trăit cu 
to-tii acum douăzeci și ceva de 
ani“.

Un om trecut demult chiar și 
de „tinerețea de argint" a strigat 
ceva. Pe pieptul bătrînului stră-

tăzi, tinerii din Germania occi
dentală sînt îrustați în mod sa
mavolnic de îndrumările, de sfa-

Protestul 
intelectualilor 

din Cluj

turile unui părinte. Desigur că 
acest lucru au și urmărit guver
nanții de la Bonn. In loc de 
cursuri universitare ei vor pune 
în mina studenților arme, în loc 
de școli le vor oferj cazărmi. 
Prea multi tineri germani au că
zut răpuși de fascism pentru ca 
astfel de manevre să mai reușeas
că. Dacă în timpul lui Hitler fas
cismul n-a reușit să distrugă Par
tidul Comunist din Germania cu 
atît mai puțin va reuși acum.

Sentința arbitrară de la Karls
ruhe provoacă revolta profundă a 
oricărui om democrat, a oricărui 
luptător pentru pace.

Ca inginer și profesor în învă
țământul superior, care contribui 
cu cunoștințele și munca mea la 
creșterea tinerilor . specialiști, a 
inginerilor necesari realizării u- 
nei vieți mai bune pentru popor, 
protestez cu indignare împotriva 
actului ilegal de interzicere a 
Partidului Comunist din Germa
nia și cer anularea odioasei sen
tințe.

V. RANGA

coCLUJ (prin telefon de la 
respondents nostru)

Actul antidemocratic al tribuna
lului de la Karlsruhe prin care a 
fost interzis Partidul Comunist 
din Germania a produs o profun
dă indignare în rîndurile oameni
lor de știință, artă și litere din 
orașul Cluj.

In semn de protest împotriva 
sentinței ilegale la Casa Univer
sitarilor din Cluj s-au adunat nu
meroși academicieni, profesori u- 
niversitari, juriști, artiști, scriitori. 
Deschizînd adunarea, juristul 
Alex. Banciu, președintele Filialei 
Cluj a Asociației Juriștilor din 
R.P.R., a semnalat gravitatea ac
tului prin care Partidul Comunist 
din Germania este scos de sub scu
tul legii. El a pro'es'at energx îm
potriva samavolniciei guve nului 
de la Bonn. Apoi au luat cuvîntul 
acad. Raluca Ripan rectorul Uni
versității „V. Babeș“, prof. univ. 
Gali Erno, prorector al Universi
tății „Bolyai“ și juristul Eugen 
Rod an. Interzice<ea P.C.G. con
stituie o încălcare chiar și a legi
lor în vigoare în Germania occi
dentală, ca să nu mai pomenim 
de faptul că prin sentința de la 
Karlsruhe se încalcă prevederile 
hotărîrilor de la Yalta și Potsdam.

Participanții la miting au trimis 
o telegramă tribunalului din 
Karlsruhe. In telegramă se cere 
anularea imediată a monstruoasei 
sentințe de la Karlsruhe.

rector
Șl

SERGIU RAȘEEV 
al Institutului de petrol 
gaze din București

Tuturora ire sfat cunoscute oro
rile pricinuite de fascismul ger
man. Tot atît de bine cunoscute 
ne sînt și căile prin oare Hitler 
și guvernul său au început remi- 
litarizarea Germaniei ș. aruncarea 
ei în războiul cel mai pustiitor 
din istoria omenirii.

Sentința tribunalului din Karls, 
ruhe pronunțată la 17 august a.c. 
prin care se interzice Partidul Co
munist din Germania este o re
editare a evenimente or petrecute 
în anul 1933 cind Hitler a venit 
la putere. Ce s-a petrecut atunci 
în viața Germaniei? Repres.unile 
sălbatice îndreptate împotriva for
țelor democratice, împotriva ace
lora care nu voiau să aplaude 
barbariile lui Hitler, se țineau 
lanț, necruțînd pe țăran, munci
tor, artist, inginer, totul era căl
cat în picioare.

Știm cum au luat sfîrșiț aven
turile lui Hitler. Și iată că acum 
guvernul de la Bonn a scos în 
afara legii Partidul Comunist din 
Germania, partid care luptă îm
potriva remilitarizării Germaniei 
Occidentale și pentru democrati
zarea țării. Oare nu este acesta 
un preludiu al acțiunilor .pe care 
clica lui Adenauer urmează să le 
întreprindă împotriva celorlalte 
forțe democratice din Germania ?

Dar în ciuda tuturor represiuni
lor, Partidul Comunist din Ger
mania va continua să existe. Nici 
un fel de măsuri nu pot distruge 
conștiința oamenilor cinstiți, a co
muniștilor germani.

Protestez alături de toți oame
nii cinstiți, iubitori de pace, îm
potriva interzicerii Partidului Co
munist din Germania și cer ho- 
tărît anularea acestei respingătoa
re sentințe îndreptate împotriva 
păcii și democrației.

EUGEN JELEAPOV 
directorul Teatrului Național 

din Cluj

De microfon 
bărbat înalt, voinic, 
cărunțit. Trăsăturile 
pre, expresia aceasta fiind accen
tuată de vocea lui groasă, ca de 
bas. In mîini strînge un carne
țel cu scoarțe roșii pe care din 
cînd în cînd, îl răsfoiește nervos. 
Haina și-a asvîrlit-o grăbit pe 
umeri și, pare-se căldura nu-i dă 
pace.

Interpreta l-a prezentat simplu: 
Joseph Sturm din Austria. Repor
terii prezenți ia conferința de 
presă nu fuseseră sgîrciți cu în
trebările. Cîteva întrebări au fost 
adresate delegației sindicale aus- 
triace. Răspunsurile le-a dat Jo
seph Sturm, unul din fruntașii 
sindicatului muncitorilor din ser
viciile poștale.

Cineva se interesase de ecouri
le pe care le-au stîrnit in Austria 
evenimentele din Germania occi
dentală ce au culminat recent 
prin interzicerea Partidului Co
munist din Germania, Joseph 
Sturm își notase întrebarea și pre
gătise răspunsul.

— încă după procesul de la 
Niirenberg s-au vădit tendințele 
de fascizare a Germaniei occiden
tale prin aducerea la putere a 
foștilor naziști — spune militan
tul sindical austriac. Etapele re- 
militarizării au fost mai multe și 
un rol important a jucat oficiul 
Blanck, creat în acest scop. Cînd 
la Karlsruhe a început procesul 
împotriva Partidului Comunist, în 
Austria tuturor le era clar ce se 
va întîmpla. Partidele reacționare 
au jubilat cînd au aflat de inter-

zicerea P.C. din Germania. Ma* 
sele n-au împărtășit însă această 
opinie. Chiar și partidul social- 
democrat, care se situează pe o 
poziție de dreapta, a exprimat în 
presa lui rezerve față de interzi
cerea Partidului Comunist din 
Germania.

Joseph Sturm se oprește pentru 
cîteva clipe. Răscolește amintirile 
și apoi continuă.

— Cele ce se petrec în Ger
mania occidentală reamintesc 
evenimentele din Austria din anii 
1932—1934. Partidul Comunist 
Austriac a fost interzis în 1932. 
Doi ani mai tîrziu venea rîndul 
partidului social-democrat de a fi 
scos de sub scutul legii. Apoi au 
fost desființate sindicatele. Tre
cutul se arată astfel a fi bogat 
în învățăminte prețioase.

Din nou o pauză și firul gîn- 
durilor este reluat.

— Ne era clar ce se va întîm
pla la Karlsruhe. Și totuși atunci 
cînd am aflat am tresărit. Nu ne 
așteptam ca guvernul de la Bonn 
să pășească atît de repede spre 
transformarea Germaniei occiden
tale într-un stat fascist. întrea
ga muncitorime austriacă este 
indignată.

Joseph Sturm închide carnețelul 
și privește către ziariști. Glasul 
căpătă o duritate spontană,

— Bonn-ul poate interzice 
Partidul Comunist dar nu poate 
niciodată interzice ideile Partidu
lui Comunist.

E. O.

Opinia publică mondială condamnă 
samavolniciile regimuri de la Bonn
Presa vest-germană despre 
declarația C.C. al P.C.U.S.

Alături de comuniștii germani!

40.000 gălățeni înfierează 
sentința de

In mai puțin de o oră, Piața 
Republicii din Galați a fost um
plută de o masă uriașă de oa
meni. Peste 40.000 muncitori, in
gineri și tehnicieni de la șantie
rul naval, fabrica de piese de 
schimb C.F.R., uzina de laminate, 
fabricile de textile, ofițeri și .ma
trozi din marina fluvială comer
cială, lucrători ai aparatului de 
stat, constructori și brigadieri de 
pe Șantierul Național al Tinere
tului s-au întîlnit intr-un impre
sionant miting de protest împo
triva sentinței samavolnice a tri
bunalului federal de la Karlsruhe 
de interzicere a Partidului Co
munist din Germania.

Luînd cuvîntul tov. Radu Dul- 
gheru, membru în ClC al P.M.R 
și prim-secretar al comitetului re
gional de partid a arătat printre 
altele:

„Autoritățile de la Bonn au fă
cut un nou pas pe calea remili
tarizării Germaniei. In spatele 
acestei sentințe stau aceiași oa
meni care au împins Germania 
în cele două războaie mondiale.

Politica revanșarzilor de la 
Bonn suferă, împotriva sforțărilor 
lor, un eșec lamentabil. Istoria 
arată că ideile socialismului nu 
pot fi închise după gratii sau 
înăbușite prin măsuri polițienești".

— Este limpede pentru oricine 
— a spus Constantin Nenijă, 
vechi luptător antifascist — că 
actul ilegal și anticonstituțional 
al cercurilor agresive de la Bonn 
de-a interzice Partidul Comunist 
din Germania este menit să lo
vească în năzuințele de pace ale 
poporului german.

Tov. Ivanca Satchin, lucrătoare 
Ia fabrica de textile „Munța", a 
spus cu emoție în glas :

la Karlsruhe
— In numele femeilor din ora

șul Galați îmi exprim indignarea 
față de măsura polițienească a 
cercurilor revanșarde de la Bonn 
și înfierez din tot suflefal acești 
Josnic act fascist. Protestez din 
toată inima împotriva sentinței 
tribunalului federal de la Karls
ruhe. -v

Prof. univ. Emil Lăzărescu a 
vorbit în numele intelectualilor și 
oamenilor de știință din orașul 
Galați, exprimindu-și atașamentul 
său și al întregii intelectualități 
față de Înota poporului german 
pentru o Germanie democratică, 
care să fie un factor de pace în 
inima Europei.

Răsfoiesc adesea filele carnetu
lui meu de reporter. De fiecare 
dată găsesc însemnate aci mo
mente ce-mi amintesc fapte pe 
care le consider interesante. Pe 
o pagină am așternut data unei 
zile — 30 august 1956.

Luată ca o simplă dată calen
daristică. ziua de 30 august 1956 
nu are o importanță deosebită. 
Nu ! Ea este o simplă zi, ca toa
te celelalte. Și totuși pentru mun
citorii, tehnicienii și funcționarii 
fabricii de biciclete din Capitală 
s-a întîmpiaf ceva decsebit: mi
tingul de protest împotriva sen
tinței de la Karlsruhe, prin care 
Partidul Comunist din Germania 
a [ost interzis.

Oamenii au început să vorbeas
că. Notăm fiecare cuvint cu vi
teza cu care un stenograf schi
țează hieroglifele sale. Un magne
tofon ar fi redat desigur mai fidel 
sentimentele pe care le exprimă 
în cuviințe oamenii în asemenea 
clipe.

De pe scaun s-a ridicat un om 
cu fața bronzată de soare:.ingi
nerul proiectant Siegfried Klein. 
Avea în față o bucățică de hîr- 
tie pe care așternuse în grabă cî- 
teva rînduri. Acum o ținea moto
tolită între degete ca pe o țigară 
și vorbea fără să-și arunce pe ea 
privirea măcar pentru o singură 
cliipă. Fața acestui om, care nu o 
singură dată este luminată de 
bucuria muncii, era crispată a- 
cum, iar vorbele lui de obicei cal
de deveniseră tăioase:

— Intr-o dimineață mi-am luat 
ca de obicei ziarul de la chicșc 
și-am pornit către stația de tram
vai citindu-I. Mergînd așa, cu zia
rul în mînă — era tocmai numă
rul în care s-a publicat prima știre 
cu privire la interzicerea activită
ții Partidului Comunist din Ger
mania — m-am ciocnit cu un grup 
de tineri. I-am urmărit cu 
privirea. Toți au intrat pe poarta

căminului studențesc care se află 
în cartierul nostru, Cotroceni. 
Clădirea această era cu ani în ur
mă un spital în care oamenii 
schilodiți zăceau luni, ani, fără 
speranța de a se vindeca, victime 
ale aceleiași politici de război pe 
care urmașii lui Hitler o repetă în 
zilele noastre.

Au mai vorbit comunistul Ma
rin Dumitru, utemiștii Nicolae 
Crăciun și Emilian Pîrvu. Cuvin
tele lor exprimau cu aceeași ho- 
tărîre cererea de anulare a sen
tinței tribunalului federal de la 
Karlsruhe, sentință samavolnică, 
ce batjocorește ideea de justiție.

Mitingul s-a terminat odată cu 
citirea telegramei de protest a 
tuturor muncitorilor fabricii tri
misă guvernului de ia Bonn.

R. VAS1LE

* Numeroase ziare vest-germa- 
ne acordă o mare atenție declara, 
ției C.C. al P.C.U.S. în problema 
interzicerii Partidului Comunist 
din Germania. ,,Declarația C.C. al 
P.C.U.S cu privire la interzicerea 
P.C.G. nu trebuie minimalizată", 
se spune înti-un articol publicat 
de Buletinul serviciului de presă 
al .partidului social-democrat din 
Germania (P.S.D.G.) „Buletinul 
Serviciului de presă al P.S.D.G. 
consideră că sentința de la Karls
ruhe este nesăbuită din punct de 
vedere politic" și atrage atenția 
că declarațiile făcute de R.D.G. 
și Uniunea Sovietică nu trebuie 
subapreciate. Totodată Buletinul 
relevă că interzicerea P.C.G. adu
ce prejudicii relațiilor dintre 
R.F.G. și Uniunea Sovietică. Gu
vernul federal, se spune în con
tinuare, nu se poate sustrage a- 
cuzajiilor serioase că a făcut to
tul pentru a răci din nou relațiile 
diplomatice cu Uniunea Sovietică.

In încheiere, se spune că 
P.S.D.G. cere să se normalizeze 
pe deplin relațiile cu Uniunea So
vietică.

Ziarul social-democrat „Schies- 
wig-Holsteinische Volkszeitung" 
susține de asemenea că interzice
rea P.C.G. este de natură să ducă 
la înrăutățirea relațiilor dintre 
R.F.G. și Uniunea Sovietică.

împotriva politicii Bonnului 
față de U.R.S.S. ia atitudine și 
ziarul „Stutigarter Nachrichtem" 
„Nu avem și nu dorim să avem 
de a face cu comunismul, scrie 
ziarul. Totuși, Uniunea Sovietică 
este astăzi; în primul rînd o pu
tere față de care nu se poate duce

o „politică de înțepături" și cu 
care dimpotrivă se pot întreține 
relații concrete respectînd strict 
punctul său de vedere".

Poporul chinez sprijină 
lupta P.C.G.

* Intr-un articol intitulat „Pro
testăm împotriva interzicerii Par
tidului Comunist din Germania**, 
ziarul „Jenminjibao** scrie că in
terzicerea Partidului Comun:st 
din Germania de către autorități
le de la Bonn reprezintă o încer
care de a submina lupta poporu
lui german pentru independenta 
națională și libertate. Acest act 
încalcă în mod flagrant hotărîrea 
unanimă a tuturor statelor care au 
luptat împotriva fascismului in 
cel de-al doilea război mondial, 
cu privire la democratizarea Ger
maniei.

Trecutul nu trebuie 
să se mai repete!

La 29 august în Danemarca* La 29 august în Danemarca 
au avut loc pretutindeni adunări 
și mitinguri consacrate celei de 
a 13-a aniversări a izbucnirii con
flictului dintre guvernul danez și 
ocupanții hitleriști sub presiunea 
mișcării populare de rezistenta.

La un mare miting care a avut 
loc în orașul Olborg a luat cuvîn- 
tul Knut Espersen. fruntaș al 
mișcării sindicale. El a declarat 
că politica lui Adenauer se aseamă
nă în multe privințe cu mișcarea 
nazistă de după 1930. El a amintit 
de desfășurarea cursei înarmări
lor și de prigoana împotriva co
muniștilor și fruntașilor progre
siști, care luptă pentru unificarea 
pașnică și democratică a Germa* 
niei.

C. STOREȘTEANU

„Dragi prieteni, Deși nu vă cunoaștem personal vă socotim prie
teni...

Și scrisoarea de solidaritate a tinerilor de la fabrica de biciclete 
adresată tineretului din orașul Karlsruhe continuă mai departe. 
Fotoreporterul nostru EUGEN CSIKOȘ a Înregistrat pe peliculă 
un moment din timpul elaborării scrisorii.
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27 februarie 1933:

legis.

30 decembrie 1918:
Partidul Comunist din Ger- 

. mania a luat ființă din „Liga 
Snartacus" condusă de Karl 
Liebknecht, Roza Luxemburg 
și Wilhelm Pieck, tn fruntea 
programului Partidului Comu
nist din Germania se află a- 
părarea Republicii născută de 
pe urma revoluției din noiem
brie 1918, lichidarea militaris
mului prusac, lupta pentru de
mocrație șl împotriva imperia
lismului german și străin.

Toamna anului 1923:
Se agravează criza și mize

ria ; Partidul Comunist din 
Germania conduce lupta din 
centrele muncitorești. Dar, cla
sa muncitoare 
de loviturile 
Reichswerului.

Octombrie
Ernst Thâlmann este ales 

președintele partidului. In a- 
ceastă Calitate el luptă pentru 
consolidarea partidului con
form principiilor leniniste.

1932:
Guvernul von Pappen la 

măsuri excepționale împotriva 
Partidului Comunist din 
mania.

Februarie 1932:
Partidul Comunist din 

mania propune tuturor forțelor 
democratice un program de ac
țiune împotriva fascismului și 
pentru apărarea libertății de
mocratice.

30 ianuarie 1933:
Hitler devine cancelarul 

'Reichulul. - .

Incendierea Reichstagului. A 
doua zi după această provo
care sînt arestați 10.000 de co
muniști, se elaborează un de
cret prin care sînt suprima** 
libertățile în numele „apărării 
poporului și statului**; înferz‘- 
cerea ziarelor Partidului Co
munist din Germania, amenin
țări cu moartea.

3 martie 1933:
Cu prilejul alegerilor 

lative Partidul Comunist din 
Germania obține 81 de locuri 
din 647 întrunind mai bine 
de 5.000.000 de voturi. Hitler 
suprimă mandatele deputaților 
comuniști pentru a obține o 
majoritate de două treimi 
(după patru luni cei 120 de 
deputați socialiști au avut a- 
ceiași soartă). Ernst Thăl- 
mann este arestat și închis la 
Moabit.

1925:

2 mai 1933:

Ger-

Ger-

este scindată 
fasciștilor Și

La Bruxelles are loc confe
rința națională a Partidului 
Comunist din Germania pentru

Tn timp ce militanții comu
niști sint prigoniți, Hitler a- 
tacă și pradă sediile organiza
țiilor sindicale.

14 iulie 1933:
Partidul nazist este procla

mat partid unic. Această ho- 
tărîre anunță în mod oficial 
interzicerea celorlalte partide. 
De fapt. Partidul Comunist 
din Germania continuă și va 
continua să activeze clandes
tin.

Octombrie 1933:

unitatea clasei muncitoare ger
mane, împotriva fascismului. 
Mii de comuniști sînt arestați 
și torturați în închisori și la
găre de concentrare. Unii sînt 
asasinați pe străzi, alții în 
celulele închisorilor și zeci de 
condamnați la moarte sînt exe
cutați.

In timpul războiului:
Comuniștii germani decima- 

ți prin represiuni, continuă în 
mod eroic lupta în a cărei vic
torie n-au încetat să spere.

Prăbușirea nazismului:
Le-a dat însftrșit dreptul să 

activeze legal.

Din 1945:
Comuniștii luptă neîncetat 

pentru o Germanie democrată 
și pașnică, împotriva reînvierii 
militarismului german. Zeci de 
militanți comuniști sînt d:n 
nou aruncați în închisoare. Tt- 
nărul comunist Philipp Muller 
este ucis în timpul unei mani
festații pentru pace.

23 decembrie 1951:
Guvernul Adenauer îngrijo

rat de campania desfășurată 
de Partidul Comunist din Ger
mania împotriva remilitariză- 
rii și pentru reunificare, cere 
interzicerea partidului.

23 noiembrie 1954:
Deschiderea procesului.

17 august 1956:
Tribunalul din Karlsruhe de

clară partidul comunist inter
zis. DAR PARTIDUL COMU
NIST DIN. GERMANIA TRĂ
IEȘTE ȘI VA TRAI.
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