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La 50 de ani de la crearea Comisiei Generale a Sindicatelor din Rominia

adresat
Salutul Comitetului Central al P. M. R.

Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. R.
Consiliului Central al Sindicatelor din Republica Populară Romînă

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la crearea 
Comisiei Generale a Sindicatelor din Rominia, Co
mitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
adresează un călduros și tovărășesc salut Consi
liului Central al Sindicatelor, activiștilor sindicali, 
tuturor membrilor sindicatelor din Republica Popu
lară Romină.

incă de la începutul existentei sale mișcarea sin
dicală din tara noastră a avut un rol de seamă 
în lupta pentru apărarea intereselor vitale ale oame
nilor muncii, pentru pace, democrație șl progres 
social.

In anii de sciziune a mișcării sindicale s-a des
fășurat neîncetat lupta pentru refacerea unității sin
dicale, s-au dus pe baza frontului unic numeroase 
ac(iuni comune la care au luat parte nu numai 
membrii diferitelor organizații sindicale, dar și 
muncitori neorganlzati in sindicate. Mai cu seamă 
In timpul războiului antisovietic s-au înmulțit ac
țiunile comune ale muncitorilor, îndreptate impo-

triva mașinii de război hitleriste 
fasciste.

După eliberarea patriei noastre a

și dictaturii

După eliberarea patriei noastre a fost înfăptuită 
unitatea sindicală și clasa muncitoare s-a organi
zat in sindicate unice. Datorită acestui eveniment 
de importantă istorică în viața clasei muncitoare 
sindicatele din țara noastră au devenit o uriașă 
forță a vieții sociale, contribuind in mare măsură la 
succesul luptei maselor populare, conduse de partid 
pentru apărarea intereselor celor ce muncesc, pen
tru instaurarea și consolidarea regimului de demo
crație populară.

Astăzi, sindicatele aduc un mare aport la înfăp
tuirea operei de construire a socialismului și de 
ridicare a nivelului de trai material și cultural al 
muncitorilor și funcționarilor. Ele reunesc în pre
zent aproape 
rilor, dețin o 
cative, au la

totalitatea muncitorilor și funcționa- 
largă rețea de instituții cultural-edu- 
dispozitie mijloace materiale folosite

(Continuare in pag. 3-a)

Tribuno experienței înaintate

O oră muncitorul,r ucenicul
scaunUcenicul s-a așezat pe un 

și a început să povestească, iar 
mie mi s-a părut că tși răsfoiește 
carnetul, cam așa :

„Pot să spun sus și tare că ni
meni n-a fost ieri mai fericit ca 
mine. De ieri sînt muncitor. Mun
citor calificat. Școala mi-a împli
nit dorința și m-a repartizat la 
uzinele „23 August" : conducerea 
uzinei, tot după dorința mea, m-a 
repartizat la secția aparataj, iar 
conducerea secției, la propunerea 
tovarășului Puiu și la cererea 
mea, m-a repartizat în brigada 
,.7 Noiembrie".

Brigada iui Puiu e fruntașă pe 
uzină și nu de ieri, de azi. Are 
un an bătut pe muchie. Să vezi 
numai ce drapel are! II tine în
velit în țiplă. A fost mare bătaie 
pe drapelul acesta înainte de 23 
August. Peste tot n-auzeai decît : 
„s-a zis cu drapelul brigăzii lui 
Puiu 1“ Ți-ai găsit 1 Tot la Puiu 
a rămas. Acum iar e mare zarvă 
pe seama drapelului. Puiu zice 
că nici nu visează să-l dea. Dar 
eu am văzut cu ochii mei că nu 
e chiar așa. Chiar azi a adunat 
brigada într-o consfătuire.

Cel mai mult, mie, ca tînăr uce. 
n'c. îmi r'ace aceasta :

Brigada lui Puiu a lansat ini
țiativa după care la mașini lu
crează pe rind, o oră lucrătorul 
șl o oră, sub supravegherea lu
crătorului, ucenicul.

(Aceasta creează condiții pentru 
o situație și mai normală, care să 
fie pe deplin corespunzătoare legii: 
aceea ca ucenicii de anul III să 
lucreze pe bonuri strict nominale, 
ale lor. Cerem aceasta conducerii 
uzinei).

La alte brigăzi, s-o spun drept, 
nu prea se ocupa lucrătorul de 
tine. In timpul lucrului puteai să 
faci și scrisori de 
cum făcea Manea 
nu-ți zicea nimeni 
ăsta făcea mai in

toată brigada are să afle de is
prava mea. Și nu mai tîrziu de- 
cit ieri am fost ridicat în slavă. 
Să-ți spun ce mi s-a întîmplat: 
lucram la șurubul regulator. Deo
dată mi se slăbește cuțitul. Zic : 
merge și așa. Și am rebutat 
piesa I

o scrisoare. Nu știu cui, dar fă
cea. Mie unul îmi venea să mor 
de ciudă.

Dar într-o dimineață, pe cîr.d 
stăm așa, de florile mărului, lîngă 
mașină, mă pomenesc în fată cu 
tovarășul Vigheciu.

Zice el:
— Mai desenezi așa frumos ?
Habar n-aveam de unde mă cu

noaște, d<r fi-o spun drept că de 
la desen mi-a mers faima în 
școală. Am aflat că tovarășul a 
terminat acum doi ani școala, tot 
la noi. Eu mi-am exprimat do
rința mea și el mi-a împlinit-o, 
deoarece ziua următoare am tre
cut să fac practică în brigada lui 
Puiu.

Acum, eu lucrez la mașină 
chiar cu responsabilul. Fiecare 
lucrător are in grijă cîte un uce
nic. Tovarășul Vigheciu îl are pe 
Ștefan Ion. Azi am lucrat 4 ore 
la strung. Nu în continuu, ci 
așa, intercalat: o Oră tovarășul 
Puiu, o oră eu, o oră el, o oră eu.
Cînd lucrez eu, tovarășul Puiu Acurn însă am terminat practica 
șade lingă mir.e: „nu cumva — și odată cu ea, noi cei din anul 
zice el — să faci vreun pocinog". ‘ ‘ '* "
Nu se tntîmplă ca în unele locuri, 
unde ucenicii sînt lăsați în pără
sire sau muncesc singuri, în folo
sul altora. Mai pleacă și el cîte 
odată, să ascută vreun cuțit, dar 
asta durează puțin.

Aici nu merge așa ca 
brigăzi 
claie 
trebuie 
Mașina 
glindă.

Am scăpat ca prii? urechile a- 
cului. La consfătuire nu s-a su
flat nici o vorbă despre isprava 
mea. De atunci n-am mai rebutat 
nici o piesă, în schimb mtam a- 
propiat cu producția de „instruc
torul" meu. Dacă nu crezi, pot 
să-ți dovedesc practic. Iată, în
tr-o oră lucrătorul face 27—28 
inele, iar eu 23—24. Intr-o cons
fătuire, s-a pus problema ca și 
noi, ucenicii, să ne însușim me
toda de așchiere rapidă a lui Bi- 
kov. Ne-a demonstrat responsabi
lul brigăzii în ce constă. Să 
știi că nu-i o treabă chiar atît 
de ușoară.

dragoste, așa 
Gheorghe, că 
nimic. Manea 
fiecare zi cite

la alte 
scule, 
Toate 

ordine, 
trebuie să fie curată 0- 

„____ Și nu numai mașina, dar
și spațiul din jurul ei. In briga
da asta așa e la fiecare loc de 
muncă. In consfătuirea de ieri, 
am fost lăudat ca cel mai bun bă
iat din brigadă.

Nu știu de loc cum oi scoate-o 
azi la capăt. Tovarășul Puiu mi-a 
spus că umblu cu capul în sac. 
Pentru prima oară cînd îmi spu- 
ne asta Intr-o lună de zile. Mă 
gîndesc că la consfătuirea de azi

— materiale, 
peste grămadă, 
puse în perfectă

III, am terminat și școala. Nu pot 
să-ți spun cît de mult am învă
țat în această brigadă a tinere
tului. Nu știu : de ce celelalte 
brigăzi din uzină nu aplică și ele 
această inițiativă de a lucra la 
mașină, o oră lucrătorul, o oră I 
ucenicul ? Are multe foloase: în- 
tîi, ucenicul e tot timpul suprave
gheat și poate executa corect o 
piesă. Apoi, în ora de repaus, 
poate privi atent la lucrător, ca 
imediat ora următoare să aplice 
tot ceea ce a văzut nou la el. 
Asta înseamnă că din oră in oră 
ucenicul e tot mai pregătit.

Nu știu de ce e atîta zarvă 
acum în legătură cu drapelul. 
Hotărirea brigăzii o știți doar: 
nu-1 dă, măcar de s-ar surpa pă- 
mîntul. Unde mai pui că acum 
sînt și eu membru al brigăzii. 
De ieri sînt muncitor. Muncitor 
calificat".

GH. CIRSTEA

La sărbătoarea poporului vietnamez
Astăzi, poporul vietnamez săr

bătorește a 11-a aniversare a in
dependentei sale. La 2 septembrie 
1945, pentru prima oară în stră
vechea sa istorie, țara annamifi- 
lor a devenit un stat independent, 
liber.

Vietnamul a atras întotdeauna 
datorită bogățiilor sale, pe colo
nialiștii dornici de ciștiguri mari.

Acum opt decenii, colonialiștii 
francezi au ocupat samavolnic 
țara asuprind-o, exploatind-o ne
milos. Ei au fost înlocuiti în 1940 
de imperialiștii japonezi. Poporul 
Vietnamului, animat de lupta po
porului sovietic pentru fericirea 
omului, de mișcarea de eliberare 
națională din colonii, de pilda

oferită de vecinul său, poporul 
Chinei, s-a ridicat la luptă pentru 
libertate. Asupritorii au fost alun
gați. La 2 septembrie 1945 în 
plaja centrală a Hanoiului, preșe
dintele Ho Și Min, în aclamațiile 
mulțimii, a proclamat crearea sta
tului independent — Republica 
Democrată Vietnam.

Colonialiștii francezi au promis 
recunoașterea acestui act; dar 
după cîteva luni au reînceput ac
țiunile brutale pentru redobindirea 
privilegiilor pierdute în Vietnam. 
Din nou .patrioții vietnamezi au 
luat armele în mîini. A fost un 
război lung, greu, care a cerut 
multe jertfe. El s-a terminat oda
tă cu Conferința de la Geneva

din 1954, unde poporul Vietnamu
lui a primit un sprijin diplomatic 
nemărginit din partea Uniunii So
vietice și a Chinei populare. Viet
namul a rămas însă împăr(it în 
două. Poporul vietnamez, guver
nul R. D. Vietnam luptă pentru 
unificarea patriei pe cale paș
nică.

Guvernul reacționar sud-vietna- 
mez duce o politică contrarie nă
zuințelor maselor largi populare; 
!n acest sens sînt bine cunoscute 
acțiunile de sabotare a acorduri
lor de la Geneva în scopul per
manentizării scindării tării și 
creării unei atmosfere încordate 
în această parte a lumii. Politica 
antipopulară a guvernului sud- 
vietnamez are urmări dintre cele 
mai grele pentru populația Viet
namului de sud. Tineretul trăiește 
ani grei de mizerie și întuneric, 
fiind lipsit de cele mai elementare 
drepturi.

In Republica Democrată Viet
nam tineretul de la orașe și sate 
cunoaște astăzi o viată nouă, fe
ricită. El muncește cu entuziasm, 
alături de părinții și frații săi 
vîrstnicf, .pentru reconstruirea pa
triei, pentru lichidarea rănilor lă
sate de anii îndelungați ai războ
iului colonialist.

Aparatul fotografic a surprins 
un aspect caracteristic din viata 
nouă a tineretului R. D. Vietnam: 
un grup de tineri muncitori, după 
terminarea zilei de muncă, lu
crează pe șantierul unei uzine in 
construcție. Este una din „Zilele | 
de muncă pentru reconstruirea [ 
patriei", la care participă între-| 
gul tineret.

S-au revăzut în poarta uni
versității. Unii s-au întors de 
la mare, alții sînt încă plini 
de imaginile căpătate în sta
giul de practică. Acum, toate 
acestea sînt amintiri. Azi, ei 
toți au început un nou an u- 
niversitar.

... .**» ’♦*w*** >■ •
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ZIUA AVIAȚIEI
Republicii Populare Romîne

Necazurile unor tineri harnici
AMIAZA

Pe drum, piciorul se cufundă 
pină la gleznă în praî. De sus, 
căldura soarelui te apasă g,eu. 
Dorești o picătură de apă, o a- 
diere, un .petec de umbra. Nimic. 
Simți în trup o sfirșeală cumplită. 
Mergi, toiuși — trebuie să mergi. 
In sfîrșit, secția gară a gospodă
riei de stat Piatra Olt se apropie; 
Peste un sfert de ceas, robinetul 
î(i dă apă. Pomii bătrini te pri
mesc la umbră...

Larma te face să uiți oboseala 
de adineauri. De cîteva minute 
s-a luat masa de prînz. Băieții 
s-au tras la umbră. Cineva le cîn- 
tă cu acordeonul, iar ei bat gro
zav iarba tocită. Mai încolo, cî
teva zeci de vaci rumegă liniștite, 
în ocol.

Un băiat s-a desprins din sirbă. 
Se întinde pe iarbă. Ne apropiem 
de el.

Mulgătorul Niculae Ștefan se 
arată ieftin la vorbă. In scurtă 
vreme facem cunoștință cu toți 
utemiștii de aici. Nu-s multi — 
vreo unsprezece. Dar simt harnici 
băieții.

Ce folos — nu prea iese 
producția de lapte. De cîtva timip 
n-au vacile iarbă. Miine au să 
plece cu ele pe Olt, la alte sec
ții — deocamdată e singura solu
ție. Pentru iarnă nu se tem. La 
fel cu tinerii din G.A.S. Jimbolia, 
au pus la siloz vreo sută de mii 
de kilograme de porumb și lucer
na ; au lucerna, au fîn. Șase luni 
de zile să tot fie iarnă că lor 
n-are să le pese. Acum însă n-au 
încotro, trebuie să meargă la sec
țiile care au pășune naturală 
bună. Au să plece toți : Ion R t, 
Gheorghe M. Ion, frații Bouaru, 
Ion Teodorescu (Unguieanu) — 
fiecare cu grapa lui de vaci.

ARGUMENTUL NU CONVINGE

22.514 litri de lapte, pe trimestrul 
doi 13.383 iar pe trimestrul in 
curs, pină la 20 august, 9218 litri. 
Cauza ? Bineînțeles că cei între
bați, după destule căutări, ajung 
în sfîrșit la mult întrebuințatul ar
gument : timpul I Argumentul e 
lipsit însă de convingere. Vremea 
a început să-și arate efectele mai 
ales acum, în ultimele două luni, 
deci în trimestrul trei, cînd pro
ducția de lapte a sporit fată de 
perioadele anterioare.

Ce s-a petrecut în trimestrul 
unu și doi ?

Marin Negreș, contabilul, ezită 
să dea explicații: îi este teamă că 
n-au să se potrivească cu ale ing. 
Petre Gurău, șeful secției, sau cu 
ale tov. Nicolae Zivideanu, direc
torul gospodăriei. Dintru început, 
teama contabilului este inexplica
bilă. Totul se limpezește însă, cînd 
vine brigadierul zoo.ehnic, Rat 
Florea. El este necăjit. Și nu de 
o zi, două, ci de la începutul anu
lui. A primit brigadierul 
pentru o sulă de vaci cu 
dar gospodăria nu avea 
vreo 67. Restul, urmau 
cumpărate pe parcurs, prin 
rea unor cai. Planul, bineînțeles, 
a continuat să rămină același.

Apoi, din vina trustului regional 
GOSTAT Pitești junincile cu vi
ței au fost planificate tot cu 2200 
litri lapte ,pe an, ca și vacile mari. 
In plus, în fermă se găseau — și 
se găsesc și acum, — 26 vaci re
formate, care în nici un caz nu 
pot acoperi producția de lapte 
stabilită. Toate acestea au făcut 
ca, într-o măsură, oîștigul unor 
oameni să nu sporească. Totodată 
ele au scăzut și rentabilitatea gos- 
podăriei. Abia acum. în ultimul 
timp, cînd s-au cumpărat 16 vaci, 
producția de lapte a început Să 
crească în ciuda secetei. Tovară
șul Zivideanu se bucură. E firesc, 
dar nu-i suficient.

plan 
lapte, 
decît 

să fie 
virbde-

Anume, in felul cum sînt privite, 
de către conducerea gospodăriei, 
condițiile de trai ale tineretului, 
căci marea majoritate a muncito
rilor de aici sînt tineri. Cum a’,i 
putut vedea Ia început, lor le 
place distracția, le place să-și 
petreacă frumos timpul liber. Cer 
chiar acest lucru. Conducerea, 
își ia angajamente Un fel 
de a cere ca aceste angajamente 
să fie respectate au fost și arti
colele însoțite de caricaturi, apă
rute zilele trecute la „Urzica" 
gospodăriei, din inițiativa orga
nizației U.T.M.

„Urzica" a apărut dimineața. 
Seara, în biroul directorial s-a fă
cut o mare ședință, prezidată de 
tovarășul Nicolae Zivideanu. Ion 
Grainea a fost luat mai întîi pe 
departe:

— Critica, zicea directorul, e 
foarte bună. Dar știi tu... cu mă
sură... cu rost... ce să mai lun
gim vorba, trebuie să ne gindim 
la conducere.

— In ce fel ?
— E mai bine să scoți articolul 

și caricatura care mă înfățișează.
— Cred că nu putem.
— Cum ? Nu puteți, ai zis ? — 

s-a înfuriat directorul. De ce nu 
puteji ? Trebuie să puteți! Dau 
dispoziție I Concluzia ședinței, cu 
toată împotrivirea colectivului de 
redacție, a fost ca „Urzica" să 
dispară. A și dispărut. Bibliote
cile volante figurează numai pe 
hîrtie, colțurile roșii promise — 
promisiune au rămas, echipamen
tul sportiv la fel. Apoi, dormitorul 
fetelor la sec(ia gară încă nu era 
amenajat, iar mîncarea de la can
tina acestei secții este puțin con
sistentă. Toate aceste neajunsuri 
fuseseră criticate la „Urzica".

Acum să-i lăsăm. împreună cu 
Marin Iordache, organizatorul 
grupei U.T.M. și cu Ion Grainea, 
secretarul comitetului să dăm o 
raită prin secție, apoi la sediul 
central al gospodăriei. Aici, la 
secția gară aflăm că pe trimestrul 
întîi al anului nu s-au realizat

PROBLEME

Am fi însă nedrepți de i 
mai zăbovi cîtva timp i 
băieții de la secția 
întrucit situata de aici 1 
pare semnificativă într-un

amnu
printre 

gară, 
ni se 

1 fel.

Degeaba I
E de dorit ca 

aici, pornind cu 
activitatea productivă a gospo
dăriei și sfîrșind cu con
dițiile de viață ale tinerilor, să 
li se pună capăt. In acest scop, 
cuvîntul trustului regional G.A.S. 
Pitești, și al altor organe compe
tente, este așteptat.

C. SLAVIC

neregulilor de 
cele privind

AU ÎNCEPUT
cursurile universitare

nou an univer-Prima zi a unui 
sitar I

Ca de obicei în 
fiteatrele tuturor 
invătămînt superior din tară erau 
pline de numărul mare al studen
ților și al cadrelor didactice, ve
nite să asiste la festivitatea de
venită tradițională. Cu ore înainte 
de începerea festivităților, stu
denții erau de-acum prezenți. 
Bronzați de soarele nemilos al 
unei veri excesiv de calde, veseli 
și gălăgioși, așa cum le stă bine, 
studenții schimbau între ei im
presii dintre cele mai diferite, în- 
cepînd cu amintirile zilelor de 
vacanță petrecute în corturi pe 
malul mării sau pe potecile abrup
te ale munților și terminînd cu 
senzațiile proaspăt căpătate în 
urma vizitelor făcute în cămine. 
La Institutul politehnic din Bucu
rești studentul Virgiliu Preoteasa 
din anul III al Facultății de elec
trotehnică și energetică povestește 
celor amatori să-l asculte noută(i 
din cămine.

— înțelegeți — se arată el 
deosebit de surprins — pe fiecare

această zi am- 
institutelor de

ușă se găsește o etichetă cu nu
mele studenților care vor locui în 
camera respectivă.

Mirarea studentului poate pă
rea naivă dar un lucru este cert: 
anul acesta direcțiile administra
tive ale multor institute de învă- 
țămînt superior s-au îngrijit să 
ofere studenților condiții de stu
diu mai bune. Paralel cu amena
jarea vechilor cămine în nu
meroase centre universitare au in
trat în funcțiune noi cămine con
fortabile, moderne. La Iași, în 
imediata apropiere a institutului 
agronomic a fost construit un că
min spațios pentru studenti. Cînd 
Gheorghe Cojocaru a primit legi
timația de cămin și a pășit in 
holul elegant n-a știut încotro 
să-și arunce mai întîi privirile. 
Noroc că în apropiere se mai gă
seau și „veterani" ai căminelor 
care au putut să-I arate unde se 
găsește camera 23. Abia depuse 
valiza și proaspătul student din 
anul I a putut să-și facă un duș 
în încăpătoarea sală de baie.

Pentru studenții Universității 
„Victor Babeș" din Cluj anul uni-

Azi, poporul 
romîn și Forțele 
sale Armate săr
bătoresc Ziua 
Aviajiei Republicii 
mine. Această 
Iară constituie prilej de trecere în 
revistă a succeselor obținute de 
aviația noastră populară — crea
ție a poporului nostru muncitor, 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn.

Poporul romîn ocupat cu mun
ca pașnică constructivă nu ame
nință pe nimeni. Călăuziți de în
vățătura marxism-leninismului a 
coexistenței pașnice între popoare 
și state cu regimuri diferite, în 
dorința de a contribui la slăbirea 
încordării Internationale, statul 
nostru popular înfăptuiește a 2-a 
reducere a Forțelor sale Armate 
— prima dată cu 40.000, iar de 
curînd cu încă 20.000 oameni.

Aviajia patriei noastre are 
! vechi și strălucite tradiții. La 
I începuturile aviației noastre stau 

doi glorioși înaintași cu renume 
L mondial — Traian Vuia și Aurel 

Vlaicu — a căror amintire e 
, dragă aviatorilor și tuturor fiilor 
, poporului nostru.
, Aurei Vlaicu și Traian Vuia 

au înscris numele poporului
' nostru pe paginile de început ale 
‘ istoriei aviației mondiale. Burghe- 
1 zia a încercat să nesocotească 

marile realizări ale pionierilor 
aviației romînești. Dar aceștia au 
rămas vii în amintirea poporu
lui nostru, din rîndurile căruia 
au ieșit mai tîrziu aviatori demni 
de tradiția lui Vuia și Vlaicu. 
Astfel, în primul război mon
dial, tradițiile progresiste ale 
aviafiei noastre au fost îmbogă
țite de faptele de arme ale unor 
aviatori romîni ca Mircea Zori- 
leanu, I. Muntenescu și alții.

Cele mai glorioase tradiții de 
luptă ale aviației romîne s-au fău
rit însă jn focul războiului 
antihitlerist din 1944—1945.

în septembrie 1944 s-a cons
tituit Corpul Aerian Romin, mo
ment din care zburătorii romîni, 
cot la cot cu aviatorii sovietici 
au luptat împotriva armatei hitle
riste participînd la eliberarea to
tală a Romîniei, Ungariei și Ce
hoslovaciei. In lupte grele aerie
ne duse împotriva inamicului, au 
căzut eroic pilotul locotenent Șei- 
can Frantz, sergentul adjutant 
pilot Bauru Alexandru, sergentul 
adjutant Zisda Victor și alții.

Prin grija partidului și guver
nului, după 23 August 1944 avia
ția noastră a cunoscut o dezvol
tare rapidă.

Ajutorul U.R.S.S. ne-a asigurat 
posibilitatea să obținem succese 
uriașe în dezvoltarea industriei și 
totodată în dezvoltarea rapidă a 
tuturor ramurilor de aviație. Ast
fel, au luat naștere noi ramuri de 
aviație, au fost reorganizate și 
puse pe baze noi aviația civilă de 
transport, iar Forțele noastre 
Aeriene Militare au fost înzestra
te cu o tehnică de luptă întruto- 
tui corespunzătoare cerințelor 
dezvoltării actuale a științei avia
tice.

In anii puterii jmpulare parcul 
de avioane și numărul aerodroa- 
melor pentru aviația de transport 
s-au mărit de cîteva ori. Lungi
mea liniilor aeriene de astăzi a- 
tinge un nivel necunoscut înainte 
în țara noastră. Societatea de 
transporturi aeriene „TAROM", 
înzestrată cu avioane moderne și 
confortabile, execută în cele mai 
bune condiții transporturile de pa
sageri și de mărfuri pe liniile in
terne și internaționale aeriene. 
Volumul transportului de pasageri 
și de mărfuri în comparație cu 
anul 1949 a crescut de cîteva ori.

In Republica Populară Romînă 
este Solosită cu tot mai mult suc
ces aviația utilitară, care își des
fășoară activitatea în scopuri a- 
gricole, silvicole și altele. Numai 
într-un singur an s-a împădurit 
cu ajutorul aviației o suprafață 
de 1.730 ha., iar suprafețe întinse 
de păduri au fost stropite cu sub
stanțe chimice împotriva dăună
torilor. Avioane cu dispozitive

Genoral-maior 
lacob Bulan

Populare Ro- 
sărbătoare popu-

speciale au fost 
folosite și pentru 
stropitul vitei de 
vie. Cu multă 

simpatie întimpină oamer.ii din 
agricultură acest prețios ajutor, 
care mărește simțitor productivi
tatea muncii.

Un mare avînt a luat în tar® 
noastră dezvoltarea aviației spor
tive cu cele 4 ramuri de bază ale 
sale — aeromodelismul, parașu
tismul, planorismul și zborul cu 
motor. Mii de tineri și tinere — 
muncitori și țărani din patria 
noastră practică astăzi diferite 
sporturi aeronautice. Aeromode- 
liștii care au participat în anul 
acesta la Campionatul Internatio
nal de aeromodele ținut ia Buda
pesta, au apărat cu cinste culorile 
țării clasîndu-se pe locul al IV-lea.

Astfel de tineri dotați cu opti
mism, curajoși și iubitori ai văz
duhului sînt: Folbah Gheorghe, 
Georgescu Iustin, Helijiu Ana, 
Chiriac Angela, Petre Florea, Spi
rea Dumitru, elevi fruntași ai șco
lilor de pilotaj din regiunea Ti
mișoara, Orașul Stalin, Ploești, 
etc.

Sub auspiciile A.V.SA.P. s-au 
organizat școli de zbor fără mo
tor, in care învață elevi utemiști, 
fruntași în învățătură ca : Zaha- 
ria Ana, Preda Ilie, Frangulea Ni
colae. In școlile de parașutism, 
utemiști ca : elevii Viță Anghel, 
Brete Viorica, Buliga Constantin 
și alții, muncesc cu perseverență 
pentru a deveni maeștri ai sal
tului cu parașuta.

Partidul și Guvernul Republi
cii Populare Romîne au acordat 
și acordă atenția cuvenită dez
voltării și întăririi continue a 
Forțelor noastre Aeriene Militare. 
Poporul a încredințat zburătorilor 
noștri militari misiunea nobilă de 
a apăra independenta și suvera
nitatea sa. Răspunzînd acestei 
misiuni nobile, aviatorii Forțelor 
noastre Armate se străduiesc să-și 
însușească tot mai bine tehnica 
modernă de luptă din înzestrare, 
să o mi nu iască la perfecție, să 
țnve(e și să aplice principiile îna
intate ale luptei aeriene, așa cum 
e cazul comunistului ofițer San
du Iordan. Acesta este un foarte 
bun pilot, obtinind rezultate foar
te bune în tehnica pilotajului. 
Cîștigînd încrederea tovarășilor 
săi de muncă, pilotul Sandu, a 
fost ales secretarul organizației 
U.T.M.

Asemenea exemple avem pretu
tindeni. Așa de pildă sînt instruc
torul de zbor Mihai Vasile, secre
tar U.T.M., ofițerul Abrudan loan, 
care depun mult interes în per
fecționarea lor ca buni zburători. 
De asemenea și Biidescu Ștefan, 
ir.giner de escadrilă utemist și 
bun tovarăș de muncă, priceput 
și perseverent în ajutorarea celor
lalți tehnicieni, precum și nume
roși alții.

Forțele Aeriene Militare — ca 
de altfel întreaga noastră arma
tă — au devenit o școală de edu
cație ostășească și cetățenească, 
care formează din fiii oamenilor 
muncii militari dîrzi, curajoși și 
priceput: specialiști, gata sa apere 
cu sacrificiul vieții cuceririle re
voluționare ale poporului munci
tor. Prin pregătirea ce o primesc 
în cadrul aviației — motoriști, 
mecanici, electricieni, radiști, 
transmisioniști, șoferi și altele — 
după lăsarea la vatră militarii 
noștri devin constructori activi ai 
socialismului.

Experiența glorioșilor aviatori 
sovietici este o călăuză în lupta 
și munca piloților și tehnicienilor 
noștri pentru ridicarea măiestriei 
lor de zbor.

Sub conducerea comandanților, 
a organelor politice de partid și 
U.T.M., pătrunși de importanta 
misiunii ce le revine de a fi gata 
oricînd să apere spațiul aerian al 
patriei, libertatea și independenta 
statului nostru democrat-popular, 
ofițerii piloți și tehnicienii, solda- 
ții și sergenții Forțelor noastre 
Aeriene Militare depun eforturi 
sporite pentru a mînui la perfec
ție și în orice condiții tehnica 
modernă de luptă.

îndemn la început de an școlar
Prof. N. Sălăgeanu

Rectorul Universității „C. I. Parhon*
Hotărirea Biroului politic al C.C. al P.M.R. din 22 Iunie 1956, 

cu privire la unele măsuri de îmbunătățire a muncii politico-educa
tive in rindul studenților, reprezintă un ajutor însemnat dat insti
tuțiilor de 1nvă|ămint superior și studenților.

întregului personal didactic, didactic ajutător și chiar adminis
trativ și tehnic, ii revin sarcini de cea mai mare importanță în 
munca de educare a studenților. Hotărirea combate atitudinea gre
șită a unor profesori din invățămintul superior, care consideră ca 
singură sarcină a lor, aceea de a ține cursuri studenților, fără de 
a avea nici-o preocupare în munca educativă a studenților. Greșite 
sînt și concepțiile după care studenții sînt persoane educate în fa
milie, în învățămîntul elementar șl mediu și că învătămîntul supe
rior nu are astfel de sarcini. De asemenea e greșită concepția după 
care de educația studenților trebuie, să se ocupe numai organiza
țiile obștești din instituțiile de invătămînt superior. Fiecare cadru 
didactic prin exemplul lui, prin contactul direct, prin cunoștințele 
predate, trebuie să exercite o influentă pozitivă asupra studenților.

O sarcină însemnată revine instituțiilor de invătămînt superior, 
in educația cetățenească a studenților. Studenții trebuie să-și cu
noască drepturile, dar și obligațiile pe care le au, și trebuie edu
cați ca să și le îndeplinească pe toate la timp.

Cu sprijinul conducerii instituțiilor de invătămînt superior, a 
cadrelor didactice, a organizațiilor de partid, și mai ales prin acti
vitatea studenfilor. sperăm că asociațiile studențești care vor lua 
fiin(ă in toate instituțiile de invătămînt superior vor ajunge în cu- 
rînd la o stare de înflorire și vor contribui la o mai bună educare a 
studenților.

versitar a început de asemenea 
sub auspicii deosebit de favorabi
le. Vechile cămine au fost reame- 
najate iar în plus s-au mai con
struit încă două.

★
Tn holul spațios al Facultății 

de științe juridice a Universității 
„C. I. Parhon" din București, de
venit locul traditional de întîl- 
nire al studenților în această di
mineață de 1 septembrie, zgomo
tul nu contenește nici o clipă, cutii — „ne răpiți din vreme, to- denți fruntași, se evidențiază me- 
Băncile amfiteatrului sînt de-a- — —*--• ->*-■- — J- ■
cum pline dar pe ușa larg de
schisă continuă să pășească gru
puri,-grupuri de studenti. Din 
mers, fetele își aranjează cu un 
gest cochet părul întrucit de 
strajă la poarta facultății stau 
ca niște cerberi fotografii. Fac și 
ei parte integrantă din decorul 
acestei zile. Fotografii și ziariștii. 
Pină la deschiderea festivității e 
timp suficient pentru ca fiecare 
fotograf — după natura gustului 
și sensibilității — să-și găsească 
eroii cei mai potriviți unei ilu
strații artistice. Azi e zi de săr
bătoare așa incit obișnuitele dis-

varăși" — nu-și au rostul.
fn amfiteatru au luat loc la 

masa prezidiului decanii facultă
ților, conducătorii organizațiilor 
de partid și ai altor organizații 
de masă, rectorul universității, 
profesor N. Sălăgeanu, In fata 
studenților atenți — multi dintre 
ei „boboci" în anul I — tovarășul 
Sălăgeanu desfășoară tabloul cu
prinzător al activității desfășu
rate în cursul anului universitar 
trecut de către studenții și ca
drele didactice ale acestei univer
sități. Sînt trecute în revistă rea
lizările obținute pe tărîmul învă
țăturii. se pomenesc nume de stu-

Prof. dr. Ing. Cezar Parteni
Rectorul Institutului politehnic din București

Cadrele didactice ale Institutului politehnic din București, care 
au sărbătorit anul acesta 75 de ani de la înființarea acestui înalt 
for de invătămînt, sint bucuroase să primească o nouă serie de 
studenți.

Studenții care acum pășesc pragul Institutului nostru, ca și stu
denții din ceilalți ani au îndatorirea de a studia incepind cu 
primele prelegeri, seminarii, lucrări de laborator etc. Este absolut 
necesar ca întreaga studențime să urmărească in mod continuii 
pregătirea profesională, părăsind definitiv sistemul practicat de 
unii studenfi de a se prepara numai în preajma examenelor. '

Concomitent cu pregătirea profesională, 
Însușească și o cultură generală, cit mai 
nu neglijeze literatura, artele, muzica.

Corpului didactic ii revine sarcina de
pentru a ușura pregătirea studenților. In același timp, are îndato
rirea de a-și ridica cit mal mult cunoștințele profesionale, numai 
in felul acesta reușind să devină adevărați îndrumători care să 
înarmeze pe studen)i cu toate cuceririle științei și tehnicii moderne.

Șîntem convinși că studenții și corpul didactic, ducind o muncă 
susținută, zi de zi, vor reuși să muncească in așa fel incit la 
sfirșitul studiilor economia noastră națională să primească cadre 
bine pregătite, care să ajute la opera de construire a socialismului 
in țara noastră.

studenții trebuie să-și 
multilaterală, adică să

a face toate eforturile

ritele cadrelor didactice. Ca la 
orice început de drum rectorul 
universității arată lipsurile care 
au frînat activitatea în decursul 
trecutului an și adresează apelul 
dătător de încredere celor aflați 
în amfiteatru. Intr-adevăr, nouț 
an universitar începe sub semnul 
marilor cerințe formulate In re
centa Hotărîre a Biroului Politie 
al C.C. al P.M.R. Grija deosebită 
acordată de partid și guvern în- 
vătămintului din țara noastră 
trebuie să se bucure de o atitu
dine corespunzătoare din partea 
celor care mîine vor constitui ma
rea armată a intelectualilor legați 
prin toată activitatea lor de in
teresele poporului muncitor. Ca 
viitori ingineri, agronomi, profe
sori, oameni de știință și cultură, 
studenții trebuie încă din pri
mele zile de curs să pornească în 
mod organizat la însușirea cuno
ștințelor din domeniile respective 
de activitate. Munca în asalt — 
lipsă atît de frecventă în anii tre- 
cuți — trebuie să devină prin 
străduința asociațiilor studențești 
o amintire. Subliniind răspunde
rea atît a cadrelor didactice cît 
și a studenților în lichidarea ra
cilelor manifestate în trecut, Ho- 
tărîrea Biroului Politic trasează 
sarcinile corespunzătoare și com
petente în vederea ridicării învă- 
țămîntului nostru superior la ni
velul cerințelor construcției socia
liste.

★

Prima zi a unui nou 
sitar I

După festivitățile de 
în toate facultățile și _______
de Invătămînt superior din (ară 
au început cursurile. Din nou în 
bănci, aplecați asupra caietelor, 
atenfi la explicațiile profesorilor 
studenții au început un nou an 
de muncă.

an unîver-

deschidere 
institutele



Ansamblul 
artistic din Pekin 
în tara noastră

Spectacole uniceale unei arte milenare
Cu vreo 45 de veacuri in urmi 

înțeleptul chinez Lin-Lun, atent 
la muzica pe care o auzea in ju
rul său, la vibrajiile sunetelor 
ascultate, a creat primul „sistem'* 
muzical; acesta era întemeiat 
doar pe cinci sunete pe care le-a 
botezat cu nume ciudate, legate 
de diferitele pături ale societății
— de la împărat (pe care-l soco
tea cel mai sus pus în scara va
lorilor) plnă la țăran. Și ast/el
— pe temeiul sunetelor con (îm
păratul), cian (ministrul), chio 
(cetafeanul), ci (funcționarul), iu 
((ărcuiul) a apărut primul sistem 
teoretic muzical pe care omenirea 
li datorează poporului chinez: 
sistemul „pentatonic** (pe numele 
său grecesc). Dar muzica chineză 
este încă și mai veche. De-a lun
gul veacurilor, tn viafa culturală 
a poporului chinez muzica a avut 
un rol de mare însemnătate, fie 
In manifestări artistice tn care 
se îmbină cu alte arte (panto- 
mima, dansul, acrobafia) fie pă- 
trunzînd singură de la o inimă 
la alta.

Plnă de curtnd noi nu aveam o 
imagine complexă a 'artei muzi
cale chineze. Spectacolele din 
timpul Festivalului, concertele or
chestrei de instrumente populare 
din Pekin reușiseră să ne tre
zească Interesul pentru milenara 
artă a sunetelor a poporului chi
nez, să ne .aclimatizeze" cu spe
cificul el. Această „aclimatizare" 
era absolut necesară tntructt, tn 
ciuda pentatoniculul pe care-l tn- 
tllnim adesea și tn muzica noa
stră populară, deosebirile dintre 
muzica chineză șl cea europeană 
stnt extrem de mart. „Preludiile" 
de la Festival și din anul trecut 
au fost salutare și acum, clnd am 
asistat la spectacolele Operei cla
sice din Pekin, putem vorbi de 
o adevărată desfătare artistică. 
Nu este vorba numai de pito
rescul spectacolului (deși, nu tre
buie să o ascundem, el a ctntărit 
foarte greu tn acțiunea de... „se
ducere" a publicului de către an
samblu) sau de exotismul său, ci 
e vorba de forja expresivă, de 
mesajul umanist al acestei arte 
originale attt de vechi. Pentru că 
Intr-adevăr, nu este vorba aici de 
o „ciudățenie" care poate satis
face curioșii, cl de o artă vlztnd

mintea și inima oamenilor, nu 
este vorba de ceva „interesant" 
ci, In primul rind, de ceva „fru
mos" (deși, evident, aceste no
țiuni nu se contrazic, ci se corn- 
pledează).

Deși ordinea tn spectacole nu a 
fost aceasta, ne vom îngădui să 
vorbim mai Intli de muzica vo
cală și instrumentală. Am ascul
tat clntece vechi și noi, din dife
rite regiuni, interpretate de Su 
Sen-len și Cen Vei: Cintecul 
popular „Maila", de origină ca- 
zahă care, lucru interesant, pre
zintă unele asemănări cu bine
cunoscutul nostru cintec popular 
„Banu Mărăcine", arii din operele 
noi „Nunta lui Siao Er-hei" (în
dreptată împotriva căsătoriei feu
dale) și „Fata cu părul cărunt" 
(binecunoscută povestire după 
care s-a făcut și un film). Lu 
Ciun-lin, la flaut (cu un timbru 
specific, puțin nazal) a interpre
tat singur „Ciobănașul" și, acom
paniat de o formație instrumen
tală, „Un sat tn sărbătoare". Pri
mul este un mic poem monodie, 
plin de farmec și gingășie, des
pre dragostea a doi tineri. De
sigur sfera emoțională a mijloa
celor de expresie este limitată 
dar, tn schimb, tn cadrul a- 
cestor limite solistul ajunge la un 
maximum de rafinament tn crea
rea de emoții. Gradările de nu
anțe, accentele abia perceptibile 
uneori, trilurile cristaline, foarte 
diferențiate unele de altele, dau 
o vitalitate deosebită piesei inter
pretate. Clnd Lm Ciun-lin este a- 
companiat de orchestră, problema 
sincronizării nici nu se mai pune, 
ea fiind perfectă.

Este un fapt binecunoscut că 
muzica attt de originală și necu
noscută a unor popoare din orient 
a stat la baza multor încercări 
de retnoire a muzicii europene — 
de la Felicien David, Rimski- 
Korsakov șl Broden, la Debussy, 
Strawinski și alțl muzicieni mai 
noi. Pe măsură ce asculți mai a- 
tent muzica interpretată de an
samblul chinez, Iți dai seama că 
acești compozitori nu au făcut 
dectt un început, resursele de 
tnolre o-ferite de muzica orientală 
fiind departe de a fi epuizate.

Rafinamentul de care vorbeam 
este caracteristic nu numai clnte-

muzicală

celor sau pieselor instrumentale 
ci și operei clasice. Poporul și-a 
șlefuit nu numai muzica, nu 
numai costumele dar și coregrafia, 
acrobatica, mimica. în scena de 
operă „Răul de toamnă" ne-am 
adus aminte de cele mai realizate 
numere ale lui Marcel Marceau, 
în imaginația noastră, parcă fer
mecată de expresivitatea gesturi
lor lui Tun Ceji-lin și Van $i-șun, 
apar, luntrea cu care tinăra fată 
vrea să ajungă la iubitul ei, valu
rile, virtejurile ; și la toate astea 
se adaugă și caracterul mucalit 
al luntrașului, ba puțin zeflemitor, 
ba rizlnd de propriile-i prostii șl 
tot timpul attt de omenesc și bun.

Țoale artele conlucrează: pan- 
tomima, acrobația, muzica, dansul, 
jongleria și, să nu o uităm, arta 
decorativă, plastică. Muzica nu 
este un simplu acompaniament; 
există o dramaturgie
care duce acțiunea, o oglindește 
și o comentează. De exemplu, 
forma cea nud simplă: luntrașul 
bate un țăruș tn pămtnt și-și lea
gă de el luntrea. Percuția „bate * 
țărușul, și „funia" întinsă răsună 
la coarde; sau clnd barca începe 
să pornească și ajunge la vtrtejuri 
muzica redă și mișcarea ei, dar șt 
mișcarea inimii fetei, puțin temă
toare. Aceeași uimitoare expresivi
tate o întilnim și tn opera „Regele 
maimuțelor" sau In opera „In 
munții Jandau".

Costumele stnt o beție de cu
lori scoase din clasicile pasteluri 
chineze. Niciodată ceva șocant, 
brutal, deși multe contraste... 
Poate că, pe acest plan, contras
tul cel mai mare este tn splendi
dul dans „Flori de lotus" unde 
efectele stnt scoase din negrul 
scenei întunecate și roșieticul 
lampioanelor aprinse ce au formă 
de lotus. Prin aprinderea luminii 
totul devine deodată roz cu verde 
pastelat. Stnt culorile costumelor 
tinerilor și surtzătorilor dansa
tori.

La urma urmei, un asemenea 
spectacol unic nu se povestește. 
El se vede... Nimeni nu poate re
da tn cuvinte toată mă’estrla 
extraordinară muzi
cală, acrobatică, pla
stică, de pantomimă 
a ansamblului.

FR. SCHAPIRA

Copii eram — dar zei, în fata ta... 
Ofrandă ne-aduceai iubirea, harul. 
$i nici nu te gîndeai că noi abia 
Pornisem să-nvătăm abecedarul.
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Sau poate-n tine mor mărturisiri. 
Sau poate însăși viata ta tîn|ește.
Vor vîntul nu perdelele subțiri. 
Ci tu vrei vîntul bun, ce limpezește.

Aflasem totul, de la „a" la „zet": 
Strigam lozinci, visam, clădeam Comuna.

Cad frunzele. Și sumbrul caldarîm, 
Răsfrint e parcă-n bolta cenușie. 
Monotonie — nesfîrșit tărim. 
In care totu-n umbră se sfîșie.

Priveam pe-atunci spre soare cu nesaț, 
Cum suie peste nouri — metereze, 
în sinea-noastră-adinc încredințați 
Că noi l-am invătat să lumineze.

Cîndva-n acele mari furtuni de mal, 
Porneam cîntînd spre marea bătălie. 
Iar tu veneai spre noî — și te mirai 
Cît de frumoși pot oamenii să fie.

Și aerul visează răsuflări,
Și cărțile visează mîini febrile. 
Tînjesc cu toate: glasuri vor, chemări, 
Mărturisiri nespuse mor în file...

Acasă, jilțul, picotind de somn, 
Te-așteaptă-n calmul rece-al încăperii, 
Te-așteaptă pipa neagră, veșnic domn 
Al nopților de veghe și-al tăcerii.

TE CHEM

IAȘUL LITERAR" Nr. 7
„Pescar de mare*1 a Iul Al.
Șahighian, prezintă în cadrul 
despre care vorbeam conflict 
tul dirttre noile condiții de

Ce singur ești, cum treci cu pași stingheri Și despărțeam în „alb" și „negru" net, 
Pe sub arcada crengilor, domoală. Tot ce-ntîlneam în drum, întotdeauna.
Pășind prin foșnitoarele tăceri, 
Pios, ca pe sub bolti de catedrală!

Ce singur ești 1 Pe-oraș a poposit 
O înserare tristă, de departe.
Cad frunzele cu-n foșnet obosit, 
Alunecind sfîșietor în moarte.

Te-ndrepți spre casă, fără gînd — și treci 
Prin înserarea care ți-e străină.
In buzunar simți cheile: sînt reci
Și-s aspre și gîndești c-au prins rugină.

Și nu ti se deschid in cale uși,
Și nu-ti fac semn ferestre sclipitoare.
Șînt doar tăceri cu labe moi, de pluș, 
Sînt doar tăceri cu labe moi și ghiare...

„Prieteni" ! ai șoptit. N-am auzit 
Și nici ofranda n-a zărit-o nime. 
De larmă asurzit și ametit, 
Pășeai năuc și singur prin mulțime.

Plecai, încet. Ce plumburie zi! 
Sfială — slută, lîncedă stăpînă 1 
De-ai fi țipat odată : „sînt aci 1" 
Te-am fi văzut și te-am fi prins de mină.

servațil critice pline de niez. 
Nu sarcina aceasta mi-am a- 
sumat-o, Intre .altele și pentru 
că nu aș putea să o duc la 
bun sfirșit. E Insă un fapt 
demn de remarcat că tn acti
vul de colaboratori de care 
beneficiază revista clujană la 
un singur număr, li se mai 
pot alătura celor de mai sus 
poeți ca: Aurel Rău, Aurel 
Gurghianu sau — ca tradd* 
cători — Lucian Blaga și Ve
ronica Porumbacu — critici li
terari sau de artă ca: Ionel 
Jianu, Henri Jacquier, Radu 
Bogdan, Ion OarcăSu, fau 
semnatarul unei cronici ( ști
ințifice, unice in presa noas
tră, ca academician C. Daico- 

_____ .... ___ viciu. Aceștia, în afara celor 
personalitate distinctă, pe care nu i-am citat din pri-

Dar toate te cunosc pe tine doar, 
Te știu de-o veșnicie doar pe tine. 
Și-n cărțile cu zbucium și cu har 
Doar pentru tine ard și pier destine.

Pe masa ta n-au strălucit nicicînd 
Scrisori cu vorbe omenești șl vane. 
Țigările prietenilor, blind, 
N-au împletit cu fumul lor liane.

III
Dar te-aî închis în fine ca-ntr-un turn 
De seară șl tăceri și-nsîngurare, 
Să dormi egal același somn nocturn 
In care totul, depărtat îți pare. 
Firesc ne dărui totuși truda ta, 
Nici n-ai putea trăi altminteri, poate. 
Dar nici o clipă noi nu vom uita 
Cît de stingheră inima ta bate. 
Așa-i, și „fără suflet" noi putem 
Să țesem pînză, să tăiem șosele. 
Dar inimile doar, ca-ntr-un poem, 
Revarsă peste toate ploi de stele. 
Palatele cu turnuri argintii 
Pe care le durăm, trudind cu geniu, 
?i-n care pătimaș vor viețui 
ndrăgostiții unui alt mileniu, 

Pereții o să-i aibă reci, de nea, 
Și-nfățișarea colțuroasă, dură, 
De noi, zidarii,-n ziduri n-om 
A mîinilor lumină și căldură.
Te chem la noi. Deci: vino 1 Nu aștept 
Clipite largi să șovăi, singur iarăși. 
Iți interzic de astăzi vechiul drept, 
Ca viitor prieten și tovarăș. 
In inimă la tine-n taina ei, 
Ștau cufundați în stranie visare, 
Un miliard de limpezi clopoței — 
Și-o melodie doarme-n fiecare. 
Tu dărule-ne-aceste melodii 
Și altele ți le vom da noi, tie, 
Ca împreună să putem clădi 
O lume pură ca o melodie, 
Ca împreună să lovim cumplit 
Pe cel cu ochi ce știu doar să-nvenine, 
Pe cei ce n-au nimic de dăruit. 
Pe cei ce n-au privit nlcicînd spre tine, 
Prieteni falși, mereu încețoșați 
De neguri negre, amintind de moarte. 
Ei, cei dintîi și singuri vinovat! 
C-atîta vreme ai rămas departe.
Te chem 1 Tristeți și rîs și bucurii. 
La inimă, noi toți le-om încălzi — 
Și-aproape îti vor fi, ca o iubită. 
Auzi ? Un cîntec te întreabă: vii ? 
Și seara te privește liniștită...

Orictt nu al fi un partizan 
al laudelor peste măsură, al 
cununilor de lauri tmpărțiie cu 
exagerată dărnicie, există mai 
presus de toate o clipă a bucu
riei de lector. Iar atunci clnd 
e cu putință ca pentru aceas
tă bucurie să mulțumești celui 
care ți-a oferit-o, prilejul nu 
trebuie pierdut. Cred că redac
torilor revistei „Steaua” li se 
cuvin astfel de mulțumiri 
pentru numărul ultim (șapte) 
al revistei. Nu se înserează 
numai lucrări dintre cele mai 
izbutite in acest număr — deși 
sînt și ele destule — dar simți, 
cercetînd paginile revistei, o 
străduință dintre cele mai 
demne de considerație de a 
crea o revistă vie, modernă, 
cu o personalitate distinctă, pe care nu i-am citat din pri- □ 
Ușoara umbră care iți intune- cina lipsei de spațiu. Simpla- 8 
că pentru o clipă mulțumirea, înșiruire de mai sus ar putea | 
atunci cînd constați că dintre spune un cuvlnt și despre a- g 
lucrările cele mai realizate, 
multe nu aparțin scriitorilor 
ardeleni, nu întîrzie să dispa
ră. Pentru ținuta literară (și 
grafică!) a revistei se pot 
ierta multe.

Frumoasa poezie a lui Mi
hai Beniuc (Focul lui Horea), 
ciclul deosebit de interesant al 
tlnărulul Leonida Neamțu in 
plin progres, noua nuvelă a lui 
Petru Dumitriu, cele două poe
zii ale lui Cristian Slrbu, cele 
mai bune probabil ale acestuia 
din ultimii ani, studiul doct al 
academicianului G. Călinescu 
In legătură cu Ibsen, cuvîntul 
emoționant despre George E- 
nescu, al lui Tudor Arghezi — 
ar putea fi obiectul unor cer
cetări care să prilejuiască ob-

portul pe care-l aduc tn viața | 
culturală de azi reprezentanți I 
de frunte ai mai multor gene- ■ 
rații.

In pofida unor note cu un I 
ton fals didacticist, dintr-o ru- ; 
brică altminteri valoroasă, sau \ 
a poeziilor mai pujin realizate 
ale lui Victor Felea, tn ansam
blul său numărul 7 al revistei 1 
„Steaua" se distinge in ./con
stelația" publicațiilor noastre 
literare. Nu putem dori redac
ției dectt si urmeze ve ca’ea 
publicării unor numere 'ct mai 
consistente, de ținută, militînd 
cu principialitate și perseve
rență pentru ridicarea literatu
rii și artei noastre pe trepte 
superioare.

S. VLAD

Aspect dintr-un spectacol al ansamblului

Ion Brad

Balada despre Viena
„Scrisoarea 111-aun arhanghel și

Rătăcesc în lung și-n latul, 
Văd la Viena și palatul 
Unde Horia odată 
Și-a dus jalba la-mpăratul. 
Văd palatul:
Cuib de pajuri bicefale, 
Țărm de care s-a izbit 
Răzvrătita noastră jale, 
Ce-atn visat și ce-am doinit...

Unde oare mai ascund 
Vechii muri de veacuri suri, 
Viu și-amar izvor afund 
Plîns de lancu prin păduri, 
Plîns de moți, sărmani iloți, 
Plîns de tara lor de piatră ? 
Hai, răspunde-mi dacă poți, 
Vienă veche, zbuciumată!

Rătăcesc și mă-ntîlnesc cu 
Străzile pe care-odată, 
Dorind tara, Eminescu 
Vorbea-n limba ei curată... 
Poate-n crișma asta sumbră 
Cinstea vinu-n vremea ceea... 
...Stau și mi amintesc, la umbră, 
Versuri din „Scrisoarea III-a"... 
Dar de-odată ml se-arată. 
Cu un nas cit un cuțit, 
Pocitanie ciudată,
Un arhanghel jumulit: 
Nici tu vultur de pe pisc,

Nici tu SHntul Gheorghe-n piele, 
Ci un fel de om cu plisc
Sau găină cu măsele, 
Și-mi vorbește romînește: 
„Aber, io mi-s pui de moți, 
Aber io mai mult iubește 
Țara cum iubești voi toți! 
Vai sermana Rumenie 1 
Aber io me usc de dor !
Aber facem noî se vie 
Ceasul drept ai pleților!
Aber io mai mult iubește 
Țara cum iubești voi toți 1"

Scumpă limbă romînească, 
Dulce fagure de miere 1
Ai ajuns să te-amărască 
Verzii cavaleri cu fiere,
Să te scuipe n limbi streine 
Domnii ce-și zic „pui de mo{i". 
Negustori de mărfuri fine, 
Ambulanții patriot! 1
Ei cu tine umplu scena 
Strlcind muzica ta sfîntă 
Intr-o circiumă la Vlena 
Unde lăutari nu cintă. 
Poate-n crișma asta sumbră. 
Cinstind vlnu-n vremea ceea, 
Eminescu stînd la umbră 
Plănuia „Scrisoarea IH-a"...

S. Damian:
Valoarea noii generații de critici 

literari de formație marxistă se im
pune ca o realitate. Și e o realitate 
care, trebuie spus, nu dispare subit 
din pricina ironiilor de calitate me
diocră, nici din pricina judecăților 
negative venite din partea unor vor
bitori la Congresul scriitorilor. 
Va fi deajuns să citez o frază a 
lui Camil Petrescu, un judecă
tor destul de pretențios în ma
terie de critică literară după cum 
prea bine știu cei care cunosc o car
te numită „Eugen Lovinescu sub zo
dia seninătății imperturbabile”. In
tr-un interviu publicat în Ultimul nu
măr al revistei „La Roumanie d’au- 
jourd’hui" citim următoarele : „Poate 
că voi scrie un studiu pentru a sub
linia excepționala calitate a noii ge
nerații de critici literari care aduc 
mărturia unei profunde seriozități,, a 
unei rare perspicacități și mai cu 
seamă a unui puternic spirit de ana
liză. Ceea ce e remarcabil este că nu 
e vorba de citeva nume izolate, ci de 
un fenomen deosebit de semnificativ 
căci e reprezentat de o întreagă ple
iadă". Găsim ilustrate cu multă preg
nanță particularitățile acestei ple
iade în activitatea c.ritică a lui S. 
Damian, reprezentant talentat al ti
nerei generații de critici. Este un 
prilej de bucurie și satisfacție pen
tru toți cei _care l-au urmărit pe S, 
Damian. încă din paginile Revistei 
elevilor, lectura în volum a articole
lor publicate în presă între anii 
1953—1956.

Putința de a stabili un contact 
imediat cu autorul căruia i se con
sacră și de a-i surprinde aspectul 
original e o virtute a maturității, pe 
care însă, S. Damian o posedă încă 
de pe acum într-un grad apreciabil. 
Talentul lui S. Damian e mai ales 
de domeniul puterii de evocare. El 
reconstituie cu ușurință o atmosferă 
în imagini expresive, credincioase 
spiritului cărții analizate, conținînd 
în același timp nota particulară a 
criticului cu preferințele și adversi
tățile sale. Criticul exprimă pe M. 
Sadoveanu, Ion Călugăru, Geo Bog- 
za, Marin Preda, Zah^ria Stancu, 
Mihai Beniuc, Petru Dumitriu, Ion 
Marin Sadoveanu, Fedin, Cehov, și 
totodată se exprimă pe sine înșuși, 
pune în evidență o atitudine și o sta
re sufletească pronunțat personale.

. Acestea se exprimă de obicei la S. 
Damian în nobila puritate a senti
mentului, într-o ținută profund 
morală, într-o discretă generozitate, 
în oroarea de cuvîntul brutal. Din 
filele cărții se desprinde, dincolo 
parcă de idei și cuvinte, o undă de 
umanitate. Eroilor cu o viață inte
rioară mai complexă li se face o 
fișă caracterologică, fără să fie 
lăsată uitării vreo particularita
te, chiar dacă observarea și cap
tarea acesteia cere o intuiție de
prinsă cu nuanțele. Dar în largul 
său S. Damian se simte abia cînd 
1 se oferă putința de a sublinia o 
pornire nobilă, ori dimpotrivă, o por
nire abjectă. Ce are nobil, pur, dezin
teresat sufletul lui Lae Cantacuzin 
(„Locul unde nu s-a întîmplat ni
mic”) Buiumaș al Țiprei („Copilăria 
unui netrebnic”) Darie („Desculț") 
Adam Jora („Pasărea furtunii”) 
ori, dimpotrivă, ce e laș, meschin, 
trivial în același Lae Cantacuzin, în 
doamna Vorvoreanu („Bijuterii de 
familie”), în Clim Samghin — iată 
ce înțelegem foarte bine citind arii-

„încercări de analiză
literară11

colele lui S. Damian. Foarte receptiv 
cu deosebire față de sufletele can
dide, frumoase, lipsite de meschină
rie, este explicabil de ce criticul a 
dat măsura adevărată a talentului 
său în articolul consacrat Moromeți- 
lor. Deși interpretarea dată perso
najelor suscită unele compiectări și 
pare puțin unilaterală prin dilatarea 
la maximum a unei singure laturi, 
farmecul articolului se păstrează in
tegral. Criticul emite un punct de 
vedere propriu asupra eroilor cărții, 
lunlirtfnd puternic universul ' infan
til, ingenuitatea, teatralitatea ușor 
naivă a lui Ilie Moromete. Interpre
tarea e adevărată și, tn plus, ar» da
rul că spulberă înclinația unor* de 
a vedea în cartea lui Marin Preda 
o lume instinctuală, o lume a tene
brelor.

In schimb S. Damian e mai puțin 
înțelegător față de personajele care, 
deși simpatice, au ceva diabolic, rece, 
străin cum ar fi Lența, eroina nuve
lei ’ “ ' •lui Francisc Munteanu, la a

*1LdII 1f

că-

portretizare criticul a renunțat,reî portretizare criticul a renunțat, 
eliminînd-o din volum.

Tradusă în planul vieții reale, ți
nuta plină de moralitate, oroarea de 
tranzacții și de tot ce e trivial, con
feră criticului autoritate, încrederea 
celor din jur — element indispensa
bil activității sale. Așa se explică, 
între altele, și prestigiul pe care S. 
Damian și l-a cîștigat în lumea li
terară.

Am vorbit de personaje, portre
te, fișe caracterologice, țntr-adevăr 
S. Datnian excelează în analiza fă- 
efltă eroilor cărții, în care vede pur
tătorii conținutului de idei al unei 
opere literare, expresia cea mai preg
nantă a originalității scriitorului. 
Metoda dă în genere rezultate bune, 
deși, așa cum recunoaște și crilicul 
nu e universal aplicabilă, conține 
primejdia unei simplificări. Cel mai 
adesea însă S. Damian știe -să evite 
primejdia, ajutat fiind de un nedes- 
mințit talent de evocare, de reconsti
tuire a atmosferei, astfel că păstrea
ză și izbutește să transmită nota 
unică, culoarea specifică, suflul do
minator al unei cărți. Gustul criticu
lui e precis cînd e vorba să aleagă 
scena cea mai expresivă și să o trans
mită condensat, țintind să recons
tituie o atmosferă. Iată relevat as
pectul pictural al romanului „Copilă
ria unui netrebnic” (bine caracteri
zat ca „un album de poze din primii 
ani ai vieții lui Buiumaș, scriitorul... 
părînd să povestească anecdotica fie
cărei imagini”) : „La fereastra casei, 
Buiumaș, abia reușind să se cațere, 
se burzuluiește, bate cu pumnul In 
lemn, se tînguie răstit și mînios, 
„Foame, mamă, foame 1“ Mama nu-1 
ascultă, se uită în zar», ea și cum

ar aștepta să vină cineva să aducă 
belșug”. Dacă o facultate dominantă 
a unui adevărat critic e gustul, pu
tința de a stabili judecăți de valoa
re exacte în spiritul adevărului, la 
S. Damian calitatea aceasta ia for
me particulare. S. Damian se consa
cră în general valorilor sigure, că 
rora le descoperă frumuseți noi, 
încă neobservate. De obicei vine în 
urma altora și îi complectează prin
tr-o analiză mai profundă. Nu ex
celează prin noutatea judecăților, în 
genere — cu rare excepții — scrie 
despre autorii care sînt pe placul 
său, pe ceilalți îi ignorează. Dacă 
metoda aceasta aduce un spor de 
adîncime analitică, în schimb, tre
buie spus că prezintă mari dezavan
taje, de care critica lui S. Damian 
se și resimte.

Criticul are idei generale, adică un 
fond comun programatic, pe care, 
din păcate, nu-1 putem examina aci 
amănunțit. Astfel e preocupat mai 
fntîi de latura morală, de umanitatea 
scriitorului în care descifrează con
cepția despre lume. De aici lipsa de 
formalism Este înveterată formația 
marxistă, preocuparea pentru carac
terul social și în general pentru 
„tendința” operei. Firește că subli
nierea „tendinței” se face fără osten
tație, cu multă finețe. Tinărul critic 
a citit, se vede, cu folos pe marii 
critici ruși (Belinski, Dobroliubov) 
dar și pe criticii materialiști din 
apus. Din Vico, De Sanctis, Sainte 
Beuve etc. se aduc interesante măr
turii. Alte fdei generale: criticul res
pinge în cuvinte violente epigonis- 
mul sămănătorist și se pronunță 
pentru o problematică modernă, scrie 
despre lirismul lui V. Tulbure și gă
sește prilejul nimerit să înfiereze 
prin opoziție poezia fără suflu, fără 
substanță lirică, fără avînt în care 
predomină calculul rece „șlefuirea” 
etc. S. Damian se dovedește fără 
prejudecăți în ce privește pe ti- 

există 
tați, 
că ici 
seamă 
teresul cronicii „Nu se poate evita 
riseul reproșurilor cu care autorii 
cor|sacrati prin apologie îndelungată 
spție întotdeauna critica pornită să 
anilizeze, pe aceeași gamă a serio
zității promisiunile 
Suspiciune față de posibilul rival de 
mai tîrziu sau dorința egoistă de a 
monopoliza aplauzele și dezmierdările 
crilicii pentru vîrsta literară cărun
tă, cînd fiecare cuvînt are acoperirea 
lui.în aurul artei? Să înfrunte acest 
mormăit nervos este totuși o datorie 
perțtru toți acei care se gîndesc la 
desțtinele literaturii și pregătesc ziua 
ei de mîine dorind-o cît mai senină”.

Prezența în volum a unor articole 
depășite, nereprezentative pentru sta
diul actual de dezvoltare a tînărului 
criCc (mă refer la articolele „Con- 
flicțul literar și eroul pozitiv” „Tema 
froiiei — tema personală a poetu- 
ui*) e cu totul neindicată. Și un 

ultim cuvînt despre stil: expresia 
critică a lui S. Damian s-a îmbogă
țit mult în ultima vreme, a cîștigat 
în nuanțe, s-a complicat în înțelesul 
buit al cuvîntului. Totodată însă, se 
face simțită o anume contorsionare 
a expresiei, teama de cuvîntul di
rect, de lucrul spus pe nume fără 
ezitări, fără atîta puf și vată.

LUCIAN RAICU

spunînd cu sinceritate că - 
scriitori vîrstnici foarte iri- 

foarte refractari la ideea . 
și colo un critic mai ia în 
un scriitor tinăr. Cităm în in-

unui debutant

j
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citit ultimul număr 
(șapte) al revistei „lașul lite
rar". Din sumarul publica
ției reținem In primul rind 
poezia „Cultură" de Tudor 
Arghezi, de o deosebită viru
lență satirică. Ascuțimea de
mascatoare a poeziei provine 
din felul in care eroul, 
ciocoi semi-analfabet, tși expri
mă fără pic de jenă disprețul 
față de muncitorii intelectuali, 
considerați un fel de vătafi ceva 
mai bine pregătiți și care, 
culmea, tn loc să-și vadă de 
treburile pentru care au fost 
trimiși la învățătură și ata
șați „fiecare de o moșie", în
drăznesc să critice, să dea 
lecții celor de sus. Poezia a- 
junge la o teribilă culme a 
virulenței satirice, ilustrlnd 
astfel desconsiderarea igno
rantă a culturii naționale de 
către stăpînii de pe vremuri:

„Dobrescu-Argeș, Arion. 
Vlahuță, 

Kogălniceanu și-aîte 
haimanale 

Au și-nceput țăranii 
să-i asmuță 

Alăturea de ur.ul. pe nume 
Caragiale”

Sectorul de poezie al acestui 
număr mai cuprinde ver
suri semnate de Horia Zilieru, 
Sandu Faur. Mihai Petrescu, 
Cristian Strbu. Nicolae Țațo- 
mir, Teodor Damaschin, Teo- 
fil Dumbrăveanu etc.

în timp ce poezia „Hotarul 
cîntecului..." a lui Horia Zi
lieru reușește să ne facă păr
tași la frămintările eroului 
care suferă de izolarea im
pusă de atmosfera din casa 
părinților ce nu se hotărăsc să 
intre tn munca colectivă, so
cialistă, „Inovatorul" lui 
Sandu Faur ne lasă reci deoa
rece abundă tn banalități și 
metafore derizorii, în material 
prozaic de umplutură. Exem
plu :

„E-o piesă mică și îți pare 
Ca multe altele la fel.
Iar meșterul strungar, pe el 
II crezi un meșter ca 

oricare".
Din păcate, spre deosebire de 

poeziile lui Horia Zilieru, San
du Faur și Mihai Petrescu, 
tn care recunoaștem o preocu
pare pentru problemele actua- 

• lității, cele ale lui Teodor 
Damaschin, Teofil Dumbră
veanu, Sanda Ghinea-Prtsica- 
ru, plutesc tntr-o detașare to
tală de coordonate spațiale și 
temporare, fiind și grupate in 
altă parte, ca și cum ar fi vor
ba de o opinie separată.

Desigur că unele din aces
te poezii vădesc calități 
dar acestea pot fi valorificate 
pe deplin intr-o poezie mili
tantă, străbătută de suflul 
luptelor noi, care dă mai multă 
culoare, relief, rezonanță artei 
scriitorului. Cit se poate de 
edificative tn acest sens sînt 
cele două strofe ale „Poemului 
de rămas bun" de Vapțarov, 
tradus de Demostene Botez și 
publicat in acest număr, care 
emoționează prin sinceritate 
și duioșie complectind atit de 
armonios hotărtrea poetului 
luptător, îndrăgostit de a muri 
pentru cauza dreaptă. Am mai 
vrea de asemenea să subli
niem reușita unora dintre 
„Fabulele miniaturale" ale lu! 
Nicolae Țațomir, care consem
nează pașii înainte făcuți de 
acesta pe drumul dezvoltării 
lui ca satiric temut de purtă
torii diferitelor 
vechite.

Aduclnd ceva 
vieții pescarilor 
pe attțla scriitori, povestirea

năravuri in-

din exotismul 
care a tentat

bui uiituc iiui.it; ouituiț» uut

• trai șl concepțiile conserva-'- 
toare, de mic proprietar Obiș
nuit cu traiul lipsit de ori
zont, ale bătrinului cutreieră
tor al apelor, Mihail. Plnă 
la urmă insă, printr-o înlăn
țuire fericită de împrejurări, 
Mihail se lămurește, tși tn-

• fringe mtndria (ifnoasă și 
pornește din nou la pescuit 
alături de tovarășii săi,.

Să ni se permită, tot la ca
pitolul proză, să ne ocupăm 
in chip deosebit de pretinsul 
reportaj al Miei Dumitriu. 
„Cuvînt despre făuritorii rul
menților" care, dacă nu se 
încadrează tn gen, cu atit mai 
puțin merita să apară intr-o 
revistă ce se intitulează lite
rară. Autbarea reportajului
afirmă că nu-și poate „în
chipui o singură fabrică 
fără oameni".., „fără oa
meni, clădirea n-are sens*' 
Să ne fie ‘îngăduit atunci să 
întrebăm: dur un reportaj fără 
oameni are sens ? Sau : unde 
sînt oamenii ? Poate s-au as
cuns, căci in reportaj nu in- 
tî/nim decit nume. încercări 
de caracterizări fizice însoțite 
de niște calambururi voit vi
oaie și, drept garnitură, cite 
o cugetare „projundă" de fie
care erou.

Ochelarii trandafirii, estom
parea asperităților, absența 
oricăror conflicte și probleme, 
iată ce ne oferă Mia Dumi
triu din fabrica in care totul 
,/crește ca-n poveste", dea
supra căreia o ciocirlie ,jlnmă- 
nunche in trilurile ei aur și 
lumină, expresie a năzuinței o- 
mului simplu către soare",

Publiclnd un fragment din 
romanul autobiografic „Ulti
ma întilnire", al regretatului 
Ioachim Botez (a cărei intro
ducere, semnată tot de Mia 
Dumitriu, dovedește posibili- ; 
tăfile ei, umbrite doar de ; 
suspomenitul reportaj), un i 
medalion cu ocazia împlinirii I 
a 80 de ani de către 
Mihai Codreanu, un 
despre aniversarea a 
ani de la apariția 
Contemporanul, „lașul lite
rar" tși îndeplinește îndatori
rile față de problema moșteni
rii literare, față de are ați a fiș- 
nor înaintași ai literaturii 
noastre.

Partea rezervată criticii tn 
revistă Cuprinde, pe lingă în
ceputul interesantului studiu 
„Mitul prometeic in interpre
tarea argheziană" al lui D 
Costea, articolul lui N. Bar
bu „Tipicul in dramaturgie" 
care nu complectează expu
nerea tezelor cunoscutului ar
ticol despre problema tipicului 
apărut în „Kommunist" cu con
tribuții originale, despre felul 
cum și-au îndeplinit misiuni'e 
piesele din noul nostru teatru. 
NI se pare reușit studiul lui 
Liviu Leonte intitulat .Aspecte 
de limbă și stil în romanul „Un 
om Intre oameni" de Camil 
Petrescu, și insuficient adincit 
și echilibrat articolul Aurei 
Pană „Pe drumul romanului 
romlnesc de aventuri": „Tai
na albă ". în ansamblu, am 
citit un număr interesant, 
variat dar inegal, nu îndea
juns de exigent alcătuit. De 
bună seamă că redacția re
vistei n-a făcut dectt să ne 
arate că poate mai mult și noi 
așteptăm numerele viitoare, 
jaloane ale unei evoluții ca
re se cere a fi ascendentă.

B. DUMITRESCU

poetul 
articol 

75 de 
revistei
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La 50 de ani de la crearea Comisiei Generale 
a Sindicalelor din Romuuj a

Sîmbătă după amiază a avut N. Petrovici, Mihail Roller,Stmbătă după amiază a avut N. Petrovici, Mihail Roller, Al. rea Comisiei Generale a Sîndîca- 
loc în sala Teatrului C.C.S. din Sencovici, I. Scos (Tg. Mtireș),: telor din Romînia. 
Capitală deschiderea lucrărilor Anton Schmidt, I. Turcu. 
sesiunii științifice organizată , de . La lucrările sesiunii iau parte 
Consiliul .Central-jțl Sindicatelor activiști de partid, de stat și ac-

In amintirea nenumăraților oa
meni ai muncii care și-au dat viața 
pentru apărarea șt întărirea orga
nizațiilor lor de clasă de-a lun
gul anilor de teroare și fără-de- 
legî săvîrșite de clasele exploa
tatoare și guvernanții lor împo
triva mișcării sindicale, cei pfe- 
zenți au păstrat un moment de 
reculegere. ‘

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gh. Apostol, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., preșe
dintele Consiliului Central ai Sin
dicatelor din R.P.R. care a făcut 
expunerea : „50 de ani de la crea
rea Comisiei Generale a Sindica
telor din Romînia. Sindicatele — 
școală a comunismului, în lupta 
pentru construirea socialismului 
în R.P.R.".

Lucrările sesiunii continuă du
minică dimineața, la ora 9, în 
sala de ședințe a Institutului de 
istorie a partidului de pe lîngă 
C.C. al P.M.R., din Aleea Ale
xandru nr. 21.

(Agerpres)

Salutul Comitetului Central al P.M.R. adresat 
Consiliului Central al Sindicatelor din R.P.R.

merț, cooperație, instituții de stat, sindicatele tre
buie să combată orice manifestare de birocratism 
în activitatea lor, să respecte cu strictețe demo
crația muncitorească.

Sindicatele au datoria să desfășoare o largă 
muncă de educare a oamenilor muncii fn spiritul 
patriotismului socialist, al internaționalismului pro
letar, al frăției între oamenii muncii de toate na
ționalitățile; să lupte pentru lichidarea influențelor 
educației capitaliste în conștiința oamenilor, să cul
tive atitudinea socialistă față de muncă și bunu
rile obștești și vigilența revoluționară față de duș
manii cuceririlor revoluționare ale poporului nos
tru, să răspîndeasca cultura, știința și tehnica în 
rîndul celor ce muncesc.

Călăuzite în întreaga lor activitate de nobilele 
idei ale internaționalismului proletar, sindicatele 
din țara noastră sînt chemate să întărească legă
turile frățești și schimbul de experiență cu sindi
catele țărilor socialiste, să-și lărgească legă
tura ctt organizațiile sindicale din toate țările și 
să-și dea contribuția la înfăptuirea unității de ac
țiune a tuturor organizațiilor sindicale internațio
nale în vederea apărării intereselor maselor mun
citoare, pentru libertăți democratice, pentru un 
trai mai bun, pentru pace.

Comitetuj Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn urează sindicatelor noi succese în munca și 
lupta lor, pentru victoria socialismului în patria 
noastră, și făurirea unei vieți fericite și îndestu
late pentru toți oamenii muncii din R.P.R.

Trăiască glorioasa noastră clasă muncitoarei 
Trăiască alianța frățească între clasa muncitoare 

șl țărănimea muncitoare!
Trăiască sindicatele din Republica Populară Ro

mînă !

Consiliul Central, .al. Sindicatelor 
din R.P.R. și Institutul de isto
rie a partidului de pe lfngă G.C. 
al P.M.R., Consacrate aniversării 
a 50 de ani de la crearea Comi- 
sHfT Generale a Sindicatelor din 
Romînia.

îln prezidiu au luat loc tova
rășii: Gh. Gheorghiu-Dej, Gh. 
Apostol, Emil Bodnăraș, I. Chi- 
șitievschi, Miron Constantinescu, 
Al. Moghioroș, L. Răutu, $t. Voi
ta, I. Fazekaș, ............... "
Niculescu-Mizil, 
Tereza Amzoiu, 
Vfcsile Bîgu, M. 
F; Bruder (Cluj),

M. Mujic, P.
Gh. Stoica, 

V. Anagnoste, 
Gh. Bujor, 
Traian Cer- 

Liuba Chiși- 
Coțoveanu, Andrei 

M. Dobrescu, D. 
' G emb a ț (Oradea),

(Ploești), I. Mirescu, N. Gh. 
t<anu, Șt. Mihai, Ion Niculi (Iași

I

tiviști sindicali, cercetători ai In
stitutului de istorie a partidului 
de pe lîngă C.C. al P.M.R. din 
București, Iași Și Cluj, membri 
ai catedrelor de științe sociale din 
centrele universitare din țară, cer
cetători ai institutelor de istorie 
ale Academiei R.P.R. din bucu
rești, Iași și Cluj, cadre didactice 
de la Institutul de științe sociale 
de pe lingă C.C. al P.M.R., Școala 
superioară de partid de pe lîngă 
C.C. al P.M.R. „Ștefan Gheor
ghiu", Școala superioară sindicală 
„I. C. Frimu" etc.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tov; Gh. Stoica, membru 
al C.C. aWP.M.R.

Tov. CI* Stpic?. a dat a,poi ci
tire salutului Comitetului' Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
adresaKțSgpsIliului Central al Sin
dicate!» dzfi R1P.R. cu prilejul 
împlinirii â 60 de ani de la crea-

Mr

cu prilejul

Ministrului Forțelor Armate
11 ifl al® mit a 
Republicii Populare Romîne 

Nr. M. 25
1056 București

Tovarăși piloțl și navigatori, Inginer! și tehnicieni, trăgători și
2 septemț>ri« 1956

Tovar _____ _____ ......____________ .
radiofoniști, mecanici și motoriștl,lucrători dia atelierele de aviație;

Tovarăși soldați și matrozi, sergenți șl carlnlci;
Tovarăși ofițeri, generali și amirali 1

Poporul romîn și forțele sale armate sărbătoresc astăzi Ziua Avia
ției Republicii Populare Romîne.

Vă salut și vă felicit cu prilejul Zilei Aviației Republicii Populare 
Romîne.

Urez întregului personal al Forțelor Aeriene Militare ale Armatei 
Republicii Populare Romîne noi succese in ridicarea nivelului pre
gătirii de luptă și politice, in cunoașterea, întreținerea și întrebuin
țarea tehnicii de aviație moderne din înzestrare, in întărirea con
tinuă a disciplinei militare la sol și în aer.

Urez muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din atelierele 
aviație noi realizări în muncă.

Trăiască aviația Republicii Populare Romîne 1
Trăiască Republica Populară Romînă I
Trăiască Partidul Muncitoresc Romin 1

de

Ministrul Forțelor Armate ale R. P. R. 
General colonel

LEONT1N SALAJAN

După ce au lucrat
pe pămînturile înjelenite

Comunicatul CC al Partidului 
Comunist din Spania

Consiliului Uep
C, -J

ta interesul ț^unătăiirii continue a condițiilor de 
muncă, de trai, de omnhă șl sănătate, de dezvol- 

"urală a oamendor muncii, *411
al P.M.R. își exprimă convingerea fermă 
ațele din țara noastră, folosind toate posi-
' care dispun, își vor spori și mai mult 

rolul for in construcția economică și culturală și în 
opera de ridicare a nivelului de trai al oamenilor 
muncii din țara noastră.

C.C. al P.M.R. chedHțălsMlfcttele Mf-W Spbțăască 
eforturile tn organizarea inițiativei creatoare a ma
selor muncitoare în lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor planului cincinal pentru dezvoltarea indus
triei, pentru realizarea operei de transformare so
cialistă a agriculturii; să dezvolte întrecerea socia
listă pentru creșterea iradaCjieȘ ti Productivității 
muncii, reducerea TOiflrnift i prețului de cost, 
îmbunătățirea calității produselor) să contribuie la 
d<*Somriițafli .vMarițVare* ,5efsV<TI nPeIye |n- 
terne 'sleîrrVreprinnernor socHnifte, ir buna orga
nizare a procesului de producție, să întărească dis
ciplina muncii. Sindicatele au datoria să sprijine 
și să extindă prin toate mijloacele experiența înain
tată a fruntașilor tn producție, să dea un ajutor 
calificat colectivelor rămase în urmă pentru a se 
ridica la nivelul celor fruntașe, să se ocupe în
deaproape de calificarea muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor pentru însușirea și aplicarea tehnicii 
moderne și a tehnologiei înaintate in întreprinderi 
și uzine.

Una din principalele sarcini ale sindicatelor este 
preocuparea permanentă pentru cerințele și nevoile 
oamenilor muncii. Ele au datoria să vegheze la res
pectarea legislației muncitorești, la îndeplinirea pre
vederilor contractelor colective. Lucrind mereu in 
mijlocul maselor de oameni ai muncii din industria 
grea, industria bunurilor de larg consum, din 
transportori, S.M.T.-uri, gospodării de stat, co-

uimita, uc îmi, ue uunnia 91 șaiic 
tare culturală-« oamenilor muncii.

< C. C. t‘ **" “ “* r ’ - 
că sindical 
bilitățile de c 
rolul jpr îh ct

mdifiilor de 
de dezvol-

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN 

7 ELEGRAME
Președintelui Consiliului Central al Sindicatelor 

din Republica Populară Romînă 
Tovarășului GHEORGHE APOSTOL

București

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de Ia crearea Comisiei Gene
rale a Sindicatelor din Romînia, Consiliul Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S. vă transmite dragi tovarăși, un călduros salut frățesc 
și sincere felicitări. In acești 50 de ani sindicatele din Romînia 
au parcurs un drum lung de luptă și victorii. Tn prezent Republica 
Populară Rominâ, cu- ajutorul activ al sindicatelor, a obținui suc
cese mari in construirea socialismului. Sindicatele sovietice urmă
resc CU mare atenție realizările dv. în opera de mobilizare a oame
nilor muncii pentru îndeplinirea planurilor de stat și în eforturile 
de ridicare a niveluiui material și cultural al oamenilor muncii din 
Republica Populară Romină. Din tot sufletul dorim sindicatelor din 
Romînia succese continue în construirea socialismului și în lupta 
pentru pace și prietenie între popoare.

Trăiască prietenia veșnică intre oamenii muncii din Republica 
Populară Romină și din Uniunea Sovietică.

Președintele Consiliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S.

V. GR1ȘIN

Vicepreședintele
Camerei deputatilor din Belgia

despre
Dl. Fernand Brunfaut, vicepre

ședinte al Camerei deputatilor din 
Belgia, care a fost oaspetele țării 
noastre, împreună cu sofia, timp 
de mai multe zile, la invitația 
I.R.R.C.S., a făcut unui redactor 
al Radiodifuziunii romîne urmă
toarea declarație:

„Aceasta este prima mea călă
torie în Republica Populară Ro
mină — a spus dl. Fernand Brun
faut. In 1937 am vizitat Uniunea 
Sovietică, iar in octombrie 1955, 
am vizitat Polonia. Am păstrat 
o amintire deosebit de plăcută cu 
■prilejul acestui voiaj, nu numai 
în ceea ce privește opera uriașă 
care se înfăptuiește acolo, dar și 
cu privjre la mărețele rezultate 
care au și fost obținute.

Am petrecut în Republica Popu. 
Iară Romină mai multe zile. Pre
tutindeni, la București ca Și la 
Orașul Stalin sau la Sibiu, în 
munții Carpați ca și la Marea 
Neagră, la Ploești, ca și în satele 
Îndepărtate unde am poposit, 
apare evident că regimul romî- 
nesc de democrație populară este 
solid fiindcă el este opera po
porului.

Bucuria și nădejdile pe care 
mi le-au dat zilele petrecute in 
Republica Populară Romînă, sînt 
uneori temperate de tot ceea ce 
mai lipsește încă, de lipsurile, de 
erorile; ba chiar de greșelile mai 
serioase, fără îndoială inevitabile, 
care există.

Mai sînt doar atîtea urmări în- 
spăimîntătoare ale trecutului, care 
trebuie să fie lichidate. Dar mer
sul înainte al socialismului nu se 
va opri. Trebuie să vizitezi și să 
studiezi mai multă vreme — așa 
cum am făcut noi — fie o imensă 
fermă de stat de 2.200 ha., fie 
un centru palrollfer cu toate in
stalațiile respective, centru a pu
tea aprecia înalta valoare și ccn-

R.P.R.
știință a conducătorilor, a ingine
rilor, a tehnicienilor, a muncito
rilor. Cunoscînd toate acestea te 
liniștești, capeți deplină siguranță 
cu privire la viitor.

Astăzi, oricare ar fi tărîmul : 
economic, social, de învățămint, 
domeniul sănătății publice, acela 
al politicii față de naționalități, 
agricultură, industrie, chestiunea 
locuințelor etc. nimic din toate 
acestea nu scapă grijei, avîntului, 
inițiativelor noului stat romînesc 
întemeiat la 23 august 1944, într-o 
tară care a cunoscut nu numai 
31 de ani de asuprire și de scla
vie sub Hohenzollerni, dar ca,e 
a mai trăit pe deasupra și trage
dia cotropirii hitleriste. In ceea 
ce privește impresiile mele în le
gătură cu oamenii din Romînia, 
este foarte simplu să vă spun că 
poporul romîn, de o sensibilitate 
de-a dreptul mișcătoare, are o 
inteligenta și o mentalitate cu to
tul lipsite de orice vulgaritate

Nădăjduiesc — a spus mai de
parte dl. F. Brunfaut — că rela
țiile culturale și economice între 
Belgia și Romînia se vor dezvolta 
intens.

Socotesc că R.P.R. posedă as
tăzi un capital de inițiative so
ciale, de energie și de voință 
creatoare în orice clipă deschise 
perspectivelor noi ce interesează 
clasa muncitoare.

Guvernul nostru belgian de 
orientare socialistă, se străduiește 
pe cît îi stă în putință, să ser
vească cauza înțelegerii între 
popoare.

Poporul belgian este profund 
pașnic. Niciodată nu a atățat pe 
nimeni așa Incit sînt convins că 
dau glas sentimentelor sale una
nime, spuntod celor din R.P.R.: 
să ne întindem mina pentru o 
prietenie sinceră și trainică 1 

(Agerpres)

Artiștii ucraineni Ia Cluj
Scriitorul Alexandt Korneiciuk, 

și N. M. Ujvli, artistă a poporu
lui din U.R.S.S., președinta Aso
ciației teatrale din R.S.S. Ucrai
neană s-au Intîlnit sîmbătă dimi
neața la Consiliul regional 
A.R.L.U.S. cu scriitorii romîni și 
maghiari din localitate.

La întîlnire au participat, scrii
torul Mihai Beniuc, prim secre
tar al Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R. și Octav Livezeanu, vice
președinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S.

fi-Nagy Istvan, președintele 
Halei Cluj a Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R. a înfățișat oaspeților 
viața literară a Clujului.

Al. Korneiciuk a răspuns la în
trebările puse de scriitori tn le
gătură cu influența lucrărilor 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
asupra literaturii din Uniunea 
Sovietică, activitatea unor scrii
tori sovietici și diverse probleme 
de creație.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE : Patria, 

București, Gh. Doja, Al. Sahia, 
1 Mai: Othello; Magheru, Al. 
Popov, N. Bălcescu, I. C. Frimu : 
Mama; Republica (Cinemascop) : 
Tosca, Complectare 20 minute sub 
mare; Filimon Sîrbu: filmul Pum
nul de fier; V. Alecsandri, înfrăți
rea între popoare, Arta, Libertății, 
Donca Simo: Micul lustragiu; Ma
xim Gorki: O aventură pe coasta 
Atlanticului; Timpuri Noi: Un 
mare monument al arhitecturii ru

Către
Consiliul Central al Sindicatelor 
am Republica Populară Rornlnă

București

Federația Sindicală Mondială, în numele celor 85 milioane de 
membri ai săi, adresează un călduros salut sindicatelor și întregii 
clase muncitoare din Republica Populară Rornlnă, cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a Comisiei Generale a Sindicatelor, prima 
centrală unitară din istoria mișcării sindicale din această țară.

In cei 50 de ani care s-au scurs, oamenii muncii din Romînia au 
parcurs un drum glorios și au obținut victorii hotărîtoare :

Anii grei ai dictaturii monarho-fasciste, ai dominației burgheziei, 
moșierilor și monopolurilor străine au dispărut pentru totdeauna. 
Muncitorii romini au lichidat pentru totdeauna exploatarea și încăl
carea libertăților și drepturilor omului. Ei au devenit stăpini în 
țara lor, ceea ce deschide mari și frumoase perspective poporului 
romîn.

Federația Sindicală Mondială urează călduros sindicatelor și oa
menilor muncii din Republica Populară Romină — participant! ac
tivi ai mișcării sindicale internaționale — noi și mari succese în 
munca lor pașnică de construire a socialismului pentru ridicarea 
continuă a bunăstării poporului, pentru o viață din ce in ce mai 
fericită.

SECRETARIATUL
FEDERAȚIEI SINDICALE MONDIALE

se, Zahari Zograf,. Cîntece ma
ghiare, Floreta femeii, Pisica și 
șoarecele; Cultural: Covorul fer
mecat; Elena Pavel, T. Vladimi- 
rescu, Volga: Fum în pădure și 
Maeștrii baletului gruzin; Lumina, 
Munca: Voci de primăvară; Cen
tral: Brigada de tanchiști; Victo
ria: Fata mexicană; Doina: Unde 
nu zboară vulturii; Tineretului: 
Rio Escondido; 8 Martie: La reve
dere domnule Grock; Grivița, Olga 
Bancic: Contele de Monte Cristo 
(seria I-a); Vasile Roaltă: Roșu 
și Negru (seria I-a); Unirea, M. 
Eminescu: Iartă-mă; C. David: Un 
pahar cu bere; Carpați: Vagabon
dul (seria I-a); Miorița: Domni
șoara de Scuderi; Moșilor: Supu
sul; 23 August: Popescu 10 în 
control, La mere; Ilie Pintilie: 
Amanții din Toledo; Popular: 
Stele pe aripi și Pagini din lupta 
partidului; 8 Mai: Casa mult vi
sată; Gh. Coșbuc: Chitarele dra
gostei; Aurel Vlaicu: Maclovia.

—oOo—

Numirea nou'ui Ambasador 
aiRepub iciiPopu are Romine 
în Repubhca Populară Albania

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tov. 
Gheorghe Velcescu a fost numit 
Ambasador Extraordinar șl Pleni
potențiar al Republicii Populare 
Romine în Republica Populară 
Albania, în locul tov. Nichifor 
Stere care a primit alte însărci
nări.

Calendarul pregătirilor olimpi
ce devine tot mai încărcat. Aproa
pe că nu există întîlnire interna
țională, care să nu fie urmărită 
de numeroși selecționeri, antre
nori, specialiști. Și aceasta, pretu
tindeni în lume, fie că e vorba de 
Belgrad, New-York, Moscova, Pa
ris, ori Varșovia.

Tn mod firesc, drept ar fi fost 
ca aceste rînduri să consemneze 
înainte de toate, rezultatele intîl- 
nirii de la White City — Londra, 
dintre atleții de categorie ușoară 
sovietici și englezi, care urma să 
se desfășoare in zilele de 31 au
gust și 1 septembrie. Din vina 
insă a unei provocări nerușinate 
împotriva campioanei olimpice 
Rina Ponomareva, acest meci in
ternațional n-a avut loc.

Infîfiirea spdifivifcr^cufcr uloliăț: 
țări ațstirltit^urt’mare illter/s In 
rîndurile britanicilor. Elemente 
provocatoare nu au văzut însă cu 
ochi buni această întîlnire priete
nească. Și au înscenat, după regu
lile provocării, în mod stupid, lip
sit de bun simț elementar. La 29 
august, în timp ce Ponomareva 
ieșea din magazinul „O and A" de 
pe Oxford Street, a fost acuzată că 
n-a achitat o parte a cumpărătu
rilor (...cinci pălării). De undeva 
a apărut un detectiv al magazinu
lui. singurul martor al acuzării, 
iar imediat, Scotland Yardul (po
liția criminală engleză). Fulgeră
tor, Ninei Pondmareva i s-a in
tentat un proces de... furt.

Sportivii sovietici, membri al 
delegației au primit cu indignare 
știrea despre această ticluire mur
dară. In cadrul adunării generale 
a sportivilor, în semn de protest, 
ei au hotărît să nu participe la 
intîlnirea sportivă.

Nici o provocare nu este însă 
în stare sa împiedice dezvoltarea

relațiilor de prietenie între spor
tivii lumii.

Agențiile de presă și posturile 
de radio din întreaga lume rela
tează cu înfrigurare valul de pre
gătiri în vederea olimpiadei. A- 
ceasta sărbătoare a prieteniei 
sportivilor lumii își păstrează sen. 
sul profund, din urmă cu mii de 
ani.

Alena, patria Olimpiadei, găz
duiește de la 31 august intilni- 
rea triunghiulară de atletism din
tre echipele R. P. Bulgaria, 
R.P.F. Iugoslavia și Greciei. In 
prima zi, victoriile au fost împăr
țite aproape în mod egal. ______

Fapljică Olimpiada se apropie 
este dovedit și de recentă reuniu
ne a F.I.F.A., de la Zurfch.țSiM- 
bătă ap fost trase la sorți prime
le meciuri ale tirnepluit olimpic 
de la Melbourne/la® orii ne* des
fășurării jocurilor: S.U A.-R.P.r, 
Iugoslavia; R.P. Bulgaria-Egipt; 
R.P. Chineză-Turcia. Germania- 
U.R.S.S.; Vietnamul de Sud-ln- 
donezia ; Tailanda-Anglîa ; Aus- 
tralia-Japonia.

Intre timp la Paris a continuat 
desfășurarea turneului preliminar 
al campionatelor mondiale de vo
lei. De data aceasta și voleibaliștii 
noștri s-au arătat a fi in formă. 
Ei au complectat succesul obți
nut de voleibalistele noastre alaltă
ieri seara, învingind reprezenta
tiva Italiei cu categoricul scor 3-0. 
Comentatorul sportiv al agenției 
France Presse scria următoarele 
despre victoria voleibaliștilor ro
mini : „Rominfa a învins Italia 
în trei seturi după un meci foarte 
disputat, calificîndu-se pentru 
turneul final. Italienii au arătat 
că au făcut progrese remarcabile 
în ultimul timp, însă voleibaliștii 
romîni. atacanți mat buni și de 
asemenea excelenți tn apărare au

reușit să plaseze numeroase lovi
turi imparabile, pe care italienii, 
în ciuda rapidității lor, nu au 
putut să Ie evite".

Nu la fel de bine au debutat 
atleții noștri, în dubla întîlnire 
internațională de atletism dintre 
echipele reprezentative feminine 
și masculine ale Franței și R.P.R.

Agențiile de presă au transmis 
că întâlnirile s-au desfășurat in 
condiții defavorabile, datorită ploii 
care cădea neîncetat de 24 de ore. 
Aproape toate rezultatele obținute 
de atleții noștri sînt sub posibili
tăți.

După prima zi, rezultatul este 
-favorabth în ambele tntîinirf 
eehipelor francezo. La băieți scorul, 
Iste 60'— 40'iar la feti echipa fjan-; 
eeză 'condute cu 33—22 puncte. ț

Dii» twianti de știri sportive 
soita 1® refacțij la o oră tîrzie» 
merita a fi amintite și următoa
rele :
• Congresul Federației inter

naționale de gimnastică, de 
Viena a hotărtt ca viitoarea edi- 
fie a campionatelor mondiale de 
gimnastică să se desfășoare tn 
cursul anului 1958 la Moscova ; 
campionatele europene masculine 
tn 1957 la Zurich; campionatele 
europene feminine în anul viitor 
la București.
• Intîlnirea dintre boxerii iugo

slavi și polonezi, desfășurată la 
Belgrad s-a încheiat cu scopul de 
13—7 în favoarea gazdelor,
• O ploaie torenfială a între

rupt tn minutul 68 meciul de 
fotbal dintre reprezentativa R. 
Cehoslovace și River Plata, cam
pioana Argentinei, desfășurat la 
Buenos Aires. Scorul era de 
1 la 1.

C. R.

Tinerii romini 
ți cehoslovaci au plecat 

spre patrie
KOKCETAV 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 31 august 
au plecat spre patrie grupurile de 
tineri, cehoslovaci și romîni, care 
au participat la stringerea recol
tei pe pămînturile toțelenite din 
Kazahstan.

înainte de plecare, solii țărilor 
de democrație populară au fost 
primiți de tov. A. E. Kleșcevoi, 
prim secretar al Comitetului re
gional de partid din Kokcetav. El 
le-a mulțumit pentru munca de
pusă și le-a urat succese în con
struirea socialismului.

Munca în comun pe pămînturile 
intelenite a contribuit la întărirea 
prieteniei dintre tinerii din 
U.R.S.S. și țările de democrație 
populară. Pentru munca plină de 
abnegație, tinerilor patrioți din 
Cehoslovacia și Romînia le-au fost 
inmlnate insigne ale C.C. al 
U.T.C.L. „Pentru valorificare* 
noilor pămînturi". Ministerul Sov. 
hozurilor al R.S.S. Kazahă a mul
țumit tinerilor cehoslovaci și ro
mîni.

—<>00—

India acordâ 
ajutor Egiptului

CAIRO 1 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France 
Presse, guvernul indian a pus la 
dispoziția Egiptului suma de 20 
milioane rupii. Ambasada In
diei la Cairo a declarat că acest 
credit, care este destinat sporirii 
fondului rezervelor egiptene în 
devize, a fost deschis la Banca 
Națională a Egiptului.

Campania deșănțată 
ant egipteană a unor 

ziare franceze
PARIS 1 (Agerpres). — Presa 

franceză de dreapta continua 
campania deșănțată antiegipteană 
în legătură cu măsurile militare 
luate de autoritățile franceze.

Ziarul „Combat" nu ascunde 
faptul că toate aceste măsuri au 
un caracter de presiune deschisă 
în legătură cu apropiata întreve
dere a președintelui Nasser cu 
„Comitetul celor cinci".

Ziarele progresiste condamnă 
cu hotărîre politica de amenin
țări militare promovată de Fran
ța față de Egipt. Ziarul ..Libera
tion" consideră trimiterea trupe
lor franceze în regiunea Mării 
Mediterane drepf o „provocare".

PARIS 1 (Agerpres). — La 1 
septembrie ziarul „L’Humanite" a 
publicat un comunicat al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Spania. In comunicat 
se arată că la sfîrșitul lunii au
gust a avut loc plenara Comite
tului Central care a discutat po
litica partidului de unitate națio
nală, și a ales noul Birou Politic.

Raportul la primul punct a fost 
prezentat de Dolores Ibarruri. In 
rezoluția sa plenara a aprobat ra
portul și linia politică promovată 
de Comitetul Central. Potrivit pro
punerii prezentate în raportul lui 
Dolores Ibarruri, plenara a hotă
rît să trimită o scrisoare Condu
cerii Partidului Socialist Munci
toresc din Spania.

In urma discutării raportului 1* 
al doilea punct prezentat de San
tiago Carrilo, plenara a adoptat 
o rezoluție cu privire Ia lupta Îm
potriva cultului personalității și la 
alte probleme legate de sarcinile 
întăririi ideologice și organizatori
ce a partidului.

Plenara a ales noul Birou Po
litic din care fac parte: Santiago 
Alvarez, Santiago Carrilo, Fer
nando Claudin, Manuel Delicado, 
Ignacio Galego, Dolores Ibarruri, 
Enrique Lister, Antonio Mije, Vi
cente Sains, Federico Sancez și 
Vicente Uribe.

Juan Gomez, Francisco Romero, 
Marin și Sebastian Sapirain (Ro
que Serguio) au fost aleși membri 
supleanți ai Biroului Politic.

In soare s-a produs o gigantică explozie
ZURICH 1 (Agerpres). — Ob

servatorul astronomic din A:osa 
a anunțat că vineri s-a produs în 
soare o explozie gigantică a că
rei forță este echivalentă cu for
ța unui miliard de bombe atomi
ce. Profesorul Max Waldmeir de 
la Institutul Federal de tehnolo
gie al Elvefiei, care a observat

această explozie, a declarat că ea 
a acoperit o porțiune din soare 
de cinci ori mai mare decît glo
bul .pământesc. El a precizat că 
nu este nici o primejdie deoarece 
particulele atomice puse în miș
care de explozie nu vor atinge 
pămîntul.

Deputați laburiști britanici condamnă 
intensificarea pregătirilor militare

LONDRA I (Agerpres). — 
După cum anunță agenția France 
Presse, în urma anunțării trans
portului de trupe franceze în 
insula Cipru, mai multi deputați 
laburiști britanici au dat publi
cității un comunicat tn care pro
testează împotriva hotărîrii gu
vernului britanic de a autoriza 
stabilirea unei baze militare fran
ceze în Cipru. In comunicat, de
putății laburiști subliniază că a- 
ceastă măsură „este pripită și

periculoasă, și poate justifica 
denunțarea Marii Britanii ca 
agresor".

Agenjia France Presse reamin
tește că semnatarii acestei decla
rații, deputății William Werbey, 
Fenner Brockway și Harold Da
vies s-au adresat acum cîteva 
zile ministrului de Externe 
Lloyd, cerîndu-i în special asi
gurarea că Marea Britanie nu 
va recurge la forță în problema 
Suezului.

RIO DE JANEIRO. — Consi
liul Național al securității din 
Brazilia a denunțat „acordul cu 
privire la cercetări comune ame- 
ricano-braziliene pentru descope
rirea de uraniu tn Brazilia" și a 
suspendat exporturile de uraniu 
și thoriu către Statele Unite. A- 
genția France Presse apreciază a- 
ceastă hotărîre ca „o schimbare 
radicală a politicii braziliene în 
materie de energie atomică".

PARIS. — La 31 august a avut 
loc la Paris un consiliu de mi
niștri sub președinția primului 
ministru Guy Mollet. In cadrul 
ședinței, ministrul Afacerilor Ex
terne, Christian Pineau, a prezen
tat un expozeu cu privire la evo
luția situației internaționale, iar 
secretarul de stat pentru forțele 
militare terestre, Max Lejeune, a 
trecut în revistă situația în Al
geria.

NEW YORK. — La 30 august 
s-a Înregistrat o scădere bruscă a

cursului acțiunilor la bursa din 
New York. Cursul mediu al ac
țiunilor societăților industriale a 
scăzut Ia 495,96 față de 502,51 — 
la 29 august și de 520,95 — la 
2 august.

NICOSIA. — După cum se a- 
nunță din Nicosia, episcopul An- 
timos, locțiitorul arhiepiscopu ui 
Makarios de Cipru care a fost de
portat, a fost arestat de către au
toritățile engleze din Cipru. El 
este acuzat de a fi colaborat cu 
partidul EOKA. A fost arestat de 
asemenea primarul Nicosiei. Te- 
mistokle Derviș, de naționalitate 
greacă.

NEW YORK. — Palamas, re
prezentantul Greciei la O.N.U. a 
remis secretarului general al 
O.N.U.. Hamma skjoeld, o scri
soare de protest împotriva ulti
matumului dat de guvernatorul 
englez al Ciprului forțelor patrio
tice din insulă.

Discuții rodnice
la Congresul mondial al studenților

— De la trimisul nostru —
x, Zilele de 29, 30 și 31 august 
» precum și dimineața zilei de 
« 1 septembrie au fost rezervate
XX de congresiști unor discuții 
» rodnice. S-a discutat pe comi
ți sii, unde delegații și observa- 
XX tarii din diferite țări și-au a- 
>> dus contribuția la dezbaterea 
« unor probleme importante 
xx pentru mișcarea mondială a 
>> studenților. Pentru a avea un 
« tablou asupra felului în care 
xx s-au purtat discuțiile voi amin
ti ti cîteva din comisiile care au 
« dezbătut aceste probleme:
« — Comisia pentru probleme-
» le studenților din colonii.
?? — Comisia pentru nevoile
« economice și sociale ale stu- 
» deniilor.
« — Comisia pentru extinde-
XX rea cooperării in domeniul cul- 
» turii, al călătoriilor și schimbu
ri rilor studențești.
« — Comisia pentru presa
» studențească.
2? — Comisia pentru proble-
XX mele sportive.
» La ora cind transmit aceste 

rlnduri urmează să fie împăr- 
xx (ite congresiștilor materialele 
» privitoare la rezultatele lucră- 

rilor pe comisii.
xx Cu toate acestea, se cunoaș- 
» te de pe acum că in toate co
ci misiile au fost obținute în u'- 
<< ma unor discuții vii, adesea 
« contradictorii, rezultate impor
tă tante pentru dezvoltarea miș- 
<< cării mondiale studențești.
« Așa cum ne-au afirmat nu
ri meroși participanti la lucrărl- 
>> le comisiilor, discufiile se ca- 
<< racterizează prin încercări vi- 
» zibile de a se găsi căi de a- 
4 propiere pentru diferite puncte 
« de vedere.
XX Micandro Mendosa Patino, 
>5 președintele federației nafi ma- 
<< le a facultăților tehnice din 
X) Mexic — organizație care cu- 
I» prinde 47.000 de studențl a de

clarat tn fafa unor gazetari: 
„Mi-a plăcut foarte mult fap
tul că. deși ctteodotă au avut 
loc discuții s ascuțite totuși 
ne-am tnfeles tn problemele 
principale. Am văzut aici la 
Cortgres că tinerii, dacă vor 
să fie prieteni, realizează a-

cest lucru indiferent de păre
rile lor politice."

Spiritul, înțelegerea și co
laborarea ce domnește la Con
gres se oglindește bine tn nu
meroase propuneri făcute cu 
prilejul discuțiilor purtate tn 
comisii, lată mai jos cîteva 
dintre propunerile aprobate de 
comisii și care vor fi supuse 
aprobării Congresului tn prima 
ședință plenară.

— organizarea unor semtna- 
rii internafionale ale studen
ților pe următoarele probleme: 
arhitectură, la Varșovia tn 
aprilie 1957, automatizare, Ia 
Drezda 1957, chimie, la Paris 
1957 și ta Budapesta In 1958.

— organizarea jocurilor 
mondiale universitare la Pa
ris 1957.

— organizarea campionate
lor studențești de șah in Is
landa 1957.

— organizarea la propune
rea universității din Messina 
a unei conferințe internaționa
le a redactorilor presei stu
dențești.

Studenfii italieni au propus 
de asemenea studentilo- sovie
tici să facă un schimb pentru 
cunoașterea reciprocă a firilor 
lor.

Numeroase propuneri au 
fost făcute pentru crearea unor 
condiții mai bune de viată și 
de studiu studenților din co
lonii.

Detegafia poloneză a anun
țat. de pildă, că tura sa va a- 
corda in anul viitor 105 burse 
studenfilor din colonii prin in
termediul UNESCO. Mult in
teres a stirnit și propunerea 
venită din oa'tea federației de 
studenfi din Belgia, organiza
ție care nu face parte din U.I.S. 
— propunere referitoare la 
crearea unui birou internatio
nal de presă studențească care 
să-și aibă sediul tn Belgia.

Pentru ca cititorii noștri să 
cunoască mai tn amănunt a- 
ceastă propunere m-am adre
sat lui Luc Axei Somerhausen, 
observator din partea federa
ției studenfilor din Belgia, cu 
următoarea intrebare:

— Ce a determinat Organi
zația pe care o reprezentafi să 
propună crearea unui birou in
ternational de presă studen
țească 7 El mi-a răspuns la 
intrebare cu multă amabili
tate :

— Noi considerăm că, în ur
ma schimbărilor petrecute tn 
situafia internațională, este 
mai ușor să se ajungă azi la o 
înțelegere. Noi am vrut să fa
cem experiență practică și am 
ales acest domeniu important.

După ce a făcut o paran
teză tn care ne-a vorbit despre 
ziarele studențești d‘n Belgia, 
el mi-a declarat că propunerea 
studenfilor belgieni de înfiin
țare a biroului international 
de presă studențească este fă
cută tn dorinfa de a contri
bui prin toate mijloacele la o 
mal bună înțelegere între stu
denții lumii.

fn continuare interlocutorul 
meu a spus că propunerea a- 
ceasta este menită totodată să 
permită studenfilor de la zia
rele locale sau nafionale să 
publice în mod liber articole 
cit mai obiective și interesante.

Grija noastră principală — 
a încheiat el — este de a a 
sigura o cît mai mare obiecti
vitate.

Spiritul de colaborare șl de 
tnfelegere care se oglindește 
tn propunerea federației stu
denților din Belgia a determi
nat ca ea să fie apreciată și 
aprobată de cei mai multi par- 
ticioanți la Congres.

Deplină dreptate avea Mi
chel Golam din Beirut care 
într-o discufle mi-a spus 
,.1fi spun sincer că aici la 
Congres vezi nu numai tn dis
cuții și toasturi, dar și tn ori- 
virt și tn gesturi, dorinfa ca
tegorică de prietenie și colabo
rare".

Intr-adevăr Michel Golam a 
sezisat just tendinfa care ca
racterizează tn prezent pe stu
denții din lumea întreagă.

SERGIU POPPER
Praga, 1 septembrie



NICI UN FEL DE MASURI SAMAVOLNICE NU
PARTIDUL COMUNIST DIN GERMANIA!

Solidari cu comuniștii germani!
ORAȘUL STALIN (prin tele

fon de la trimisul nostru). — 
în piafa 23 August din Orașul 

Stalin zeci de mii de oameni ai 
muncii din uzinele, fabricile, în
treprinderile din Orașul Stalin, ce
tățeni și țărani din împrejurimi 
s-au adunat la uriașul miting de 
protest împotriva interzicerii Par
tidului Comunist din Germania.

Curînd, piața s-a umplut de 
mulțimea manifestanților. A^itin- 
gul a fost deschis de către primul 
secretar al comitetului regional 
de partid, tovarășul Berghianu 
Maxim, care a arătat pe scurt 
împrejurările ce au dus la inter
zicerea Partidului Comunist din 
Germania.

— Istoria secolului nostru de
monstrează că este de necontestat 
— că nici un decret și r.ici o mă
sură polițienească nu sînt în stare 
să oprească în loc o forță atît de 
uriașă ca mișcarea muncitori.ur 
călăuzită de ideile nepieritoare 
ale socialismului. Interzicerea 
Partidului Comunist din Germa
nia nu este un semn de forță, ci 
de slăbiciune din partea înrăiților 
dușmani ai poporului german. Ea 
vădește frica guvernanților de la 
Bonn în fața mișcării populare 
conduse de Partidul Comunist din 
Germania, mișcare îndreptată îm
potriva militarismului. Ea expri
mă teama față de forța creșcîndă 
și puterea de atracție tot mai mare 
pe care o au ideile socialismului.

A luat cuvîntul Petru Căpățînă, 
muncilor fruntaș, mecanic de lo
comotive la depoul C.F.R. Timiș-

Cuvîntul cetățenilor din Ploești
PLOEȘTI (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — Era 
trecut de orele 17. Coloanele de 
muncitori din uzinele, rafinăriile, 
întreprinderile și instituțiile din 
orașul Ploești se revărsau spre 
piața centrală. Pe pancarte se 
putea citi: „Să înceteze măsurile 
samavolnice de la Karlsruhe"; 
„Să înceteze teroarea împotriva 
Partidului Comunist din Ger
mania".

40.000 de oameni au venit să-și 
spună cuvîntul în legătură cu 
actul samavolnic săvîrșit de gu
vernanții Germaniei apusene. La 
tribună a urcat tovarășul P. Ni- 
culescu-Mizil, membru al C.C. al 
P.M.R., care a luat cuvîntul ară- 
tind printre altele că sentința de 
la Karlsruhe a fost dictată de 
cercurile revanșarde de la Bonn, 
după planurile imperialiștilor. 
Partidul Comunist german este 
acela care după cel de al doilea 
război mondial a antrenat masele 
împotriva remilitarizării Germa
niei occidentale, luptînd pentru 
destrămarea planurilor agresive 
ale cercurilor imperialiste.

Teroarea fascistă nu va reuși 
sa curme drumul de luptă al Par
tidului Comunist German, al po
porului german. Poporul german 
cere tuturor oamenilor cinstiți de 
peste hotare să-1 ajute în lupta 
sa pentru anularea sentinței tri
bunalului de la Karlsruhe.

Din mulțime cineva a strigat

La Codlea, de vorbă cu sași repatria^
*£ît poți cuprinde cu ochii în 

jur, nici țipenie de om. Casele 
aidoma unor figuri uscate de tur
tă dulce, ulițe — decoruri uzate, 
tăiate neîndemînatic din traforaj, 
zac încremenite sub revărsarea 
aceasta imposibilă de foc. Valul 
de arșiță îl simți la moalele ca
pului, îți usucă gura și-ți împă
ienjenește vederea. Virtejuri joacă 
tontoroiul in mijlocul drumului 
și-ți asvîrl in obraji lopeți de 
colb încins. Și totuși ce dulce 
îmi pare tihna aceasta banală, ce 
scumpă e liniștea aceasta leneșă 
în care toropește Codlea...

Abia am lăsat din mînă gaze
ta. In urechi îmi mai bubuie ră
păitul cadențat al cizmelor soldă
țești. Zilele acestea pagina a IV-a 
a ziarelor ne-a adus acordurile 
unei simfonii tragice. Karlsruhe... 
sentința de interzicere a partidu
lui comunist... dubele poliției fe
derale aleargă pe străzi după co
muniști... tropotul cizmelor soldă
țești cu ținte mari, cenușii, răsu
nă insistent pe caldarîm...

Poate că de aceea liniștea a- 
ceasta fierbinte mi se pare de 
neprețuit, de necalculat, la fel de 
neînlocuit ca și apa, ca și aerul.

Alături merge tovarășa mea de 
drum, o femeie voinică, trecută 
de prima tinerețe, tunsă „ultima 
modă*'.

Am rugat-o pe tovarășa Stoof 
Marta, șefa secției spațiului lo
cativ de la sfat, să-mi înlesneas
că o întrevedere cu cîțiva repa
triat! din Germania, dai fiind că-i 
cunoaște cel mai bine: tovarășa 
Marta a condus doar lucrările de 
restituire a caselor sașilor. „Va 
fi greu F mi-a zimbit laconic fe
meia aceasta mare cu voce de 
bărbat, extrem de simpatică prin 
sinceritatea și pasiunea cu care 
face orice muncă. N-am încercat 
s-o contrazic, cunoscîndu-i expe
riența in treburile politice ale ora
șului îndată, după eliberarea țării 
a primii numeroase anonime prin 
care era ..invitată*' să se lase de 
politică... altfel va fi spinzurată 
printre primii dună ce se va în
toarce roata... Intr adevăr o car
te de vizită prețioasă.

Stoof Marta nu s-a înșelat. Am 
stat de vorbă cu Herta Zerwes so
sita din Magdeburg, ultimul po-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 2 septembrie 1956 

Triaj, care a transmis din partea 
feroviarilor din regiune mesajul 
de solidaritate cu muncitorii vest- 
germani în lupta lor împotriva 
tendințelor de fascizare a țării.

In liniștea ce se așternuse peste 
mulțimea de manifestant, vocea 
hotărîtă a ceferistului răsuna pu
ternică. găsind ecou în inimile 
oamenilor. Ascultau tăcuți oa
meni ce au îndrăgit partidul, pen
tru că acesta înseamnă pentru ei, 
tot ce s-a făurit în patria noastră 
în anii de după eliberare. Erau în 
piață și ascultau atenți oamenii 
veniți de puțină vreme printre 
noi, repatriat'd. Mulți s-au înapoiat 
în patrie din Germania occiden
tală. Acolo, ani în șir, au fost 
martori ai samavolniciilor perma
nente la care au fost supuși co
muniștii. martori ai manevrelor 
de intimidare.

A vorbit apoi în limba maghia
ră poetul Ferenc Szemler, laureat 
al Premiului de Stat, care a în
fierat hotărîrea ilegală a tribuna
lului de la Karlsruhe. In numele 
tinerilor din oraș. Petru Cojoca- 
ru, secretarul organizației de 
bază U.T.M. de la uzinele „Stea
gul Roșu “ a adus un salin de so
lidaritate cu tinerii germani.

La sfîrșit, Ion Vizitiu, maistru 
turnător la uzinele de tractoare 
„Ernst Thăllmann“, a citit o mo
țiune de protest adresată guver
nului de la Bonn. Moțiunea a fost 
adoptată prin urale nesfîrșite de 
către zecile de mii de manifes- 
tanți.

GH. PIETRARU

„Jos mîinile de pe Partidul Co
munist din Germania". Glasurile 
unite ale oamenilor au repetat 
cu tărie această frază.

Cuvintele muncitorului Ion 
Ungureanu de la uzina „1 Mai" 
fruntaș al muncii socialiste și 
laureat al Premiului de Stat au 
fost însoțite de furtunoase aplau
ze. El a arătat că' prietenii ger
mani vor găsi oricînd în munci
torii uzinelor „1 Măi”, luptători 
dîrzl care își vor uni glasul pen
tru a-i ajuta în realizarea celor 
mai scumpe idealuri ale lor : 
pacea și libertatea.

Cei care au luat apoi cuvîntul 
și-au ridicat și ei glasul împo
triva acelor care vor să reînvie 
trecutul.

A luat cuvîntul apoi profesoara 
Maria Georgescu care a cunoscut 
din plin ororile războiului și 
bestialitățile fasciștilor. Închisă 
într-un lagăr de exterminare, ea 
a asistat la asasinarea propriilor 
ei copii și numai datorită Arma
tei Sovietice eliberatoare a scă
pat cu viață.

Ați văzut o pădure în timpul 
furtunii ? De la un capăt la altul 
totul este plin de vuiet. Această 
imagine am avut-o în față, cînd 
în încheierea mitingului petro
liștilor și muncitorilor ploeșteni, 
le-a fost citită telegrama de pro
test trimisă guvernului de la 
Bonn.

I. TEOHARIDE

pas după ani petrecuți în pribe
gie. care locuiește acum în stra
da Nouă nr. 2, cu Cristei loan 
venit din Mitterteig cu soția și 
doi copii și cu fochistul Kuwer 
loan. M-am îngrozit I Fascismul, 
războiul și urmările sale i-au 
redus aproape pe acești oameni in 
niște epave. Cînd i-am spus Iul 
Cristei de sentința tribunalului fe
deral din Karlsruhe, el a tresărit 
întrebîndu-mă ce va fi mai de
parte... Loviturile primite în de
cursul celor 11 ani de peregrinări, 
de război, apoi lagăre, de trai sus
pectat. l-au zdruncinat serios. S-a 
întors aproape distrus acasă, în 
țară. „Ce va fi mai departe ?“... 
Am îniîrziat cîteva clipe întrebîn
du-mă ce răspuns să-i dau. Cris
tei s-a așezat lingă mine pe ban
că... Am văzut că nu mai aștepta 
răspunsul. Fruntea i s-a acoperit 
de cute. M-a atins ușor cu virful 
degetelor pe umăr: „In primă
vară, înainte de a mă întoarce 
acasă am auzit ultima oară de ei. 
Lucram la fabrica „Lang și K»s- 
Ier" din Mitterteig Ne-am adunat 
cu toții în sala mare; patronii 
ne-au anunțat că primesc majo
rarea salariilor. Apoi adunarea 
s-a închis îndată. Am plecat acasă 
mulțumit. N-aș fi avut niciodată 
curajul să merg la .,Lang și Kis- 
ler“ să le spun că nu-mi ajunge 
leafa, că voi face grevă. Aș fi fost 
indată aruncat în stradă. Cei care 
nu s-au temut insă de aceasta au 
fost tovarășii mei, comuniștii. Ce 
vor face acuma cei de la fabrica 
de mobile din Mitterteig ? Pe 
stradă vedeam uneori manifesta
ții fascizante. Se vorbea de război, 
de revanșă de cartușe trase în 
cap acelora care nu vor veni ală
turi de fasciști Atunci. în cîteva 
minute comuniștii ieșeau în stra
dă în calea fasciștilor, chemau 
alături de ei oameni cinstiți, mun
citori. profesori, studenți. Iar a- 
cum, ce va fi mai departe ?...“

Herta Zerwes are 32 de ani. 
dar arată mai în vîrstă. în ulti
mii ani a lucrat la o familie de 
țărani de lingă Magdeburg 
(R.D.G.). S-a întors acasă, în pa
trie, la sfîrșitul anului trecut : 
„Ce se va întîmpla acum cu uni
ficarea Germaniei? Comuniștii 
sînt luptători atît de entuziaști 
pentru unificarea țării. Ce se va 
întîmpla acum ? Se poate face

Un act împotriva 
istoriei

M. H. MAXY 
Maestru emerit al artei

Istoria e bună pentru cei 
ce vor să învețe de la ea.

Dar exponenții trecutului odios 
au lucrat întotdeauna împotriva 
istoriei In plin centru al Europei, 
sentința de la Karlsruhe e una 
din probele de foc ale ofensivei 
în contra umanității. Aici nu e 
vorba numai de o pornire sama
volnică, de un exces de putere, de 
o sentință odioasă, ci de un act 
cugetat în toate chipurile de toți 
acei care, sub masca „libertății", 
nu se mai feresc să-și ascundă 
adevăratele lor intenții.

De la crearea armatei revanșar
de și Înarmarea ei, la sentința de 
la Karlsruhe nu e decît un pas 
strategic.

Protestul nostru de astăzi, poa
te atrage atenția poporului Ger
maniei federale, că este împins 
spre un nou război. El va trebui 
să știe cum să procedeze pentru 
a aiunga din bîrlogui Bonn-ului, 
pe moștenitorii tragici ai hitleris- 
mului.

îmbrățișez cu toată căldura de
clarația C.C. al P.M.R. cu privire 
la interzicerea Partidului Comu
nist din Germania și trimit un 
salut fierbinte comuniștilor ger
mani, tuturor acelora care luptă 
împotriva samavolniciei guvernan
ților de la Bonn.

In mina poporului german și a 
partidului său comunist stă forța 
care va ști să descătușeze și să 
limpezească viitorul țării, trecînd 
peste sentințele mtrșave.

Să fie anulată 
odioasa sentință !
Asemeni unui rîu curge tu

multos croindu-și drum printre 
stîncile ce-i stau in cale, ca apot 
să-și urmeze cursul fără ca vreun 
obstacol să-i mai poată rezista, 
Partidul Comunist din Germania 
a crescut și s-a consolidat in fo
cul luptei împotriva fascismului, 
înfruntind anii grei ai dictaturii 
lui Hitler. Rîul n-a trecut încă de 
ultima stincă, dar ele sînt mult 
prea slabe ca să-l ma>i poată îm
piedica din mers. E evident că în 
ciuda interzicerii lui. Partidul 
Comunist din Germania nu va 
putea fi oprit din mersul său 
înainte.

El a devenit însă primejdios de 
puternic pentru ca guvernanții de 
la Bonn să nu se teamă. încerca
rea lor de a împiedica activitatea 
Partidului Comunist exprimă fri
că, șubrezenia pozițiilor lor. Sen
tința tribunalului de la Karlsruhe 
nu va reuși să împiedice poporul 
să fie alături de comuniști spri- 
jinindu-le lupta împotriva remili
tarizării, pentru o Germanie 
pașnică și democrată.

Noi, cadrele didactice și știin
țifice din lași, protestăm cu ener
gie împotriva sentinței tribunalu
lui de la Karlsruhe și cerem anu
larea ei imediată.

Prof. dr.
CRISTOFOR SIMIONESCU 

Rectorul Institutului Politehnic 
din Iași

ceva pentru ca să nu se mai în- 
tîmple acel groaznic../' și Herta 
își acoperă fața cu mîinile.

Două ore mai tîrziu în piața 
centrală a orașului, cîteva sute 
de oameni întruniți într-un miting 
răspundeau Hertei Zerwes, lui 
Kuwer, lui Cristei loan.

Ce va fi ?
Vom lupta I Vom lupta pentru 

anularea samavolnicei sentințe 
pronunțată împotriva Partidului 
Comunist din Germania. Vom 
lupta pentru ca istoria să nu se 
mai repete!

M. ZONIS

Nu departe de Linz se găsește 
o colină, bătută iarna de șfichiul 
ascuțit al vînturilor, dogorită vara 
de arșițe pustiitoare. în vîrful 
acestei coline se afla, cu ani in 
urmă, unul din sinistrele lagăre 
cu care Hitler împinzise Europa. 
Acolo zidiseră fasciștii o faimoa
să casă a morții — înfiorătorul 
Mauthausen.

Vremea cînd „muream** acolo 
s-a grefat în sufletul meu atît de 
adine, incit nu voi putea uita 
niciodată acest îngrozitor și trist 
intermezzo al vieții mele. Peste 
acele amintiri se așternuse, to
tuși, o patină, un văl.

Dar iată / Undeva, în adîncul 
conștiinței mele, a început să 
sune un clopoțel de alarmă. în 
Germania apuseană se ațîță focul 
în crematoriile ce păreau stinse 
pentru totdeauna. Fumul negru, 
cleios, începe iarăși să mă înece, 
să mă învăluie ca o pînză lipi
cioasă. Iarăși se pune la cale ori
bila asasinare în masă a omenirii. 
Iarăși se plănuiește să se desfiin
țeze omul și să-l transforme in
tr-un număr. Eu însă nu vreau 
să se mai intîmple asemenea 
monstruozități.

De aceea scriu aceste rîndurt 
ție Sașa, în primul rînd. Ție cu 
care am luptat să frîngem teroa
rea fascismului. îți scriu ție Sașa 
și. ca să mă recunoști, îți amin
tesc de dimineața aceea geroasă 
cînd am fost duși din închisoa
rea Margarethenamstgericht la 
Mauthausen. Tu erai la etajul HI 
și eu la H.

De aceea îți scriu ție, bunul 
meu prieten Pierre layer. Fascis
mul te-a sortit morții fiindcă vor
beai Hmba esperanto I ? I

îți scriu ție. Dr. Boris Mitra- 
nici. Interogîndu-te. Gestapoul

Să fie repus In drepturi 
Partidul Comunist din Germania I
CLUJ (prin telefon de la co

respondenții noștri). — Sîntem 
în piața Libertății din Cluj. De 
pe străzile ce dau în această pia
ță se revarsă ca un șuvoi mul
țime de oameni, lată coloana 
vrednicilor muncitori ceferiști. 
Alături de ei se opresc în piață 
muncitorii, funcționarii și ingine
rii uzinelor „lanoș Her bac1*, ur
mează apoi cei de la „Unirea**, 
„Varga Catalin1*, cadrele didac
tice. intelectualii din instituțiile 
clujene.

Grupuri lîngă grupuri umplu 
piața. Sînt peste 35.000 de oa
meni. Poartă cu ei lozinci scrise 
în limbile romină și maghiară. 
„Cerem anularea sentinței sama
volnice a tribunalului de la Karl
sruhe**, „Trăiască Partidul Comu
nist din Germania, luptător neîn
fricat împotriva remilitarizării 
Germaniei**. în jurul orei 16 
piața pare o mare de oameni. 
Printre ei, mulți sînt care au 
simțit pe propria lor piele ororile 
fascismului german. Un tovarăș 
ne face cunoștință cu unul dintre 
aceștia. Este Sirnion Hellmar de 
la baza M.C.l.

— Militarismul nu trebuie să 
mai reînvie — ne spune dînsul. 
Mă îngrozesc cînd îmi aduc u- 
minte. Eram în lagărul de ta 
Auschwitz cînd m-au despărțit 
de copil și soție. De atunci nu 
i-am mai văzut. Pe noi, cei bum 
de muncă ne-au încolonat și ne-au 
trimis într-un loc. Pe ceilalți 
— copii, femei, bătrîni — i-au 
exterminat. Orașe transformate 
în cenușă, copii rămași fără pă
rinți și părinți fără copii. Iată ce 
înseamnă fascismul.

Și cîți asemenea lui Sirnion 
Hellmar nu sînt în mulțime? 
Chiar dacă nu au fost la Ausch
witz sau în alte lagăre ca el, ca 
Mihail Samoilă, ca inginerul Ni- 
colae Rozenfeld, ca muncitoarele 
de la Varga Catalin, Meister 
Blanka și Kuntzliher Hermina, 
au simțit din plin urmările fas
cismului.

începe mitingul. I se dă cu
vîntul tovarășului Vasile Vaida, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al Comite
tului regional P.M.R.-Cluj. „Mi- 
litariștii germani își fac iluzii 
dacă socotesc că prin actul mtr- 
sav de punere în afara legii a 
Partidului Comunist din Germa
nia vor înăbuși lupta poporului 
german. Interzicerea Partidului

Protestul a 3o.ooo de locuitori
CONSTANȚA (prin telefon de 

la trimisul nostru).
De pe cele patru artere princi

pale ce dau in piața Independen
ței cu puțin înainte de orele 17 
au apărut coloane de muncitori, 
tehnicieni și funcționari din insti
tuțiile și întreprinderile constăn- 
țene. Sute de pancarde din ptnză 
roșie pe care stau scrise cuvinte 
de solidaritate a oamenilor mun
cii din Constanța cu lupta Par
tidului Comunist din Germania, 
flutură ușor la adierea ce vine 
dinspre mare.

Celor peste 30.000 de cetățeni 
din Constanța adunați la acest 
miting li se alătură numeroși oa
meni ai muncii din întreaga 
țară și din străinătate aflați la 
odihnă pe litoral.

După deschiderea mitingului 
de către tovarășul Vîlcu Vasile, 
prim secretar al comitetului re
gional de partid, prin fața micro
fonului trec rtnd pe rind repre
zentanți de seamă ai oamenilor 
muncii din țară și din străină
tate.

Tovarășul Dumitru Simulescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., care a luat primul cu
vîntul in cadrul acestui miting, 

ți-a frînt mina, pentru că ai lup
tat in munții Serbiei 'împotriva 
cotropirii fasciste.

De aceea scriu pentru Bernard- 
sek, neuitatul secretar al partidu
lui comunist din orașul Linz, a- 
sasinat și ars in crematoriu cu 
patru zile înainte de a se spulbe
ra infernul de la Mauthausen.

Scriu acum pentru toți oame
nii cinstiți din țara mea, pentru 
oamenii cinstiți din întreaga lume 
care nu vor lăsa să reînvie fas
cismul, care vor ști să-i bareze 
drumul.

★

In zare se văd zidurile cenușă 

CUVÎNTUL
UNUI FOST DEPORTAT

ale lagărului. Deasupra se deslu
șesc sirmele prin care trece cu
rentul de înaltă tensiune. Urcam 
fără nici o speranță, 98 de oa
meni care vor deveni curind 98 
de numere.

înainte de a Intra pe porțile la
gărului pe lîngă noi trec șiruri, 
șiruri de umbre tn zdrențe văr
gate. Doar ochii, cu privirea fixă, 
adinciți in fundul capului, ne a- 
mlntesc că stnt ființe omenești.

Oare peste cit timp vom ii și 
noi ca ei. umbre pămintii, fanto
me oribile, nimicite ?

în inimă mi se strecoară un 
slmțămint necunoscut plnă atunci 
— un amestec ciudat de curio
zitate și groază. Văd niște lucruri 
pe care imaginația mea nu le 
poate concepe.

Poarta se deschide larg... In 

Comunist din Germania nu este 
un semn de forță, ci de slăbiciune 
a reacțiunii. El vădește frica a- 
cesteia în fața mișcării populare, 
mișcare îndreptată spre menține
rea păcii.

Apoi vorbește în limba maghia
ră muncitoarea Ecaterina Buk- 
nar, fruntașă în producție de la 
uzinele „lanoș Herbac**, după 
care i se dă cuvîntul academicia
nului Aurel Mo ga rectorul Insti
tutului Medico-Farmaceutic. Pro
testing împotriva actului anti
democratic al cercurilor reacțio
nare vest-germane, tovarășul Mo- 
ga a subliniat: „Oamenii de știin
ță din țara noastră, care își pun 
toată puterea de muncă în slujba 
cauzei poporului muncitor, nu pot 
rămine pasivi in fața recentelor 
evenimente din Germania occi
dentală. Ne ridicăm cu hotărîre 
împotriva sentinței tribunalului de 
la Karlsruhe**.

în mulțime se strigă: „Trăiască 
Partidul Comunist din Germania** 
„Jos teroarea polițienească a 
cercurilor ■ guvernamentale de la 
Bonn**.

Tovarășul Vasile Tălpălaru 
aduce în fața microfonului pro
testul ceferiștilor clujeni: „Cred 
că nu există pe globul pămîntesc 
om cinstit care să nu-și amin
tească de anii nu prea îndepărtați 
cînd Germania devenise o ame
nințare pentru pacea și civilizația 
omenească. Nu există om cu grijă 
față de familia sa, de orașul său, 
de patria sa, pe care să nu-l neli
niștească vestea actului samavol
nic de la Karlsruhe. Se înșeală 
domnii de la Bonn dacă cred că 
această hotărîre va opri lupta 
pentru pace a poporului ger
man I Se înșeală crezind că Parti
dul Comunist pus in afara legii 
va renunța la lupta sa împotriva 
fascismului, pentru unificarea 
Germaniei. Noi, muncitorii cefe
riști, ne alăturăm glasul milioa
nelor de oameni cinstiți din lumea 
întreagă care cer cu hotărîre pu
nerea în drepturi a Partidului 
Comunist din Germania.

La sfîrșitul mitingului, cu asen
timentul celor prezenți, se dă ci
tire unei moțiuni de protest adre
sată cancelarului Adenauer în 
care oamenii muncii din Cluj cer 
anularea sentinței Tribunalului 
de la Karlsruhe.

MARIN OPREA 
MIRCEA MUNTEANU

din Constanța
a arătat pe larg mașinațiunile 
guvernului de la Bonn pentru a 
obține sentința de interzicere a 
Partidului Comunist din Germa
nia. Tov. Dumitru Simulescu a 
spus printre altele: „Nici o fă
rădelege nu va reuși să întoarcă 
Partidul Comunist din Germanii 
și clasa muncitoare germană de 
pe drumul luptei pentru libertate, 
pentru pace și democrație. Ridi- 
cind glasul nostru de protest îm
potriva sentinței ilegale de la 
Karlsruhe, asigurăm pe comuniști 
și întreaga clasă muncitoare ger
mană de solidaritatea noastră 
frățească".

Primit cu puternice aplauze 
vorbește apoi docherul Alfred 
Băncilă, care in numele muncito
rilor din portul Constanța expri
mă protestul lor față de sama
volniciile comise de guvernul de 
la Bonn, și cere cu fermitate anu
larea sentinței.

tată că alături de ceilalți vor
bitori — profesorul Ion Lungu. 
muncitorul Ion Andrei, procuro
rul Dumitru Popovici, directorul 
Șantierului Naval Maritim Con- 
stanța Boris Zoicenco — la tri
bună urcă un reprezentant ăl 
muncitorilor italieni, aflat in vi

dreapta: baia, bucătăria, crema
toriul și... ce ironie? — spitalul! 
în stingă: „blocurile"- barăcile 
in care vor fi cartiruiți cei ce vor 
rezista la prima probă.

Ne-am strins îngrijorați tnt'-un 
colț și așteptam ce are să se în- 
Umple. Cei mai tnspăimintați 
stnt... nemții. Lingă mine se gă
sește Otto Bitterman. Un om 
incă voinic, cu o privire caldă, 
bună.

N-am băgat de seamă, etnd tn 
fața noastră s-a oprit un grup de 
„SS“. Stnt trei -j- unul. Al patru
lea este un cline lup. Nici o deo
sebire intre acest animal și cei- 

lalți trei. Sau poate că este... CU- 
nete nu gindește.

— Warum liter ?
întrebarea i-a fost pusă lui 

Otto. înțeleg din răspunsul dat 
că nu mai vrea să lupte in armata 
lui Hitler. Omul se pierde tntr-o 
serie de considerente de ordin 
umanitar, moral etc.

Ceilalți tl ascultă ztmbind bi
nevoitor, ll aprobă chiar dind din 
cap.

îi privesc neîncrezător.
— Also I
Și Bitterman a căzut fulgerat.
Clinele s-a repezit și el.
Ne-am strins tngroziți unul t* 

altul.
Asupra noastră s-au abătut era- 

vașele, ciomegele. Apoi am intrat 
In... baie. Otto a intrat și el^ 
direct in crematoriu.

spital se află insă crematoriul. 
A trecut mai puțin de jumătate 
de oră. Din cele trei coșuri uriașe 
se înalță un fum gros, negru și 
lipicios. Sint cei 21 de tovarăși.

Stăm in curte, goi. abătuți, flă- 
minzi. obosiți și înghețați. Mă 
string lingă Sașa și ne încălzim 
unul pe altul.

— Greu, Alioșa ? Nicivo...
— Greu Sașa, greu. Ce-o să se 

mai tntimple ?
Seara se lăsa repede cu umbrele 

ei de gheață. Cineva începe să 
atingă înăbușit. Pe lîngă noi t'ec 
vechii locatari ai Mauthausenului. 
Trec indiferenți, reci ca pietrele 
pe care stăm.

Deodată, un om se oprește a- 
proaoe de noi. S-a înnoptat de-a 
binelea.

Cititorule, mă opresc aici. în 
coloanele unui ziar nu se poate 
descrie pe larg tragedia infernală 
de la Mauthausen.

Aj vrea insă să înțelegi că sen
tința dată de curînd la Karlsruhe 
înseamnă preludiul uno' practici, 
care nu cu mulți ani in urmă ur
măreau să-ți fringă trupul să-ți 
fringă spiritul, să-ți fringă inima. 
Aceasta era deviza călăilor fas
ciști.

Hitleriștii au frînt multe tru
puri. Spiritul, inima Insă n-au 
reușit să le frîngă. Astăzi, cei de 
la Bonn au interzis activitatea 
legală a Partidulut Comunist din 
Germania. Spiritul partidului nu 
vor reuși însă să-l interzică, nu 
vor reuși să-l fringă. să-t nimi
cească.

Alături de comuniștii germani 
stăm noi, toți ce-am suferit oro
rile fascismului, stau toți oamenii 
cinstiți din lumea întreagă.

AL ANTONIU 
fost deportatul nr. 248.024

Opinia publică mondială 
condamnă acțiunea 

regimului de la Bonn
PROTESTUL SCRIITORILOR 

DIN R.P. BULGARIA
* Prezidiul Uniunii scriitorilor 

din R.P. Bulgaria a adresat can
celarului Republicii Federale Ger
mane, Adenauer următoarea tele
gramă în legătură cu interzicerea 
Partidului Comunist din Germa
nia.

Prezidiul Un.iunlj scriitorilor 
din R.P. Bulgaria a aflat cu 
adîncă indignare de interzicerea 
Partidului Comunist din Germa
nia. Hotărîrea guvernului dv. este 
un act de provocare față de miș
carea pentru pace din întreaga 
lume, un obstacol în calea reuni- 
ficării Germaniei pe baze demo
cratice. Dv. neteziți calea milita
rizării Germaniei și pregătiți un 
nou război mondial prin aceleași 
procedee pe care le-a folosit odi
nioară Hitler.

INTERZICEREA P.C. 
DIN GERMANIA 

E UN ACT PROVOCATOR
* La o conferință de presă or

ganizată la Berlin la 31 august 
de Comitetul Dentru unitatea Ger
maniei, dr. Kaul, unul din avo- 
cații apărării în orocesul împotri
va Partidului Comunist din Ger
mania, a declarat printre altele; 
„Atît din punct de vedere na
țional, cît și internațional, sentin
ța reprezintă un act provocator si 
duce la violarea celor mai ele
mentare principii democratice si 
constituționale din Germania occi
dentală".

Dr. Kaul a menționat că Tribu
nalul nu și-a bazat sentința pe 
texte de lege, ci contrar proce
durii legale, a folosit documente 
secrete, creînd astfel o situație 
care din punct de vedere legal 
amintește pe aceea dinainte de 
1945.

Dr. Kaul a arătat de asemenea 
că această sentință va avea con
secințe serioase în ce privește re- 
unificarea Germaniei, Intrucît 
alegeri pe întreaga Germanie sînt 
imposibile fără participarea Par
tidului Comunist din Germania. 
Pe lîngă aceasta, distrugerea 
drepturilor democrate și a liber
tăților in țară este o verigă a 
instaurării unui stat militarist și 
reprezintă o parte din pregătirile 
care se fac în vederea unei agre
siuni externe.

zită in țara noastră. Este Carlo 
Fermariello, membru al secreta
riatului Federației naționale a 
muncitorilor agricoli din Italia, 
participant activ la rezistența 
împotriva fascismului.

„Ca muncitor italian — a spus 
el — dați-mi voie să mă asociez 
protestului d-voastră și in numele 
muncitorilor agricoli italieni 
să-mi exprim indignarea față de 
măsura fascistă a guvernului de 
la Bonn".

Participanțil subliniază cuvîn- 
tul său prin numeroase lozinci. 
Se strigă: „Trăiască solidarita
tea clasei muncitoare din lumea 
întreagă cu cauza dreaptă a 
Partidului Comunist din Ger
mania".

Moțiunile de protest adresate 
tribunalului federal, Bundesta- 
gului și guvernului de la Bonn 
se supun la vot. in liniștea ce 
s-a lăsat de îndată, peste 30.000 
de mlini se ridicară in sprijinul 
protestului exprimat în aceste 
moțiuni. Și tot atunci deasupra 
pieții se înalță și răsună departe 
purtată parcă de valurile mării, 
imnul nemuritor al clasei mun
citoare — „Internaționala".

GH ANGELESCU

Cind am ieșit purtam nr. 248.024. 
Altceva nimic. Nici cel puțin pă' 
pe cap nu mai aveam. Unii din
tre noi. mai debili, alții bolnavi 
au căzut din prima clipă in cap
cană.

„Infirmierii", Cu glas mieros, 
ne-au întrebat:

— Este careva slăbit, bolnav ? 
La noi este unul din cele mai 
bune spitale.

Evident, s-au găsit destui. Re
gimul lui Hitler, chiar plnă la 
Mauthausen, nu te prea răsfăța.

Și iată-i / Cei 21 „fericiți", cu 
litera „K“ pe spate (krank, bol
nav) pleacă spre spital. înainte de

(Ziarele)

(irtenleeru Partidului Comunist dlu tier- 
manla dovedește lumii întregi cd deasupra 
Germaniei occidentale planează din nou um
bra ainlatră a fascismului.

SENS UNIC

Reînvierea 
unor practici odioase

Oricît n-ai voi să stabilești ase
mănări Intre situația creată în 
1933 prin interzicerea Partidului 
Comunist din Germania și cea 
născută astăzi, prin copierea a- 
cestui act hitlerist de guvernul 
vest-german, știrile transmise de 
agențiile de presă ți de ziarele 
occidentale impun comparația și 
Îngrijorarea cu privire la conse
cințele ce acest act le-ar putea 
avea în viitor.

Este limpede că interzicerea 
Partidului Comunist din Germa
nia e numai începutul, capătul de 
sus al toboganului fascist pe care 
alunecă cu destul de mare ușurin
ță guvernul de la Bonn.

Și că situația e destul de se
rioasă, că încercarea de a gîtui 
partidul lui Thălmann a făcut 
să răbufnească tot șuvoiul otrăvit 
al hitlerismului o dovedesc cîteva 
fapte relatate de presa străină.

Ziarul elvețian „LTllustre" ara
tă că în Germania există în mo- 
meniul de față 60 de organizații 
neonaziste pentru domnii respec
tabili ți 43 de organizații de tine
ret udate cu aceeași apă urît mi
rositoare a fascismului. Toate a- 
ceste oficine dispun de 50 de pu
blicații prin care își răspîndesc 
„ideile". Studiourile cinematogra
fice pregătesc un film închinat 
„Diviziei albastre", care va fi fo
losit pentru o calomniere grosolană 
a Uniunii Sovietice. Apar cărți 
cu nemiluita în care se închină 
osanale răposatului fuhrer. Editu
ra Druffel condusă de fostul sub
director al presei lui Goebells, 
Helmut Sunderman. a scos pe pia
ță scrisorile lui Hess și memoriile 
lui Iulius Lippert, fostul primar 
al Berlinului, care pretinde că la
gărele hitleriste n-au existat (este 
bine cunoscut faptul că Dachau, 
Auschwitz, Buchenwald au fost 
pensioane, aziluri de bătrîni ți 
grădinițe de copii).

Și cum nazismul nu poate trăi 
fără o mișcare antisemită, fără 
zarvă rasială, în Germania occi
dentală se trezește și această pro-

— Curaj. Trebuie să rezistați 
ptnă mîine. Cine nu rezistă fri
gului, se încălzește in crematoriu. 
Stringeți-vă unul in altul. Așa, 
mai strins. Cei de la mijloc să se 
schimbe pe rind cu cei de la mar
gine. Cine adoarme, este un om 
mort...

Zorii au început să se ivească 
de după munții înzăpeziți ai Tiro- 
lului.

Frigul este atît de chinuitor In
cit mă tem să nu înnebunesc. 
Trebuia să rezist... măcar oină va 
răsări soarele de sfîrșit de iarnă- 
Trebuie. Ce va moi fi, voi vedea. 
Și am văzut, am simțit atit de 
puternic, incit nu voi putea uita 
niciodată.

Desen de ADRIAN LUCACI

pagandă. Ziarul englez „Manches
ter Guardian" povestește pe larg 
pățaniile poelului evreu Siegfried 
Einștein.

Curtea de apel din Darmstadt a 
judecat apelul lui Einștein împo
triva condamnării sale la o amen
dă de 300 mărci dată de tribu
nalul din Lampertheim. Delictul 
comis de poet și care a trebuit 
să fie pedepsit de onoratul tribu
nal e foarte grav: Einștein a ri
postat la insultele, șicanele și ie
șirile antisemite la caie a fost 
supus — el și soția — vreme în
delungată, de autoritățile locale. 
Trebuie să recunoaștem că vina 
lui e mare, că prea e susceptibil 
la insultele cu care domnii Schmidt, 
consilier municipal, doctor Hil
lman, procuror, și Noenfleck, co
misar, aveau amabilitatea să-i 
răspundă ori de cite ori aveau 
prilejul. Supărăcios om și poetul 
Einștein I Să nu guste el glu
mele acestor trei foști devotați al 
lui Hitler! Să nu priceapă el spi
ritele celor care-i spărgeau gea
murile și fluierau pe stradă.

Ce lipsă de tact din partea lui 
Einștein să protesteze împotriva 
faptului că Wilhelm Rau, crimi
nal de război, primește o pensie 
de 6000 de mărci nesocotind me
ritele deosebite ale acestuia in 
omorîrea a 50 de polonezi din 
Tabin.

Și atunci cum să nu se supere 
notabilitățile mai sus citate cind 
poetul, in loc să le înalțe ode, 
scormonește cenușa trecutului 
amintindu-le de legăturile strinse 
cu o seamă de călăi ai poporului 
german. Sigur că în fața unei 
asemenea nerecunoștințe oamenii 
s-au simțit lezați ți l-au dat in 
judecată, iar tribunalul local, mă
rinimos din principiu, socotind că 
Einștein suferă de „mania per
secuției" l-a scutit de o pedeapsă 
de trei luni închisoare — o, cită 
generozitatel — dîndu-i în schimb 
o amendă de 300 de mărci Asta 
așa, pur educativ, ca să se vin
dece omul odată de mania perse
cuției. Și deoarece această boală 
s-ar putea să fie molipsi'.oare — 
savanții naziști din Lampertheim 
cercetează cu febrilitate mala
dia — mai marii tîrgului au în
cercat să-l pună pe Einștein in 
cămașa de forță. Nerecunoscăto
rul poet a fugit și de aici. în loc 
să șadă binișor. Einștein a depus 
pe mormîntu! lui Heine, de la Pa
ris, o coroană de flori. Acest act 
a supărat cercuri mai largi. Chiar 
și ziarul englez îl mustră soco
tind că „Einștein a reacționat în 
mod violent și nu in felul cel mai 
eficace ia insultele suferite de el 
și soția sa“. Ce e drept, e drept I 
Cei doi soți trebuiau să ducă flo
rile micilor satrapi din tîrgul lor 
cu inscripție: „Mulțumim pentru 
insulte, pentru geamurile sparte, 
serenadele hitleriste ți mai pof
tiți".

Să lăsăm insă gluma la o parte 
și să dăm drumul îngrijorării Așa 
a început și hitlerismul: cu in
terzicerea Partidului Comunist, 
cu ziare șl cărți ce chemau la ură, 
cu mici „glume" antisemite, sftr- 
șind cu un război mondial, eu 
pogromuri în masă și catastrofă 
națională.

Poporul german, forțele sale de
mocratice, au de împiedicat alune
carea pe drumul fascismului, re
întoarcerea unui trecut rușinos și 
se vor ridica în apărarea demo
crației. oprind invazia lăcustelor 
naziste.

AL. CIRNEATA
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