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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Să accelerăm repararea

și mașinilor (K^ricolc

N. PU1U

Succesele tinerilor 
mecanizatori 

de la 6.A.C. Roseți

Au recondiționat 
numeroase piese de schimb

TOATE TORTELE TINERILOR 
muncitori din turnătorii

ÎMPOTRIVA rebuturilor 1

• •

Reparațiile mașinilor și tractoa
relor constituie una dintre preo
cupările principale ale organizației 
de bază U.T.M. din G.A.S. Roseți, 
Șraionul Călărași. Din inițiativa or- 

'zației de bază U.T.M. și sub
• amarea organizației de partid, 

Vn gospodărie s-a organizat între- 
• cerea socialistă sub lozinca : „Să 

scurtăm perioada reparațiilor cu 
o lună de zile, să executăm repa- 

| rații de bună calitate, să întreți
nem curat locul de muncă, să în- 

t’ ățăm neîncetat pentru ridicarea 
alificării noastre profesionale".

Astfel, toți utemilștii precum și 
eilalți tineri din sectorul meca

nic au fost organizați în echipe 
de lucrări, care au fost reparti
zate pe ansamble de mașini.

Pe lingă aceasta, spre deosebire 
de celelalte campanii, conducerea 
gospodăriei s-a îngrijit cu mai 
multă răspundere de aproviziona
rea cu piesele de schimb necesare 
Sși de asigurarea unor condiții mai 
bune de muncă și de hrană pentru 

/muncitorii din sectorul mecanic.
Datorită bunei organizări a 

muncii, utemiștii și tinerii meca
nizatori — care reprezintă marea 
majoritate a muncitorilor din sec
torul mecanic — au obținut impor
tante realizări. Ei au reparat și re
vizuit un număr de 33 tractoare 
din cele 39 tractoare planificate 
pentru reparații, au terminat de re
parat toate plugurile de tractor, 
semănătorile, cultivatoarele, mo
toarele stabile etc, realizînd pla
nul de reparații în proporție de 
peste 80 la sută.

Aceasta înseamnă că utemiștii și 
tinerii mecanizatori de la G.A.S. 
Roseți vor termina reparațiile ma
șinilor și uneltelor agricole pînă 
ia data de 25 ianuarie a.c., adică 
*,u 40 de zile înainte de termenul 
•revăzut,sj ' ' "Wfl ț;

Efectuarea reparațiilor mașinilor 
și uneltelor agricole în timpul sta
bilit nu se poate face fără o bună 
organizare a muncii. Lucrul a- 
cesta îl cunosc bine și tinerii me
canizatori de la S.M.T. Buda, re
giunea Ploești. în actuala campa
nie de reparații, organizația de 
bază U.T.AL, îndrumată de orga
nizația de partid, i-a mobilizat ac
tiv pe toți utemiștii și tinerii me
canizatori, renartizîndu-i pe pos
turi de reparații. Ca responsabil al 
fiecărui post a fost numit cîte un 
mecanizator dintre cei mai pregă-

tiți din punct de vedere profesio
nal, iar tînărului inginer E. Mer- 
chidanu i s-a trasat sarcina să 
sprijine și să controleze perma
nent pe fiecare tînăr în parte. 
Astfel organizată, munca a dat 
bune rezultate. Pînă acum s-au 
reparat 15 tractoare, 20 de plu
guri, 8 semănători, 40 de grape 
și alte mașini și unelte agricole. 

Tinerii mecanizatori de la S.M.T.
Buda au economisit aproape 25.000 
lei prin recondiționarea unui mare 
număr de piese.

Importante economii 
la reparația tractoarelor

In unitățile agricole 
socialiste din raionul 
Brăila tinerii desfă
șoară o activitate 
fructuoasă pentru ter
minarea la timp a 
reparațiilor mașini
lor agricole.

La G.A.C. Mixi- 
neni, brigada de me
canizatori, condusă de 
tînărul Ion Vasile, a 
reparat prin muncă 
voluntară 3 tractoare

K.D. 35 și prin uti
lizarea pieselor vechi 
au realizat o econo
mie de 6000 lei. Și 
tinerii mecanizatori 
de la S.M.T. Maxi- 
neni au obținut suc
cese frumoase in ca
drul lucrărilor de re
parații. Tinerii Rusii 
Filip, Pascu Hișan, 
Badiu Costică au ter
minat reparațiile îna
inte de termen, iar la

repararea salturilor 
de tractoare au obți
nut o economie de 
3000 lei.

Echipele conduse 
de utemistul Lungu 
Mihăilă și de tînărul 
Ștefan Mihalache de 
la G.A.C. din comu
na Oancea contribue 
efectiv la repararea 
inventarului și pre
gătirea semințelor.

V. MEI AXA

jț In acest an colectivul uzinei 0 
8 „Timpuri Noi" din Capitală, 8 
? și-a propus să mărească pro- | 
8 ductivitatea muncili în așa fel 8 
8 ca valoarea producției globale 8 
| să crească cu 8 la sută față | 
8 de anul trecut. 8
8 In îndeplinirea acestei sar- | 
g cini un mare rol îl are ridica- g 
8 rea neîncetată a calificării pro- 8 
8 îesionale a fiecărui muncitor. | 
g în fotografie: Strungarul 8 
8 Caralis Tanasis, de la secția 8 
8 prelucrătoare, arată tînărului 
g Icn lonescu,
8 felul cum sc măsoară cota în- 8
8 tre două cupluri.
8 8

In regiunea Galați

420.000 ore

P. LUNGU

Turneu studențesc
La începutul acestei luni cer

cul dramatic „I. L. Caragiale" al 
Universității „Victor Babeș" din 
Cluj, laureat al primului concurs 
național al cercurilor dramatice 
studențești, a făcut două depla
sări in orașele Bistrița și Dej cu 
piesa „Liceenii** de Treniov.

Deplasarea face parte din ci
clul de spectacole pe care stu
denții le vor prezenta în centrele 
muncitorești și satele din regiu
nea Cluj.

lingă piesa „Liceenii" re- 
, Juriul studenților este alcă
tuit din: „Tîrgul inimilor**, de 
T. Vornic, „Primăvara în noiem- 
brie“ de Lucia Demetrius și alte 
piese într-un act. Din distribuție 
fac parte pe lingă studenții A. 
Dohotaru. C. Alexandrescu, T. 
Băla] și profesor universitar Ni- 
colae Pîrvu, lector Laurențiu Ho
dorog, lector Valeriu Mare etc.

După ce vom termina sesiunea 
de examene ne vom continua tur
neul.

AUREL DIMITRIU 
student

TINERI I 
|ȘI TINERE!;: 

Participați la
| concursul $ 
> corespondenți-1 
)) lor voluntari | 

pentru cele mai bune| 
informații, reportaje,| 
note critice, foiletoane j 
epigrame, caricaturi și| 
fotografii, inițiat de zia-| 
rul nostru in cinstea^ 
zilei de 1 MÂI și a: 
zilei de 5 Mai „Ziua;

: Presei Comuniste11 *

8
elev proiectant, g

La S.M.T. Titu, reparațiile sînt în toi. lata în fotografie pe utemiștii mecanizatori Stancu 
Petre și Tudose Niculae, lucrînd Ia repararea unui motor.

CUM POATE SPRIJINI
DIN REGIUNEA CRAIOVA
de electrificare a
Ne vorbește ION MOANGÂ, președintele 

sfatului popular al regiunii Craiova
Recenta plenară a C.C. al U.T.M. 

a pus în fața tineretului sarcina 
de a dezvolta munca patriotică în 
scopul realizării sarcinilor trasate 
de partid pe anul 1959. O mare 
importanță are electrificarea sate
lor, în privința căreia tinerii sint 
chemați să-și aducă un aport sub
stanțial. In legătură cu planurile 
privind electrificarea satelor în 
noul an și posibilitățile pe care 
tineretul le are spre a ajuta acea
stă acțiune, am stat de vorbă cu 
președintele sfatului popular al re
giunii Craiova, Ion Moangă.

— Ne-ați putea spune în cîteva 
cuvinte, ne-am adresat interlocu
torului nostru, care era situația a- 
cestei regiuni din punct de vedere 
al electrificării înainte de 23 Au
gust ?

— De fapt, pentru a ilustra si
tuația lăsată de regimul burghezo- 
moșieresc în regiune consider su
ficient să vă ofer citeva cifre care 
sînt semnificative în acest sens. 
In anul 1938 în regiunea Craiova 
era electrificat un singur sat. In- 
cepînd din anul 1945 electrificarea 
satelor a cunoscut o dezvoltare 
mereu crescîndă. 
ridică azi la 128 
încetat. Numai în 
spre exemplu, au 
un număr de 61 
roase raioane ca Novaci, Tîrgu Jiu, fără

Numărul lor se 
și el crește ne
ultimii doi ani, 
fost electrificate 
de sate. Nume-

Vînju Mare, Turnu-Severin, Cuj- 
mir și altele, pentru care în tre
cut lumina electrică era ceva de 
domeniul fanteziei, se numără azi 
printre fruntașele acțiunii de elec
trificare.

— Care sînt perspectivele anu
lui 1959 în ceea ce privește conti
nuarea acțiunii de electrificare a 
regiunii Craiova ?

— Anul care a început va con
semna în regiunea Craiova noi 
realizări în domeniul electrificării. 
Una dintre cele mai importante 
acțiuni pe care o întreprindem pe 
această linie o constituie electri
ficarea în sisteme raionale. Prin
tre altele cea mai importantă re
țea va fi cea de la Bărbătești la 
Craiova, datorită căreia vor fi ali
mentate cu curent electric un nu
măr de 42 sate și comune. Ea va 
străbate raioanele Gilort, Filiași, 
Amaradia și Craiova.

— In ce măsură considerați că 
poate sprijini tineretul regiunii 
Craiova acțiunile legate de elec
trificare ?

— Munca voluntară a tineretului 
în ceea ce privește planul nostru 
de electrificare pe anul 1959 con
stituie un mijloc important de re
zolvare a sarcinilor pe care ni 
le-am pfopus, de îndeplinire a lor 

. mai repede, înainte de termen și, 
T îndoială, constituie o sursă

inginer 
comite-

munca voluntara
Tinerii brigadieri din orașele 

Galați și Brăila au prestat peste 
300.000 ore de muncă voluntară 
la amenajarea de parcuri și spații 
verzi, extinderea rețelelor de apă 
și iluminat, demolarea unor clă
diri vechi, etc. Succese deosebite 
au obținut in activitatea lor și 
brigăzile de tineret de la sate. 

•Pentru extimfkr&tt’ diferitelor con
strucții din sectorul agricol socia
list, tinerii din această regiune au 
efectuat peste 120.000 ore de mun
că voluntară.

turnătorie, s-a subliniat totodată 
că tînărul muncitor trebuie să fie 
el însuși primul controlor al caliE 
tății muncii sale. De' o mare im
portanță este în această privință 
preocuparea organizației U.T.M. 
pentru desfășurarea unei puternice 
munci politice de agitație printre 
tineri, în așa fel, îneît să crească 
conștiința lor muncitorească, socia
listă.

In cadrul adunării, tinerii și-au

Tinerii turnători 
de la uzinele „Timpuri 

Noi“ s-au alăturat 
inițiativei de reducere 

a procentului 
de rebuturi

Priveam filonul incandescent 
de fontă ce intra într-una 
din forme. Deodată, din for

mă începură să curgă pe toate 
margilnile șuvoaie de metal. La 
includere, forma nu fusese bine a- 
sigurată. La observația maistrului, 
umil din tinerii turnători a dat ur
mătorul răspuns :

Meștere, spunea el, turnă- 
toria-i meserie oarbă. Noi știm ce 
închidem, dar ce iese nu putem 
ștJ.

De atunci s-a scurs cîtva timp. 
Zilele trecute, tinerii turnători, la 
chemarea organizației U.T.M. din 
turnătorie, .s-au adunat și au dis
cutat cu spirit de răspundere, căi
le prin care se poate reduce pro
centul de rebuturi. Utemiștii, tine
rii turnători de la uzinele „1 im
puri Noi" din Capitală răspundeau 
astfel la inițiativa tinerilor de la 
uzinele „Steagul Roșu din Orașul 
Stalin și I.M.S.-Roman, care —• 
după cum se știe — au pornit o 
acțiune multilaterală de reducere 
a procentului de rebuturi .la piesele 
turnate. Ei răspundeau insă și la 
o necesitate stringentă a uzinei: 
reducerea procentului de rebuturi. 
S-a (arătat de pildă că procentul 
admis de rebuturi la turnătorie a 
fost în anul 1958 de 13,5 la sută. 
Cel realizat l-a întrecut cu laproa- 
pe 2 procente, atingînd 15,4 Ia 
sută.

La .adunare, tînărul 
Francilsc Mezei din cadrul
tului U.T.M. pe uzină, a prezentat 
un referat. El a arătat că față de 
anul 1957, în anul trecut, în turnă
torie s-au obținut unele succese în 
reducerea procentului de rebuturi. 
Ceea ce s-a făcut însă este depar
te de a epuiza toate posibilitățile.

Din referat ca și din discuțiile 
tinerilor, ale muncitorilor vîrstnici, 
maiștrilor și inginerilor din atelier, 
care au fost invitați la această șe
dință, a reeșit clar că reducerea 
rebuturilor este în (puterea fiecărui 
tînăr muncitor. Cei care au luat 
cuvîntul au arătat faptul că deși 
puțini în atelier mai sînt unii tineri 
care au o califilcare slabă sau sînt 
indisciplinați ca : Dinu Victor, Ste- 
lian Dorobanțu, Ion Btticiuc, Ma
rin Gh. Marin și care din această 
pricină dau rebuturi. Dinu Vitelor 
de exemplu, pe lingă slaba Iui ca
lificare, nefiind nici îndrumat su
ficient de către responsabilul de 
brigadă, cînd a lucrat la o coman
dă de cilindrii de frină a rebutat 
multe piese.

O problemă care s-a dezbătut 
mult în adunarea utemiști'.or a 
fost organizarea brigăzilor de ti
neret și preocuparea organizației 
U.T.M. față de felul în care aces
tea își desfășoară munca. S-a sub
liniat că lipsa de disciplină in une
le brigăzi, slaba organizare a uno
ra, autoritatea scăzută a unor res
ponsabili de brigăzi, a contribuit la 
mărirea procentului de rebuturi

Discutind despre felul in care 
se asigură controlul preventiv în

luat angajamente concrete. Față de 
luna decembrie 1958, brigada V-a 
de tineret, condusă de Vasile Ale
xandru, s-a angajat ca în luna ia
nuarie 1959 și apoi și în celelalte 
luni să reducă coeficientul de re
but de la 3,3 la sută la 1,5 la 
sută; brigada H-a condusă de 
Gheorghe Demeter, s-a angajat să 
reducă rebutul de la 2,4 la sută 
ia 1 la sută ; brigada Vl-a, con
dusă de Constantin Codrescu, s-a 
angajat să reducă rebutul de la 
5,7 la sută la 2 la sută ; brigada 
II I-a condusă de Ion Constantin 
s-a angajat să reducă rebutul de 
la 2,6 la sută la 1 la sută etc. In 
acest sens și alți tineri și-au mai 
luat angajamente.

Centralizînd toate angajamente
le tinerilor turnători procentul de 
rebut, la unele din principalele 
piese turnate în uzină, va scădea 
in lanul acesta, față de anul 1958, 
după cum urmează :

— la pistonul motorului S D 
— de la 24,2 la sută — la 20 
sută.

— la pistonul motorului D 6
de la 22,3 la sută — la 15 la sută.

— la pistonul motorului D 15 — 
de la 30,2 la sută — la 15 la sută.

— la cilindrul motorului S 
de la 18,8 la sută — la 15 la

— la chiulasa motorului S 
de la 23,2 la sută — la 15 la

Angajindu-se să contribuie cu 
toate forțele la bătălila împotriva 
rebuturilor, tinerii au subliniat tot
odată că la turnătoria uzinelor 
„Timpuri Noi" din Capitală s-ar 
putea reduce cu și mai mult pro
centul de rebuturi dacă conducerea

25
la

6 — 
sută.
6 — 
sută.

UN ÎNV
In raionul Ceacova

a fost terminată
colectivizarea agriculturii

In ziua de 18 ianuarie raionul Ceacova, regiunea Timișoara, a 
devenit al treilea raion din regiune cu agricultura colectivi
zată. Acum în cele 37 gospodării colective din raionul Cea

cova 10.575 familii de țărani colectiviști lucrează unite 47.119 ha.
Gospodăriile agricole colective din raionul Ceacova, regiunea Ti

mișoara, au dobîndit în anul trecut rezultate de seamă in sporirea 
producției agricole vegetale și animale și, pe această cale, a bună
stării colectiviștilor.

TINERETUL
ACȚIUNEA
satelor

In 1938 un singur 
sat electrificat

In 1958 128 sate
electrificate

Pentru a 
acest 
cifre

lu- 
pri- 
din 
Se- 
ob-

Mari economii prin 
munca tineretului

Succesele dobîndite de gospodă
riile agricole colective din raionul 
Ceacova, cîștigurile realizate de co
lectiviști, munca politică desfășu
rată de organizațiile de partid, au 
convins pe țăranii întovărășiți, și 
în primul rînd cadrele de condu
cere ale întovărășirilor, să pă
șească cu încredere în marea fa-

importantă de economii, 
demonstra mai concret 
cru, vă voi oferi cîteva 
vind economiile ce ar rezulta 
munca voluntară. In raionul 
garcea, de exemplu, se poate
ține o economie de 24.000 lei la 
rețeaua de înaltă tensiune și 
102.000 lei la rețeaua de joasă 
tensiune. Un alt raion unde munca 
tineretului poate aduce statului 
economii este Gura Jiului, unde se 
pot realiza 111.000 lei economii la 
rețeaua de înaltă tensiune și 
255.000 lei la rețeaua de joasa ten
siune, adică în total 3(36.000 lei. 
Sînt numai două exemple care 
cred că arată destul de convingă
tor rolul important al muncii vo
luntare a tineretului în ceea ce 
privește economiile ce se pot obți
ne în acțiunea de electrificare. Noi 
așteptăm pe tineri pe absolut 
toate șantierele de electrificare a 
regiunii Craiova. In fiecare comu
nă, în fiecare sat în care se vor 
efectua lucrări de electrificare, or
ganizațiile U.T.M., sub conduce
rea organizațiilor de partid, au da
toria să sprijine prin muncă vo
luntară aceste lucruri, grăbind 
ritmul electrificării, făcînd posibilă 
economisirea unor mari sume de 
bani. Tineretul din fiecare sat și 
comună poate să aducă un aport 
important la electrificare.

— V-am ruga să ne spuneți cî- 
teva cuvinte desprei mijloacele prin 
care tinerii ar putea obține a- 
ceste economii.

— In primul rînd prin efectua
rea lucrărilor care nu presupun o 
muncă calificată ca de exemplu: 
săparea gropilor și plantarea de 
stîlpi, transportarea stîlpilor etc. 
Pe această temă v-aș putea da un 
exemplu. Traseul de la Bărbătești 
la Craiova măsoară o lungime de 
peste 70 kilometri. Considerind că 
distanța dintre stîlpi este de 300 
metri înseamnă că vor fi necesare 
circa 250 de gropi a căror săpare 
prin muncă voluntară ar aduce se
rioase economii, reducînd prețul de 
cost al acestor lucrări. Bineînțeles 
că se mai pot obține economii și 
pe alte căi ca, de exemplu, valo
rificarea deșeurilor prin întreprin
derile de colectare, curățirea trase
elor etc. Fără îndoială că tinere
tul regiunii noastre va răspunde 
cu entuziasm chemării de a fi în 
număr cit mai mare pe șantierele 
de electrificare ale regiunii Cra
iova.

P. EUSEBIU

întreprinderii, a sectorului de tur
nătorie va sprijini, cu măsuri con
crete, această acțiune îmbrățișată 
de toți muncitorii. Trebuie ară,tat 
in acest sens că problema aprovi
zionării la timp și cu matefiale 
de calitate corespunzătoare (pă- 
mînt, fontă, lianți etc), este o pro
blemă încă nerezolvată complect. 
Păm intui de turnare care stă
în ploaie și zăpadă, mai ales 
toamna și iarna, cind se știe 
că din cauza umidității acestuia, 
rebutul crește. Mai sînt încă cutii 
de formare uzate, macarale care se 
defectează des, uscătorul model ca 
și celelalte uscătoare care nu sint 
puse la punct în cele mai mici a- 
mănunte. Există de asemenea lip
suri în aprovizionarea în mod rit
mic și corespunzător a locurilor de 
muncă cu pămînt și alte materiale. 
Toți acești factori, precum și alții, 
concurează la ridicarea procentului 
de rebuturi în turnătorie. Conduce
rea sectorului de turnătorie, a în
treprinderii trebuie să sprijine ac
țiunea pornită de tineri privind re
ducerea rebuturilor la piesele tur
nate.

Adunarea a luat hotărîri impor
tante pentru reducerea rebuturilor. 
Ea a hotărît în primul rind să se 
reorganizeze mai bine decît pînă 
acum brigăzile de tineret, să se în
ființeze un curs de minim tehnic, 
un post utemist de control (care 
pînă acum n-a existat în turnă
torie), să se facă săptămînal la 
cîte o brigadă de tineret analiza 
cauzelor rebuturilor. S-a hotărît de 
asemenea ca, în prima decadă a 
lunii martie, utemiștii și tinerii din 
turnătorie să se adune din nou și 
să analizeze felul în care s-au pus 
în practică măsurile hotărîte, con
tribuția tilnerilor la reducerea pro
centului de rebuturi.

O idee a trecut ca un fir roșu 
prin referat ca și prin toate dis
cuțiile purtate de tinerii turnători 
de la Uzinele „Timpuri Noi“, iide- 
ea că profesia de turnător nu este 
o meserie oarbă, că dacă conduce
rea sectorului va asigura locurile 
de muncă, cu materiale de bună 
calitate, dacă toți tinerii își vor 
însuși o calificare profesională 
mai înaltă, dacă vor respecta cti 
o mai mare strictețe tehnologia 
prescrisă, dacă vor fi și mai dis
ciplinați și-și vor organiza mai 
bine locul ele muncă, ei pot ști și 
ceea ce închid în formă, precum și 
ce va ieși după turnare.

I. BODEACOLONIALIST
(2 Anul 1958 a constituit apo- 
(/ geul carierei înrăitului reacțio- 
0 nar francez, generalul Massu, 
v cel care i-a învățat pe parașu
ta tiștii francezi să spună cu dezin- 
v voltură aceste două fraze :
v —„Sîntein vite și sîntem
v mîndri de acest lucru**.
v —„Noi sîntem SS-iștii zile-
v lor noastre”,
v în fruntea gloatei sale de pet
ty rașutiști. gene- 
ty ralul Massu și 
ty coloneii fasciști 
ty au smuls votul în
\ Algeria, în tim- 
\ pul referendumu- 
x lui. Doar în frun- 
\ tea unei 
\ cări fasciste 
\ întîlnește un a~
\ semenea tip cinic, care să afi- 
\ șeze deschis fărădelegile comi
ty, se de el și de mișcarea pe care 
ty o conduce și să se mîndrească. 
ty Care este 
ty militară a celui ce astăzi 
ty titlul de superprefect al Alge
ty rului, și care în urmă cu cîteva 
ty luni, alături de generalul Sa- 
Îlan, astăzi inspector general al

Apărării Naționale franceze, 
a comis lovitura din 13 mai

1958 ? Cel ce a încercat să

miș- 
se

cariera politică și
are

ETERAT
I MASSU

Țara Oașului era renumită cu ani în urmă pentru înapoiere și 
analfabetism. Acum 15—20 de ani 1/3 din populație era anal, 
fabetă iar restul abia știa să se iscălească. în Țara Oașului as
tăzi există școli în toate comm nele, case raionale de cultură și 
cămine culturale, biblioteci etc. Oșenii nu de mult analfabeți se 
interesează astăzi de noile lucrări literare apărute în librării. în 
fotografie: aspect de la „Librăria noastră" din Negrești-Oaș.

joace rolul lui Cavaignac, ty) 
înăbușitorul în sînge al mișcă- 
rii populare, Massu, este un () 
specimen tipic, un produs al 0 
expedițiilor colonialiste. în a- ty 
nul 1930, după ce a ter- ty 
minat școala militară Saint ty 
Cyr, unde s-a distins ca un ty 
adept înfocat al ideilor pru- ty 
sace a fost trimis să-și aplice ty 
în viață concepțiile fasciste în ty 

Africa Ecuato- ty 
rială. Aici a tă’ ty 
iat și a spînzu- ty 
rat la propriu ty 
p'nă în anul ty 
1940 cind ajun- ty 
ge la gradul de ty 
căpitan. ty

A venit războ- $ 
iul. Anul 1945 

nu înseamnă pentru Massu 
sfirșitul războiului, ci, după 
cum menționează revista „Der 
Speigel" — „trecerea la un 
marș nou, de data aceasta ne- x 
bunesc. în calitate de pâraști- \ 
tist pe fronturile coloniale”. \ 

lată-l pe Massu inacțiune. în x 
1945 înaintat la gradul de cn- \ 
Ionel este trimis în Indochina " 
în fruntea parașutiștilor. Ma
sacrele sale de aci au devenit 
renumite. Apoi a slujit intere
sele colonialismului francez, în » 
Africa Occidentală franceză. \ 
Din 1955, cînd a căpătat tresa \ 
de general, Massu devine co- \ 
mandantul unui grup de para- % 
șutiști din Algeria. Aci genera- \ 
Iul „s-a acoperit de glorie", \ 
devenind călăul poporului al- \ 
gerian, un inspirator al te- x 
roar ei împotriva 
algerieni. Ordinul 
torturați Djamila 
și Hanry Alleg, de 
sate algeriene, de a 
bătrîni și femei, poartă iscăli- \ 
tura : Massu. De altfel colone- \ 
Iul Bijard din anturajul său, a 
de la el a învățat fraza sa fa- 
vorită : „Cîți au fost omorîți $ 
astăzi ?“ /)

Experiența tîlharilor liitle- ty 
riști este reeditată de oa- ty 
\menii lui Massu, intitu- ty 
lată de algerieni „grupurile Z) 
bestiilor", care execută în ma- (j 
să ostatici și împușcă mii de ?) 
patrioți. ^emnele^ lui Massu 
— sîrma ghimpată a lagărelor Z) 
de concentrare — pot fi întîl- $ 
nile pretutindeni în Algeria, ca Z) 
de altfel peste tot unde el i-a Q 
condus pe parașutiști. Dar ce 0 
nu face marea burghezie colo- d 
nialistă franceză pentru a-și 
menține dominația colonială, Q 
acolo unde o mai are, ori este â 
pe punctul de a fi lichidată ! () 
Massu este tocmai unul din a- b 

v cești oameni de care burghezia () 
v reacționară franceză are nevoie 
Uși pe care l-a găsit. b
V Dacă vreodată în vreun anuar () 
Q statistic vor exista cîteva locuri (f 
A mari criminali ai popoare- 0 
ylor coloniale, desigur că un loc () 
v de frunte îi va reveni și gene- () 
Oralului Massu. ()
Q CAROL ROMAN

patrioților 
de a fi 

Buhired 
a incendia 
fi asasinați



Și la grupul școlar poligrafic din București se desfășoară întrecerile Spartachiadei. Iată un as
pect din concursul de șah.

Tot mai multi tineri 
participă la întrecerile 
SPARTACHIADEI

k * ★

Numeroase concursuri la sate

Campionatul
de hochei

A SPORTIVILOR >.

I
Invăfămîntul politic
V. T. M. contribuie 
la educarea comunistă

In majoritatea raioanelor din re
giunea Stalin Spartachiada de iar
nă a tineretului este în plină des
fășurare. O vizită recent făcută în 
cîteva raioane din regiune ne-a dat 
posibilitatea să vedem felul cum 
se desfășoară întrecerile 
mari competiții de masă.

acestei

• ÎN RAIONUL AGNITA, de 
pildă, datorită muncii politice 
dusă de comitetul raional U.T.M. 
și U.C.F.S. pînă la data de 28 de
cembrie 1958 s-a desfășurat etapa 
l-a pe colective în 7 colective 
sportive din raion la următoarele 
discipline sportive: șah, la care au

Cît mai multe fete în întrecere
activizarea tineretului în a face 
sport desfășoară colectivele sporti
ve „Eruga"—Siliștea Crucii, ,,Re- 
colta“-Cioroiași, colectivul sportiv 
din comuna Rost „Ceramica" — 
Moflei, din satul Tudor Vladimi- 
rescu din raionul Corabia. O ac
tivitate interesantă se desfășoară, 
de asemenea, la centrele de schi 
din localitățile Valea Strîrnbă, To- 
plița Odorhei (R.A.M.), unde be
neficiind de excelente condiții na
turale un număr de 300 de schiori 
tineri se întrec cu însuflețire în 
concursurile Spartachiadei.

In orașul Turnu Severin întrece
rile sînt în plină desfășurare. La

Una din sarcinile deosebit de im
portante pe care și le propune 
populara competiție sportivă de 
masă a tineretului — Spartachia
da, este antrenarea unui număr cît 
mai mare de tineri în întrecerile 
sportive; O mare atenție se acor
dă tineretului de la sate.

Sînt numeroase raioanele din 
țara noastră în care activitatea 
sportivă se bucură de o intensă 
participare a maselor de tineri din 
mediul sătesc. O frumoasă activi
tate pe această linie o au colec
tivele „Flacăra" din Tg. Jiu, „Cer- 
na“ Baia de Aramă și altele. In 
raionul Corabia, de exemplu, pînă 
în prezent numărul celor înscriși -concursurile de tenis de masă au 
pentru a participa la Spartachiadă 
este de peste 3.300 de tineri. Ceea 
ce este îmbucurător în acest raion, 
este numărul mare de fete care 
s-au înscris pentru a participa la 
diverse discipline sportive, număr 
care se ridică la. aproape 800. De 
o largă participare se bucură în
trecerile de patinaj și schi. Cifra 
800 de înscriși la aceste discipline 
dovedește suficient de elocvent a- 
pest lucru.

O activitate deosebită privind

participat 270 de tineri, trîntă 220, 
tenis de masă 125 de tineri. S-au 
evideaiiat în mod deosebit colecti
vele sportive „Voința" și „Victo
ria" din orașul Agnita, precum și 
colectivele sportive din comunele 
Nokrich, Noiștat, Bărcuț, iacobent. 
Numărul total al tinerilor înscriși și 
care își dispută întîietatea la pro
bele Spartachiadei în raion este de 
2.400.

O mare atenție în acest’raion a 
fost acordată lărgirii bazei mate
riale a colectivelor sportive, în spe
cial a celor sătești. Astfel, s-au 
confecționat haltere, pe plan local, 
în comunele Birtiș, Nokrich și Băr
cuț.

IN COMUNELE RAIQNU- 
CODLEA: Zărnești, Tohan, 
Hărman, Budila, Intorsura 

Buzăului și altele, tinerii țărani 
muncitori își dispută întîietatea la 
șah, tenis de masă, trîntă, schi, pa
tinaj. In total în întreceri sînt an
trenați 4378 de tineri.

LUI 
Bod,

participat pînă în prezent 235 bă
ieți și aproape 100 de fete. Dato
rită interesului manifestat față de 
Spartachiadă, la centrul de halte
re organizat pe lîngă colectivul 
sportiv „Voința" se desfășoară o 
activitate intensă. Tot aici s-au 
luat măsurile necesare pentru ame
najarea unei pîrtii de schi pe dea
lul Vărnicului, precum și a două 
patinoare.

E. P1TULESCU

Finalîștii campionatului mondial 
de baschet

• IN RAIONUL SIBIU, 
din raioanele fruntașe pe regiune, 
întrecerile Spartachiadei cunosc 
de asemenea o participare nume
roasă. Astfel, pe patinoarele „Lu
ceafărul" și „Steaua Roșie" se des
fășoară întrecerile de patinaj. Pe 
lîngă colectivul sportiv „Steaua 
Roșie" s-a înființat un centru de 
haltere, frecventat cu regularitate 
de tinerii din oraș. Pe piftiile de 
coborire de la Păltiniș, pe cele din 
Parcul Arinilor sau de pe dealul 
Gușteriței, din apropierea orașului 
Sibiu, amenajate în acest scop, se 
desfășoară întrecerile de schi. Pen
tru elevii școlilor medii din oraș a 
fost organizată o tabără de schi la 
Păltiniș la care au participat pes
te 300 de elevi.

Eliminarea echipelor Argentinei, campioană mondială în 1950, Fili- 
pinelor, locul 3 la campionatul mondial din 1954 și Uruguaiului, locul 
3 la Olimpiada de la Melbourne, constituie marea surpriză a preli
minariilor campionatului mondial de baschet care se desfășoară în 
Chile. Pentru turneul final s-au calificat primele două clasate din cele 
3 grupe: S.U.A., U.R.S.S., R. P. Bulgaria, Brazilia, Porto Rico și 
Taivan. împreună cu Chile, calificată din oficiu ca țară organizatoare, 
aceste formații vor participa la turneul final ce va avea loc între 20 
și 31 ianuarie la Santiago. Celelalte 6 echipe eliminate, vor participa 
ia un turneu de consolare între 21 și 25 ianuarie la Valparaiso. Echi
pele R. P. Bulgaria și S.U.A. sînt singurele neînvinse în eliminatorii. 
In cel de-al treilea tur Porto 
a pierdut in fața Taivanului. 

a pierdut meciul cu Canada.
iată rezultatele înregistrate 

Taivan—Argentina 63— 59 :

Rico a învins Filipinele, iar Argentina
Echipa U.R.S.S., jucînd cu rezervele,

în turul 3 : S.U.A.—R.A.U. 
Brazilia—-Mexic

U.R.S.S. 63—54; R.P. Bulgaria—Uruguai 
lipine 76—63.

Clasamentele grupelor elimina torii:
Grupa A: 1. S.U.A. 6 puncte (27 1—204); 

209) ; 3. Argentina 4 puncte (194 —202); 
(179—239).

Grupa B.: 1. Brazilia 5 puncte (215—175) ; 2. U.R.S.S. 5 puncte 
(229—199); 3. Canada 5 puncte (1 69—164); 4. Mexic 3 puncte (173— 
234). în această grupă clasamentul a fost alcătuit pe baza coșavera- 
jului.

Grupa C.: 1. R.P. Bulgaria 6 puncte (217—174); 2. Porto Rico 5 
puncte (209—194) ; . 3. Filipine 4 puncte (192—220); 4. Uruguai 3 
puncte (181—218).

78—50 ;
65—58 ; Porto

103—58 ; 
Canada—
Rico—Fi-

2. Taivan 5 puncte (207—
4. R.A.U. 3 puncte

E s
ț, Rundele a 5-a și a 5-a din ca

drul campionatului unional de șah 
au consolidat poziția marelui ma
estru Boris Spasski în fruntea cla
samentului. El a remizat cu Fur
man și l-a învins pe Krogius. lată 
și celelalte rezultate înregistrate: 
runda a 5-a. Petrosian-Gheller 
1/2-112; Tai-Keres 1/2-■ 1/2; Luti- 
kov-Krogîus 112—112; Bronstein- 
Holmov 1(2—!f2.

Echipa cehoslovacă de fotbal 
Steaua Roșie Bratislava a susținut 
o nouă întîlnire în Etiopia jucînd 
la Addis Abeba cu selecționata a- 
cestui oraș Fotbaliștii cehoslovaci 
au repurtai victoria cu scorul de 
1-0

* 400 de jucători și jucătoare re- 
prezentînd 40 de țări vor evolua în 
cadrul celei de-a 25-a ediții a cam-

depionatelor mondiale de tenis 
masă care vor avea loc Ta Dort
mund între 27 martie și 5 aprilie 
1959. Cu prilejul unei conferințe. 
Koe Biewar, șeful biroului de pre
să al campionatelor mondiale, a 
arătat că actuala ediție a competi
ției constituie cel mai mare eveni
ment sportiv pe care-l găzduiește 
R. F. Germană de la sfîrșitul răz
boiului. Tn prezent au loc lucrări 
de reamenajare a sălii „Westfal- 
lenhallen" cu o capacitate de 
25.000 locuri.

■fr Cu prilejul unui concurs de 
natație desfășurat la Sydney, tînă
rul înotător australian Ion Kon
rads a stabilit un nou record mon
dial în proba de 200 m. liber 
(220 yarzi), realizlnd timpul de 
2’02"2jl0.

Pe cîțiva dintre sportivii uzinei „Ernst Thăllmann" din Orașul 
Stalin i-um întâlnit mai întiî la locurile lor de muncă. Pe filele car~ 
netului am notat atunci un șir de nume : Ciobotă Cristea, căpitanul 
echipei de fotbal, strungar, handbalistele Cojocaru Ivana, bobina
toare, Mora IFindt, controloare la motoare-cuzineți... La toți am 
văzut aceeași preocupare, seriozitate în muncă, ca și pe terenul de 
sport.

A doua oară i-am întîlnit in altă parte. De astă dată la învăță
mântul politic U.T.M. De la bun început trebuie spus că toți sportivii 
uzinei sînt încadrați în învățământul politic U.T.M., atît cei ce acti
vează în formațiile din campionatele orășenești, cît și cei promovați 
în campionatul republican.

La lecții, în acea zi, veniseră cu toții. Dar nu numai frecvența era 
mulțumitoare. Tinerii sportivi se dovedeau bine pregătiți, lucru re
levat cu prisosință de răspunsurile bine documentate pe care le-au 
dat. Era limpede că sportivii, în marea lot majoritate, manifestă in
teres pentru ridicarea nivelului lor politic și ideologic. Un mare 
merit în această direcție revine, desigur, organizației U.T.M. din 
uzină, care în acest an a pus un accent deosebit pe educația comu
nistă a sportivilor, spre deosebire de anii trecufi cînd de dragul 
performanțelor, aceștia erau „absolviți" de sarcini care revin oricărui 
membru al organizației noastre revoluționare de tineret. Organizația 
U.T.M. din uzină a înțeles acum că activitatea sportivă face parte inte
grantă din munca de educare comunistă a tineretului, că performan
țele sportive nu pot fi privite ca un scop în sine. Și rezultatele se vă
desc din însăși comportarea celor mai mulți dintre ei, nu numai pe 
terenul de sport, ci și în muncă, în învățămîntul politic, în viața co
lectivă a tineretului uzinei.

Acum este plăcut să'asiști la o lecție sau la un seminar în formele 
de învățămînt politic la care participă și sportivi. Ei ascultă cu aten
ție prelegerile ținute de către propagandiștii cercului „Să ne cu
noaștem patria", conferințe cum arfi : „U.T.M. — ajutor de nădejde 
al partidului", „Conducerea de către partid — izvorul și chezășia 
succeselor în muncă ale organizației U.T.M." și altele.

Unii propagandiști, ca strungarul Oțetea Troian, secretarul organi
zației U.T.M. nr. 10, au legat lecțiile ținute de activitatea practică 
productivă, de comportarea sportivilor pe terenurile de sport, de 
dragostea pe care aceștia trebuie s-o aibă față de culorile colectivu
lui. in felul acesta, după cum ne-au declarat chiar tinerii sportivi, 
lecțiile sînt mai atractive, stîrnesc un interes deosebit.

Seriozitatea de care acum dau dovadă sportivii uzinei — în marea 
lor majoritate — atît în producție, cît și pe terenul de sport, a făcut 
ca ei să fie iubiți tot mai mult de întregul colectiv al uzinei de 
tractoare din Orașul Stalin. Acesta este rodul faptului că organiza
ția U.T.M. și colectivul sportiv de aici, s-au preocupat cu o deose
bită atenție de educația comunistă a sportivilor.

# Qatinoarul artificial
August" a găzduit astăzi g 

, două interesante întîlniri*5 
;de hochei care au opus echipe
le „Progresul Gheorghieni" 
„Voința Miercurea Ciuc" 
:„C.C.A.“—„Știința Cluj".

Ambele întîlniri au furnizat 
întreceri spectaculoasei, dina- 

^mice, în care jucătorii au făcut 
/o mare risipă de energie. 
/ Tinerii jucători ai „Voinței" 
gau dovedit și în această întîl- 
gnire că pot obține rezultate va
loroase. Ei au dispus de „Pro- 
& greșul" cu scorul de 5—3. Sco- 
grul nu ilustrează raportul de 
/forțe dintre cele două echipe, 
«jucătorii „Voinței" avînd iniția- 
gtiva în majoritatea timpului. 
/Forma excepțională a portaru- 
«lui echipei „Progresul", care 
ga jucat de altfel mai bine decît 
/în întîlnirile anterioare, a făcut 
/însă ca scorul să nu ia pro- 
g porții.
£ Meciul „C.C.A."—„Știința 
/Cluj" considerat, pe drept cu- 
/vînt, derbiul etapei a furnizat 
g celor prezenți un spectacol pal- 
/pitant și de calitate, dat fiind 
/miza mare pusă în joc. ;
g Studenții clujeni au luptat cu^ 
gardoarea care îi caracterizează,' 
/în timp ce militarii au dovedit) 
«un plus de posibilități tehnice,^ 
gsuficiente însă pentru a obținea 
/victoria. )
/ Tntîlnirea a luat sfîrșif cu re-i 
^zultatul de 8—4 pentru C.C.A. j 
/ Arbitrajul a fost uneori de-5 
^pășit de nervozitatea jucători-L 
Slor. £
< S. SPIREA g

Pe patinoarul artificial „23 August" întrecerile de hochei au atras 
un mare număr de spectatori.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

întreceri dlrze în ultima zi 
a „internaționalelor" da tenis de masă 

de la Constanța
D. DUȚA

D. DORIN
In Sala Floreasca, duminică dilmineața a avut loc un concurs atletic, îa care au luat parte nu

meroși sportivi. In fotografie : un aspect din timpul probei de 80 m. g. băieți.

Sportul francez in
Pe arena sportivă internațională, Franța joacă un rol tot mai 

neînsemnat. In afara reprezentativei de fotbal care a reușit să 
cîștige locul trei la ultima edi ție a campionatelor mondiale și a 
trei cicliști profesioniști, Riviere. Anquetil și Luison Bobet, 
anul 1958 a adus numai deziluzii iubitorilor de sport din Franța. 
In mod deosebit a scăzut nivelul atleților și înotătorilor, boxe
rilor și gimnaștilor. Care sa fie

Mișcarea sportivă din Franța 
a cunoscut perioadele ei de 
înflorire în anii cînd

F.S.G.T. (Federația sportivă mun
citorească de gimnastică) și-a pu
tut desfășura din plin activitatea. 
Nu este un secret faptul că zeci 
de campioni și recordmani ai 
Franței, campioni și recordmani ai 
Europei și ai lumii au făcut primii 
pași în sport în rîndurile acestei 
organizații care își are deschise 
larg porțile tuturor muncitorilor și 
funcționarilor 
ultimii zece 
verne care 
conducerea Franței, 
calea războaielor i 
Indochina și Algeria 
iat toate subvențiile acordate 
F.S.G.T. Măsuri asemănătoare au 
fost luate și în ce privește diferi
tele federații și uniuni sportive 
franceze care di ani de zile se 
zbat în greutăți financiare de tot 
felul. Bineînțeles că guvernul De 
Gaulle nu se putea angaja decit 
pe o cale identică. „Programul de 
austeritate" lansat de ministrul de 
Finanțe, Antoine Pinay, la sfîrșitul 
anului 1958 prevede lichidarea și 
a ultimelor subvenții de care be
neficiau organizațiile sportive fran
ceze din partea guvernului.

Cum era și de așteptat, diferite 
organe de presă burgheze din 
Franța caută să sprijine măsurile 
antidemocratice ale guvernului. 
Pentru „salvarea sportului fran-

francezi. Or, 
ani, diferitele 
s-au perindat 

, angajate 
coloniale

an

în
Su

la
pe 

din 
tă-

cauza ?

cez“ ele preconizează înlocuirea 
sportului de mase cu „sportul de 
elita", idee importata de peste 
Atlantic, care însă și-a demonstrat 
ineficacitatea prin regresul înre
gistrat de mișcarea sportivă din 
S.U.A. Sprijinind teoriile „sportu
lui de elită", ziarul „L’Equipe" 
scrie : „Daca atleții noștri sînt bă
tuți de italieni, dacă înotătorii 
nu dețin nici un record mondial, 
dacă gimnaștii nu joacă un rol în
semnat la campionatele lumii, dacă 
boxerii nu au intrat în finalele 
Jocurilor Olimpice... toate acestea 
so datoresc „sistemului". Nu cre
ditele sînt acelea care au lipsit, 
ci oamenii de mînă forte. Nu ne 
trebuie mase mari de sportivi, ci 
vedete care să fie susținute de ar' 
mată sau marile întreprinderi". 
Pentru „aducerea la linia de plu
tire" a sportului francez, „L’Equi
pe" preconizează pentru fiecare 
sport tiu comisar tehnic „investit 
cu puteri considerabile". Iată la 
ce argumente 6Înt siliți să facă 
apel în neputința lor, apologeții 
sportului burghez, al sportului a- 
panaj a] celor puțini, al feciorilor 
de bani gata,
plictisul.

dornici să-și ucidă

Asemenea măsură 
duce la salvares
___ *• „ j- v_

măsură ar putea 
:a mișcării 

din Franța ? Greu 
de crezut dacă se ține seama de 
faptul că noul guvern francez nu 
■ aprobat fondurile necesare con-

sportive

struirii unui stadion modern cu 
100.000 de locuri în capitala țării.

Lipsa bazelor sportive corespun
zătoare, amenință în mod se
rios dezvoltarea sportului francez. 
Iata-1, de pildă, pe recordmanul 
țării la triplu salt, Batista, care 
deși locuiește într-unul din orașe
le mari ale țării, Sette, nu se 
poate antrena din cauză că nu e- 
xistă o pistă de atletism. Robert 
Christophf, singurul campion eu
ropean de înot, de origină fran
ceză, este silit să nn activeze iar
na, deoarece la Marsilia, al doilea 
oraș al Franței nu există un 
bazin acoperit, iar aruncătorul 
de suliță, Michel Maquet renunță 
Ia antrenamentele sale, fiindcă 
după ce termină munca istovitoa
re într-o fabrică din Paris, nu are i 
putere să se mai deplaseze pînă la 
marginea capitalei, acolo unde are 
posibilitatea să folosească un teren 
pentru antrenamente,

Acestea sînt consecințele, ln- 
tr-o țară care cheltuiește 
miliarda pentru un război 

colonial în Algeria, unde fondurile 
pentru mișcarea sportivă sînt re
fuzate. Congresul F.S.G.T. a arătat 
că pentru a salva sportul francez 
sînt necesare 500 milioane franci 
subvenții și 20 miliarde credite 
pentru construirea de baze și 
procurarea de echipament sportiv. 
Cum era și de așteptat, 
aceste cereri, guvernul 
surd.

Milioanele de francezi 
besc sportul își pun acum între
barea : sport de elită sau sport de 
mase ? Ei au, pe de o parte exem-

la toate 
a rămas

eare lu

iscîte
piui celor cîtorva vedete, care 
odată ce au depășit maximul po
sibilităților rămîn fără urmași, iar 
pe de altă parte minunatele suc
cese ale Uniunii Sovietice unde 
exista 70.000 profesori de educa
ție fizică, 25.000 terenuri de fot
bal, 200.000 terenuri de volei și 
baschet. 7.000 săli de gimnastică, 
Și zeci de milioane de tineri spor
tivi Ia orașe și sate. Și apoi fran
cezii au posibilitatea să vadă și re
zultatele celor două „tipuri" de 
sport. Regres catastrofal în Franța 
și succese uimitoare în Uniunea 
Sovietică și țările de democrație- 
populară.

CONSTANȚA (Prin 
telefon de la cores
pondentul nostru ).

Palatul sporturilor 
din Constanța ș-a do
vedit o gazdă ospita
lieră a campionate
lor internaționale de 
tenis de masă ale 
R.P.R. Localnicii au 
arătat a fi iubitori 
pasionați ai tenisu
lui de masă, în toate 
zilele cît au durat 
întrecerile, populînd 
pînă la refuz marea 
sală. Interesul mani
festat de ei a fost 
răsplătit de întrece
rile pasionante 
care 
tori 
Sportivii 
mai ales 
zentanții 
nerații, 
mulți 
străini au contribuit 
ca ultima ediție a 
campionatelor inter
naționale de tenis de 
masă ale R.P.R. să 
furnizeze partide 
deosebit de disputa
te, de un înalt nivel 
tehnic.

Remarcăm victoria 
din semifinale a du
blului feminin Maria 
Alexandru — 
na Barasch 
renumitului 
campion i 
Eva Koczian — Oli
via Mosoczi și cea a 
Măriei Biro — Geta 
Pitică care au trecut

au
de

la 
fost mur. 
multe ori. 

romîni, 
prin repre- 
tinerei ge- 
alături de 

concurenți

— Maria- 
asupra 
cuplu 

european

de valoroasa pereche 
bulgară Ivanova —■ 
Boiadjeva. Campio- 
natele au evidențiat 
pe tînărul și talenta
tul nostru jucător, in 
vîrstă de numai 15 
ani, Adalbert Rethi 
care a învins de o 
manieră categorică 
(3-0) „speranța." sue
deză Borg, fina
list alături de Sido 
la dublu bărbați. Fi
nala de simplu femei 
disputată între cam
pioanele europene 
Koczian—Mosoczi a 
constituit o simplă 
formalitate, titlul re
venind Evei Koczian. 
Trebuie menționat 
aci înfrîngerea neaș
teptată ( neașteptată 
după desfășurarea jo
cului din semifinale) 
a Getei Pitică în fața 
Evei Koczian.

Cu mult interes a 
fost așteptată finala 
la simplu bărbați 
dintre iugoslavul 
Marcovic II și ma
ghiarul Berczik. Tî
nărul jucător iugo
slav, Marcovic II, 
după ce a trecut prin 
emoții în primul tur 
cînd a dispus abea 
la limită într-un joc 
epuizant de romînul 
Bottner care s-a do
vedit a fi un jucător 
cu posibilități l-a în
vins în semifinală în
tr-un meci spectacu
los pe rutinatul Sido.

Berczik care s-a do
vedit de-a lungul 
campionatului ca un 
jucător cu o serioasă 
pregătire tehnică, a- 
devărat maestru al 
paletei, a trebuit să 
se încline în fața lui 
Marcovic II.

Finalele la dublu 
femei cu toate că se 
disputa „în familie" 
(intre două cupluri 
romînești) a furnizat 
un spectacol intere
sant. Pînă la urmă ti
tlul de campion «. in
ternațional de tenis 
de masă al R.P.R. la 
dublu femei a fost 
cîștigat de perechea 
Biro—Pitică care s-a 
dovedit a fi mai cal
mă, mai atentă. Ce
lelalte finale au fur
nizat spectacole mai 
puțin interesante des- 
fășurîndu-se sub va
loarea jucătorilor. Ti
tlurile de campioni 
au revenit în ordine: 
la dublu bărbați : 
Berczik-Foldy care 
au dispus de Sido— 
Bord, iar la dublu 
mixt cuplului Ko
czian—Foldy care a 
învins perechea Mo
soczi—Sido.

Pe. echipe, pe pri
mul loc s-a clasat 
R.P. Ungară, urmată 
de R.P. Romînă la 
femei și de Sued
ia bărbați.

I. ȘERBU

Succesele hocheiștilor sovietici 
în Suedia

După turneul întreprins tn 
S.U.A., în drum spre patrie, echipa 
selecționată de hochei pe gheată a 
U.R.S.S. s-a oprit la Stokholm 
pentru a susține două tntllntri a. 
micale cu reprezentativa Suediei. 
Primul meci a avut loc la 18 ia
nuarie și s-a terminat cu scorul de 
3—1 (2—0; 1—1; 0—0) tn favoarea 
echipei sovietice. Punctele au fost 
marcate de lakusev, Dekonski și 
Snetkov. Pentru gazde a înscris 
Bjorn. '

Intr-o declarație făcută corespon
dentului agenției TASS, antrenorul 
echipei sovietice, Tarasov, a spus: 
„Echipa suedeză, una dintre cele

mal puternice din lume, a fost un 
excelent partener de antrenament 
In vederea campionatelor mondia
le. Jucătorii noștri s-au mișcat 
foarte bine tn meciul de astăzi, 
care a avut loc pe un patinoar des
chis. Cele 8 întîlniri disputate 
S.U.A., pe stadioane închise 
gheajă artificială, au supus la 
mare efort pe jucători .Țin să 
marc că se află intr-o formă 
celentă portarul Pucikov, fundașii 
Sologubov și Tregubov, înaintașii 
Loktev și Alexandrov. Echipa noa
stră va mai susține cîteva meciuri 
de antrenament cu reprezentativele 
R. Cehoslovace".

în 
fi 

un 
re. 
ex-

I. RETEGAN



Manifestări ale tineretului
consacrate Centenarului Unirii

In regiunea Stalin In raionul Vaslui

Revista
Uniunea Sovietică" 

va apare
și în limba romînă

CONCURSUL

CORESPOIMQENTILOjL

Pentru sărbătorirea 
centenarului Unirii 
Țărilor Romîne, or
ganizațiile U. T. M. 
și de pionieri 
orașul 
Stalin în colaborare 
cu casele de cultură, 
cluburile, bibliotecile, 
căminele culturale și 
cu sprijinul activ al 
organizațiilor de par
tid fac intense pregă
tiri. Astfel, in multe 
organizații U. T. M. 
au început să se des
fășoare adunări festive 
ale tineretului în care 
sînt evocate momente 
din lupta dusă de 
masele populare și 
de intelectualitatea 
progresist-patriotică 

pentru unirea țărilor 
romîne.

Asemenea adunări 
au avut loc în citeva 
secții și sectoare de 
la Uzinele de trac
toare „Ernst Thăl- 
mann", fabrica „Par
tizanul Roșu", școala 
medie nr. 5 din Ora
șul Stalin și altele. 
Intr-o astfel de adu
nare care a avut loc 
în sectorul bloc-mo
tor al Uzinelor de 
tractoare, utemiștii și 
tinerii au hotărît să 
declare ziua de 23 ia
nuarie — zi a schim
burilor de onoare în 
producție. Echipele 
artistice ale tineretu
lui pregătesc de ase-

din
și regiunea

menea interesante 
spectacole închinate 
Unirii Țărilor Romi
ne și luptei oameni
lor muncii pentru 
construirea socialis
mului în patria noa
stră. Așa de exem
plu tinerii artiști a- 
matori de pe lingă 
casa de cultură din 
Sighișoara pregătesc 
piesa de teatru „Drep
tatea lui Cuza-Vodă‘, 
și sceneta „Moș Ion 
Roată și Unirea". Tot 
la Sighișoara U.C.F.S. 
va organiza în zilele 
premergătoare cente
narului „Cupa Uni
rii" la discipline 
sportive ca : volei, 
tenis de masă și schi.

Un spectacol inte
resant pregătește cu 
prilejul centenarului 
Unirii și ansamblul 

artistic al tineretului 
de la 1PROFIL Mă- 
gura-Codlei. Din pro
gramul acestui an
samblu fac parte în
tre altele, cîntecele 
„Hora Unirii" de 
Gh. Danga, „Cîntecul 
Unirii" de Florin Co
mișel, recitările „La 
Unire" de Bolintinea- 
nu „De-ar trăi" de 
Oțescu-Iordăchescu, 

povestirile din tim
pul lui Cuza, Moș 
Ion Roată și Unirea, 
Ocaua lui Cuza și al
tele.

La școala medie

nr. 5 din Orașul Sta
lin se va desfășura 
din inițiativa organi
zației U.T.M. un con
curs „Drumeții Ve
seli" cu tema „Actul 
Unirii oglindit în 
operele de literatură 
și artă". In ziua de 
20 ianuarie va avea 
loc la Uzinele de 
tractoare o reuniune 
a tineretului. Cu a- 
cest prilej un profe
sor de istorie va vorbi 
tinerilor despre în
semnătatea istorică a 
Unirii, iar brigăzile 
artistice de agitație 
vor evoca momente 
din actul istoric al 
Unirii.

Palatul pionierilor 
din Orașul Stalin pre
gătește de asemenea 
un interesant program 
artistic, care cuprin
de printre altele, cîn
tece, recitări, cîteva 
povestiri dramatizate 
despre actul Unirii și 
domnitorul Cuza. Tot 
cu acest prilej pala
tul pionierilor pre
gătește un concurs 
„Cine știe cîștigă" a- 
decvat Unirii Țărilor 
Romîne, iar tinerii 
artiști amatori ai pa
latului vor prezenta 
la stația de radio am
plificare a orașului 
un bogat program ar
tistic.

I. ANDREI

Centenarului Uni- 
Romîne este în- 
către tineretul din

Sărbătorirea 
rii Țărilor 
tîmpinată de 
orașul și raionul Vaslui cu o serie 
de activități menite să contribuie 
la educația sa comunistă și pa
triotică. Pînă la 17 ianuarie se ți-, 
nunseră conferințe pe această te
mă de către profesorii de istorie și 
învățători, în 70 de organizații 
U.T.M., printre care în satele Pun- 
gești, Codăești etc.

Tot în întîmpinarea acestui mare 
eveniment Comitetul orășenesc 
U.T.M. Vaslui organizează o ex
cursie cu 50 de tineri frunași din 
cooperativele meșteșugărești, insti
tuțiile și școlile din Vaslui în satul 
Solești, unde se află o fostă lo
cuință provizorie a lui Cuza. Cu 
acest prilej tinerii excursioniști din 
Vaslui vor lua cu dînșii echipa ar
tistică a casei raionale de cultură, 
care vor prezenta un spectacol în 
fața 
Iești,

tineretului din satele So- 
Stioborăni, Miclești etc.

C. SLAVIC

I

i

au 
lui

Utemiștii, 
restaurat casa 
moș Ion Roată

ț

Zilele acestea au început la In stitutul de petrol și gaze din Ca
pitală primele examene din sesi unea de iarnă.

In fotografie: aspect din timpul examenului de topografie unde 
prof. Constantinescu Gh. examinează pe studentul loniță Iordache 
din anul I.
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Cu un veac în urmă, prin lupta 
dusă de masele populare s-a în
făptuit Unirea Țărilor Romîne. Po
porul romîn, luptător înflăcărat, 
pentru cauza Unirii, factorul ho- 
tărîtor al, Unirii, năzuia ca acest 
act important în istoria patriei 
noastre să constituie în sfîrșit un 
prilej pentru rezolvarea revendi
cărilor sale sociale și anume li
chidarea in primul rînd a iobă
gie!.

Ca exponenți ai năzuințelor 
maselor populare s-au ridicat din 
rîndul unor oameni luminați ai 
vremii, o serie de luptători înflă
cărați pentru Unire. Meritul aces
tora constă în aceea că în acțiu
nile lor ei s-au făcut ecoul gla
surilor maselor. Ei legau de idea
lul înfăptuirii Unirii aspirațiile 
fierbinți ale poporului de elibe
rare din iobăgie și de eliberare a 
țării de sub jugul otoman.

Sub influența luptei maselor 
populare și a ideilor revoluțio
nare ale vremii, acești oameni lu
minați au fost conștienți că pro
gresul celor două țări este de ne
conceput fără Unire, fără» elibera
rea socială și națională a po
porului. Ințelegînd aceasta, ei 
s-au pronunțat pentru înfăptuirea 
unui program de prefaceri so
ciale, menit să contribuie la ușu
rarea și îmbunătățirea soartei ma
selor.

Acum, în preajma sărbătoririi 
Centenarului Unirii Țărilor Ro
mîne, mîndrindu-ne cu faptul că 
Unirea a fost opera maselor 
populare ne amintim și de figuri
le unor patrioți, luptători înflăcă
rați pentru Unire, printre care se 
numără în primul rînd : Alexan
dru Ioan Cuza, Mihail Kogălni
ceanu; Vasile Alecsandri și alții.

★
Făcînd parte din rîndurile inte

lectualilor proveniți din 
boierime, Alexandru Ioan Cuza

mica
a
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2
2
2
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fost atras de ideile înaintate ale 
epocii și a militat activ pentru’ 
înfăptuirea lor. De aceea la 1848 
ia parte cu însuflețire la mișca
rea revoluționară din Moldova 
alături de Mihail Kogălniceanu, 
Vasile Alecsandri etc., cu care 
ocazie se face cunoscut maselor.

Aceasta i-a permis lui Cuza să 
fie ales deputat în Divanul ad- 
hoc al 'Moldovei. Mai tirziu, sub 
presiunea maselor populare, A-

In cadrul pregătirilor pen
tru sărbătorirea cente
narului Unirii, comitetul 

U.T.M. din comuna Cîtnpuri, 
raionul 
bogat. Pînă în prezent tinerii 
de aici au întreprins multe ac
țiuni frumoase. Cu sprijinul co
mitetului de partid și al sfatu
lui popular comunal utemiștii 
și tinerii au restaurat casa în 
care a trăit moș Ion Roată, 
reușind s-o amenajeze aproape 
Ia fel cum arăta ea acum 100 
de ani, în preajma actului Uni
rii Țărilor Romîne.

In această acțiune în mod 
deosebit s-au evidențiat tinerii 
Agafiței Tănăsache, Uzum Eu- J 
gen, Constantin Lupușor și 
alții care au lucrat cu multă 4 
tragere de inimă. Organizația ș 
de bază U.T.M. a G.A.C. și 
tinerii de la școala de 7 ani ș 
din comuna Cîtnpuri au hotă- 'ș 
rit să ia sub patronaj casa me- ș 
morială pentru a o întreține în s 
bune condițiuni.

In ca 
tru

Ii

Panciu, are un plan

V. M.

I
<4?

Incepînd cu numărul din luna 
ianuarie a acestui an, revista 
„Sovetski Soiuz" apare și în tra
ducere romînească, cu titlul 
„Uniunea Sovietică";

Revista „Sovetski Soiuz" este 
cunoscută de mult unui larg nu
măr de cititori din țara noastră, 
ca o oglindă vie și interesantă a 
vieții clocotitoare 
Sovietică. Apariția în limba ro- 
mînă a revistei „Uniunea Sovie
tică" este menită să facă și mai 
accesibilă cititorilor romîni cu
noașterea realității sovietice, ac
tivitatea multilaterală a oameni
lor sovietici constructori ai comu
nismului.

Numărul pe ianuarie 1959 (pri
mul care apare și in limba ro- 
mînă), pune Ia îndemina citito
rului un bogat material oglin
dind felul în care au întîmipinat 
oamenii sovietici planul de 7 ani, 
al cărui început coincide cu un 
eveniment de o deosebită impor
tanță: Congresul al XXI-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Ciîre comparative, re
portaje, grafice fotografii, de
monstrează convingător avîntul 
în muncă al milioanelor de oa
meni sovietici, hotărirea lor nea
bătută de a cîștiga întrecerea 
pașnică cu S.U.A., „Planul mă"' 
re (ei construcții", „Ritmul dez
voltării noastre", „Atomul lucrea
ză pentru șeptenal", „Petrol pen
tru Siberia" — iată numai cîte
va din articolele publicate în le
gătură cu această temă. Cititorii 
care vor să afle cum s-a dezvol
tat Bielorusia în cei 40 de ani 
de putere sovietică, cum se des
fășoară viața într-o familie le
tonă, cum prelucrează savanții 
sovietici datele privitoare la 
Lună — pot găsi în acest număr 
răspuns la întrebările lor.

Numeroase informații de actua
litate, declarații ale unor oaspeți 
străini despre diverse aspecte ale 
vieții sovietice, rubrica de curio
zități intitulată „De toate", o ru
brică de sport și alta de humor, 
complectează acest număr făcîn- 
du-1, așa cum s-au obișnuit de 
mult cititorii revistei, bogat și 
interesant. Pentru cititorii tineri 
și vîrstnici din țara noastră acest 
număr adaugă un interes în plus.

din Uniunea

Utemiștii 
transporta gunoiul 

pe ogoare
Nu de mult în cadrul organi

zației de bază U.T.M. din coo
perativa de producție „Atîrnați", 
raionul Alexandria, tinerii au 
constituit o brigadă utemistă de 
muncă patriotică formată din 
28 tineri.

Secretarul organizației de 
bază U.T.M., Gheorghe Garoafă, 
împreună cu membrii biroului 
au stabilit cu conducerea coo
perativei un plan 
brigăzii patriotice,

Intr-o dimineață 
ianuarie brigada 
muncă. Unii erau 
unelte, alții veniseră cu ate
laje. Convoiul s-a oprit pentru, 
o clipă în fața sediului coope
rativei de producție. Toți îl aș
teptau pe Gh. Garoafă care pri
mea ultimele indicații din par
tea președintelui.

Insfîrșit 
furtună pe

— Gata 
spune Gh.

de lucru

geroasă 
a ieșit 

înarmați

al

de 
la 
cu

iată-1 că iese ca Q 
ușă.
băieți,, la căruțe —
Garoafă comandam, 

tul brigăzii. Căruțele porniră 
în goană spre platformele de 
gunoi. Panglicuțele multico
lore din coama cailor fluturau 
în vînt.

Cîntecele voioase răsună pînă 
hăt departe. Carele sînt încăr
cate unul după altul. A pornit 
și o întrecere.

Așa a trecut ziua aceea ge
roasă de ianuarie. Bilanțul a 
fost cît se poate de îmbucură
tor. 40 căruțe de gunoi au fost 
transportate pe ogoarele coo
perativei de producție din Atîr
nați.

VASILE MIRANCEA 
instructor al comitetului 

raional U.T.M.

CINEMATOGRAFE : Alo?... ați 
greșit numărul I. — Patria, Bucu
rești, Miorița, Libertății ; Omul 
meu drag — Republica, I. C. Fri
mu, înfrățirea între popoare. Alex. 
Siahia : Două mame — Magheru ; 
Cerul infernului — V. Alecsandri, 
Lumina, N. Bălcescu’ Drumul spre 
stele și Vă invităm in Uzbekistan— 
Central; Roma, oraș deschis — 13 
Septembrie; Numai o femeie — 
Maxim Gorki, 8 Martie. 23 August; 
Casa in care locuiesc — Victoria; 
Program de filme documentare și 
de desene animate — Timpuri Noi, 
Alex. Popov ; Zboară cocorii — 
Tineretului ; Melba — Gh. Doja, 
1 Mai; Vraja dragostei — Griviția; 
Legea mării — Vasile Roaită, Fia-

căra : Trapez — Cultural, B. Dela- 
vnancea ; Ultima stație — 8 Mai; 
Afacerea nu s-a clasai — Unirea; 
Legenda dragostei — C. David, 
Munca ; Pasagerul clandestin — 
Arta ; Călătorie peste 3 mări — 
Donoa Si-tno ; Idiotul — Popular ; 
Un nou număr de atracție — II ie 
Pintilîe, G. Coșbuc; Serenada 
mexicană — M. Eminescu : Zile de 
dragoste — Ol ga Banele ; Fata cu 
chitara — Aurel Vlaicu ; Trei în- 
timplărl — G. Bacovia ; Pescarii 
din Arai — Drumul serii ; Bomba 
— 16 Februarie; Surorile — 30 
Decembrie ; Idolul de sare — Clu
bul Boleslaw Bierut.

$■
Produse noi, ieftine 

de o
mai bună 
a locului 

prin, folo-

Printr-o 
organizare 
de muncă, 
sirea din plin a celor 
480 minute și aplica
rea a mai multor 
inovații și raționali

zări, aduse procesu
lui fabricării turbo- 
dinamurilor, colecti
vul brigăzii nr. 1 de 
la atelierul de turbo- 
generatori pentru lo
comotive din cadrul 
Combinatului meta
lurgic Reșița și-a în
deplinit planul anual 
pe 1958 cu 35 zile 
înainte de termen. 
Unul din factorii care 
au determinat obți
nerea aeestor succese 
a fost și atenția deo
sebită pe care a acor
dat-o, tov. Danciu 
Gheorghe, responsa
bilul brigăzii, ridi
cării calificării tine-

calitate superioara
rilor. Astfel tineri ca:
Alexandru 

Ana Fuică 
ghe Blanc, 
câți atunci 
creat această briga
dă, pot astăzi să exe
cute lucrări de cate
goria a IlI-a, a IV~a 
și chiar a V-a, De 
aici se observă, că 
nu întÎTwplător în a- 
nul trecut, prețul de 
cost al turbogenera- 
torilor a fost cu cca. 
3 la sută mai mic 
față de cel planificat.

Atenția deosebită 
ce se acordă produse
lor, 
tate de 
gadă, a 
mărul 
asupra 
partea 
să fie redus la zero, 

în acest an, pro
ducția lunară a tur- 
bogeneratorilor va fi

„Eroina de pe Jii“ 
la Căbești

Kovaci, 
și Gleeor- 

necalifi- 
cînd s-a

ce sînt execu- 
această bri- 
făcut ca nu- 
reclamațiilor 

calității din 
beneficiarilor

O seară
Intr-o duminică seară, tine

rii din comuna Călățele, raionul 
Huedin, s-au strîns mai devre
me ca de obicei în sala căminu
lui cultural. Fusese anunțată o 
seară literară cu prilejul ani
versării a 109 ani de la naște
rea marelui nostru poet Mihail 
Eminescu.

După ce s-a terminat rularea 
unui frumos film artistic, la 
lumina puternică a becurilor 
electrice, secretarul organiza
ției U.T.M. din comună, tov. 
Popa Petre, a vorbit tinerilor 
despre viața și opera marelui

cu 25 la sută mai 
mare față de anul 
1958. Pentru asigura
rea îndeplinirii sar
cinilor și depășirea 
lor prin fabricarea a 
80 buc. turbodinn- 
muri peste plan, tov. 
Gh. Danciu, respon
sabilul brigăzii, a 
trecut la defalcarea 
sarcinilor ce revin 
fiecărui om, pe fie
care mașină. La a- 
ceasta, desigur a ți
nut cont și de gra
dul de pregătire pro
fesională a fiecărui 
membru al brigăzii. 
Pentru succesele ob
ținute in produc
ție, această bri
gadă este apreciată de 
întreg colectivul cit 
și de conducerea com
binatului.

F. CĂRUNTU 
lăcătuș

literară
poet, despre creația sa. După 
expunerea făcută, din mijlo

cul tinerilor s-a ridicat biblio
tecara Maria Cocaină care a 
cerut permisiunea de a recita 
cîteva din poeziile marelui 
nostru poet, M. Eminescu. 
a fost răsplătită cu vii 
plauze.

Seara tîrziu, pe ulițele 
tului tinerii se întorceau 
casele lor, fredonînd frumoase 
melodii 
poet.

Ea
a-

sa
la

pe versurile marelui

t
ONEȚ GHEORGHE 

țăran muncitor

IINIF(O®MA¥BII
La Casa Universitarilor din Capitală a avut loc 

conferința „Observarea undelor în natură", ținută de 
acad. prof. Marcel Minnaert, directorul Observato
rului din Utrecht-Olanda. Conferința a fost urmă
rită cu viu interes de asistență.

★
Zilele acestea au avut loc sesiunile celor opt sfa

turi populare raionale din Capitală. In aceste se
siuni deputății au discutat și aprobat bugetele și 
planurile locale pe anul 1959. Planurile sfaturilor 
populare raionale prevăd lucrări gospodărești meni
te să înfrumusețeze în continuare Capitala țării.

★
La Palatul Culturii din Brăila a luat ființă ce

naclul muzical „George Enescu", care va contribui 
la acțiunea de culturalizare a oamenilor muncii.

Aici au fost organizate seri muzicale închinate 
compozitorilor A. Borodin, Ciprian Porumbescu, 
George Enescu.

CENTENARUL UNIRII ȚĂRILOR ROMÎNE

LUPTĂTORI DE FRUNTE
dunărea electivă a Moldovei l-a 
ales la 5 ianuarie 1859 domn în 
Moldova, iar la 24 ianuarie 1859 
este ales domn și în Țara Romî- 
nească, înfăptuindu-se astfel Uni
rea celor două țări sub un sin
gur principe.

La venirea sa la București 
pentru a depune jurămîntul în 
fața Adunării elective, ” 
dădu o proclamație în 
își exprima hotărîrea de 
făptui „dezvoltarea noilor 
stituții și adevărata și temeinica 
punere în lucrare a reformelor ce 
sînt menite a introduce în socie
tatea noastră marele principiu al 
societății moderne".

Trecînd la înfăptuirea acestui 
program, Cuza luă o serie de mă. 
suri legislative printre care a- 
mintim: legea rurală privitoare 
la desființarea iobăgiei și împro
prietărirea clăcașilor, seculariza
rea averilor mînăstirești, reorga
nizarea armatei, proclamarea noii 
Constituții denumită „Statut", 
lărgirea bazei electorale, refor
ma juridică, reforma învățămîn- 
tului. Aceste reforme au contri
buit la restrîngerea relațiilor feu
dale, la dezvoltarea mai largă a 
forțelor de producție și a relații
lor capitaliste, ajutînd în acea pe
rioadă istorică la progresul po
porului romîn.

Legat fiind de burghezia în 
dezvoltare, care-1 susține la con
ducerea statului, Cuza caută deci 
să grăbească procesul de dotare 
al țării cu instituții burgheze. 
Cuza a căutat să conducă prin 
intermediul elementelor ridicate 
din pătura boierimii de mijloc și 
a comercianților. Oglindind însă 
limitele pozițiilor înfăptuitorilor 
acestor reforme — poziția unor 
democrați burghezi — reformele 
amintite au avut un caracter par
țial, limitat și au satisfăcut nu
mai într-o măsură redusă năzu
ințele maselor. De pildă, reforma 
agrară a împroprietărit numai un 
număr restrîns de familii. Marea 
proprietate moșierească s-a men
ținut și tot odată s-au păstrat pu
ternice resturi feudale.

Din cauza șovăielilor lui, Cuza 
nu s-a sprijinit întrutotul pe ma
sele populare în lupta împotriva 
boierimii reacționare, fiind astfel 
nevoit să abdice la 11 februarie 
1866 în urma complotului pus la 
cale de cea mai mare parte a 
burgheziei coalizată cu moșieri- 
mea. „Monstruoasa coaliție" nu 
vedea cu ochi buni ca o persona
litate de seama lui Cuza — a- 
vînd popularitate în mase — să 
stea în fruntea țării, stimulînd 
astfel avîntul democratic al po
porului și rezistența lui împotriva

Cu z a 
care 

a în- 
in-

PENTRU UNIRE
coaliției trădătoare a burghezo- 
moșierimii.

In vreme ce Cuza se stingea în 
mizerie, departe de țară la Hei
delberg, visînd mereu la melea
gurile patriei sale, juncherul pru
sac de pe tronul Romîniei și clica 
care-1 adusese la putere deschi
deau, prin afacerea Stroussberg 
șirul afacerilor murdare care a- 
veau drept scop să scoată țara 
la mezat în favoarea capitaliști
lor străini, bogățiile țării și roa
dele muncii poporului romîn.

★
O altă figură de patriot, om 

înaintat, luptător 
tru Unire a fost 
niceanu.

Kogălniceanu a 
tivă la pregătirea 
luționare din 1848

Ideea Unirii care se afirmase 
tot mai mult în scrierile vremii 
apare în conținutul său cel

de frunte pen- 
Mihail Kogăl-

luat parte ac- 
mișcării revo- 
în Moldova.

mai

larg la revoluționarul-democrat 
Nicolae Bălcescu. După el unirea 
și neatîrnarea față de Poarta oto
mană, era una din condițiile ne
cesare pentru rezolvarea celor 
mai arzătoare probleme ale ma
selor populare. Numai unirea a- 
răta Bălcescu „putea să realizeze 
în pace toate reformele politice și 
sociale, de care el (poporul — 
n.n.) are nevoie și să constitueze 
dominarea democrației, domina
rea poporului prin popor“.

Alături de Bălcescu, cel care a 
militat neobosit pentru idealul 
Unirii a fost Mihail Kogălni
ceanu. încă la 1848 în „Dorințele 
partidei naționale în Moldova", 
Kogălniceanu își formulează 
ideile înaintate pentru îmbunătă
țirea soartei țăranilor, cerînd des
ființarea boierescului și Unirea. 
După moartea lui Bălcescu, Ko-

gălnice-anu a continuat să lupte 
pentru atingerea scopului măreț 
al Unirii. El leagă înfăptuirea 
Unirii de rezolvarea problemei ță
rănești arătînd1 că „ce ar fi na
ția, ce ar fi țara-, dacă țăranii noș
tri ar fi nenorociți ?.

La 25 mai 1862 Kogălniceanu 
rostește cunoscutul sau discurs 
despre „îmbunătățirea soartei ță
ranilor". Făcînd istoricul proble
mei țărănești, Kogălniceanu de
monstrează necesitatea împroprie
tăririi țăranilor, temelia țării. „Ei 
(țăranii — n-n.) sînt uzufructuari 
pe anume câtimi de pămînt otă- ----- în 

pe 
de 
cu 
cu

rite de lege; și izgonindu-i 
totul sau chiar în parte de 
aceste pămînturi lucrate de ei 
sute de ani, stropite și rodite 
sudoare, ba chiar adesea și 
sîngele lor, am face cea mai mare 
strîmbătate a secolului, o strîm- 
bătate și mai mare decît aceea 
cind populațiunea rurală s-a fost 
redus la robia Rumîniei sau a ve- 
cinătăței (legarea țăranilor io
bagi de glie — n.n.)“.

El atrage atenția asupra legă
turii dintre rezolvarea problemei 
țărănești și progresul țării, subli
niind că .... vai de noi, dacă am
socoti că soartea țăranilor fiind 
rea, soartea țărei, soartea noas- 
stră va putea fi și rămînea 
bună !“. •

Activitatea depusă în slujba 
Unirii de spiritele cele mai lumi, 
nate ale vremii, a fost încunu
nată de succes deoarece ea co
respundea năzuințelor maselor.

La 9 februarie 1863 Kogălni
ceanu declară în acest sens: 
„Unirea e actul energic al între
gii națiuni romîne... și de aceea, 
domnilor, nici chiar domnitoru
lui, dar încă unui simplu parti
cular, nu-i recunosc și nici nu-i 
voi da vreodată dreptul acesta 
de-a zice că el a făcut singur 
Unirea. Nu, domnilor. Unirea na
țiunea a făcut-o...“.

Ca prim ministru Koglănicea- 
nu a sprijinit acțiunile preconiza, 
te de Cuza împotriva cărora se 
ridicau marii boieri. De secu
larizarea averilor mînăstirești, 
de reforma electorală, de legea 
rurală etc., se leagă alături de 
numele lui Cuza și personalitatea 
lui Mihail Kogălniceanu.

Atent la aspirațiile poporului 
Kogălniceanu a rămas însă un 
apărător al intereselor burgheziei 
din rîndurile căreia făcea parte. 
Țelurile luptei sale au fosț: pe

plan social-economic — înlătura
rea orînduirii feudale și înlocui
rea ei cu orînduirea capitalistă, 
iar pe plan național — Unirea. 
El a acționat în sens democrat
liberal, adică preconizînd calea 
„legală", a reformelor de sus în 
jos pentru a preveni astfel revo
luția.

Kogălniceanu a fost totuși un 
gînditor și un militant neobosit 
pentru Unire de pe 
epocii sale, un democrat care 
siujit cu abnegație 
progresiste ale poporului romîn 
aproape o jumătate de veac.

★
In rîndurile oamenilor luminați, 

luptători pentru Unire se numără 
și Vasile Alecsandri. Poetul în
drăgit de noi încă de pe băncile 
primilor ani de școală, a desfă
șurat o intensă activitate politi
că pe linia ideilor avansate ale 
epocii, încadrîndu-se în rîndurile 
militanților fruntași la 1848. Fi 

„Hora Unirii", a fost „arunca
tă" de poet ca o lozincă mobili
zatoare în mijlocul maselor ca o 
lozincă ce oglindea năzuințele po
porului. Efectul ei a fost impre
sionant. „Hora Unirii" cîntată 
peste tot, la teatru, la întruniri, 
provoca un entuziasm de nedes- 
cris pentru cauza Unirii.

Viersurile
„Unde-i unul, nu-i putere 
La nevoi și la durere. 
Unde-s dor, puterea crește 
Și dușmanul nu sporește 1“ 

fost tălmăcite în chip minu-

pozițiile 
a 

idealurile

au

nat, în felul său, de către cea mai 
reprezentativă figură provenită 
din sinul țărănimii, Moș Ion 
Roată.

Teatrul este folosit și el pe scară 
largă în scopul Unirii. In 1858 în- 
tr-o scrisoare adresată unui prie-

ten, poetul spunea printre altele: 
„Toți amicii noștri lucrează cu en
tuziasm sub impulsul acestei mari 
idei a «Unirii»; unii prin propa
gandă verbală necurmată, alții 
prin organul ziarelor locale și 
străine, alții prin diverse influen
țe asupra spiritelor. Cît pentru 
mine, am cercat să fac din scena 
romînă un auxiliar puternic pen
tru succesul luptei noastre".

In lupta deschisă pentru Unire, 
rolul politic al lui Alecsandri de 
asemenea este important. Se gă
sește peste tot în focul luptelor 
împotriva separatiștilor, intră 
în componența Comitetului Unirii; 
după Unire pleacă la Paris pen
tru a obține recunoașterea Unirii, 
pentru ca apoi să facă demersuri 
pe lîngă guvernul englez în acest 
sens.

In ultima parte a vieții însă, 
Alecsandri s-a retras din activi
tatea politică, iar în ceea ce pri
vește explicarea situației grele a 
maselor populare a încercat să o 
pună pe seama unor asupritori 
străini „scutind" astfel clasele 
exploatatoare autohtone de orice 
răspundere în această privință.

Alecsandri rămîne totuși în isto
ria noastră nu numai ca un poet 
minunat, ci și ca 
marcantă în lupta 
Țărilor Romîne.

★
Am prezentat pe 

dintre tribunii înflăcărați ai Uni
rii. Cu toate că în ceea ce privește 
activitatea lor ei au avut anumite 
limite legate de epoca în care 
am trăit, de clasa din care fă
ceau parte și despre care am amin
tit mai sus, ei reprezintă pentru 
istoria patriei noastre, figuri pro
gresiste, militanți pentru unire și 
aspirațiile maselor populare, pen
tru progresul Romîniei moderne.

Trebuie spus că istoriografia 
burgheză care a căutat să ascun
dă rolul hotărîtor al maselor 
populare în înfăptuirea Unirii, a 
încercat de asemenea să micșore
ze meritele elementelor mai îna
intate ale patrioților influențați 
de ideile pașoptiste care -legau 
unirea de înfăptuirea reformei a- 
grare și a altor refome sociale. 
Ridicînd în slavă reacționari în- 
veterați de soiul lui I. C. Bră- 
tianu care a jucat un rol nefast, 
odios în înjghebarea „monstru
oasei coaliții" istoriografia burghe
ză a fost foarte zgîrcită cu recu
noașterea meritelor lui Al. 1. 
Cuza, Kogălniceanu și Alecsandri 
în lupta pentru Unire, denaturînd 
poziția acestora față de proble
ma reformelor social-politice.

Poporul nostru păstrează vie 
amintirea acestor trei figuri lumi
noase, amintirea lui Al. I. Cuza, 
Kogălniceanu și Alecsandri, a- 
mintirea patrioților care legau de 
idealul înfăptuirii Unirii aspira
țiile fierbinți ale maselor de li
chidare a robiei feudale.

ION BABICI

o personalitate 
pentru Unirea

scurt doar trei
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Nu de mult pe ulițele sa
tului Căbeșți raionul Zele- 
tin, era o animație neobiș
nuită. Locuitorii satului se în- 
drqptau spre școala elemen
tară de 7 ani. Mai de mult 
auziseră că la școală se pre
gătește o serbare dată de 
tineret în al cărei program 
figurează și piesa „Eroina de 
pe Jii" de Nicolae Tăutu.

Intr-adevăr, în cadrul cămi
nului cultural condus de 
tovarășa profesoară Pricop 
Milica peste 30 de tinere și 
tineri din sat pregătiți în de
curs de peste 3 săptămîni de 
tovarășii profesori Cezar Ste- 
gatu și Elena Voinea, spriji
niți îndeaproape de organiza
ția, de partid și. U.T.M., 
pregătit temeinic pentru 
un spectacol demn de 
lauda.

In sala de teatru a

s-au 
a da 
toată

școlii,
plină pînă la refuz, după pro
gramul de cîntece, spectatorii
au urmărit cu 
șurarea piesei 
jii“.

Spectacolul 
dea atmosfera 
1918 și să transmită celor pre- 
zenți spiritul patriotic de care 
era animată eroina piesei, 
Ecaterina Teodoroiu și ura ei 
împotriva cotropitorilor ger
mani.

Acum, tinerii din sat; încu
rajați de 
după ce 
trecut au luat premiul 
concursul de cîntece, se 
gătesc temeinic pentru 
cursul raional de teatru 

curînd. Noi le

atențîe 
„Eroina

a reușit 
din anii

desfă- 
de pe

să re- 
1916-

succesul obținut, 
în noiembrie anul 

I la 
pre- 
con- 

ce

VASILACHE 
funcționar

va avea loc în 
urăm succes.
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economic in 
țările socialiste

O BUDAPESTA. Ziarele pu
blică comunicatul Direcției Ge
nerale de Statistică a R. P. 
Ungare cu privire la rezultatele în
deplinirii planului de stat de dez
voltare a economiei naționale a 
R.P. Ungare pe anul 1958.

Industria de stat a depășit pla
nul de producție în ansamblu cu 
4 la sută. Producția globală a de
pășit cu 12 la sută nivelul anu
lui 1957.

In industrie au lucrat cu 60.000 
de oameni mai mult decît în anul 
1957. In anul 1958 s-a îmbunătățit 
calitatea producției industriale, a 
crescut nivelul tehnic, s-a lărgit 
sortimentul mărfurilor fabricate.

Au fost date în exploatare a- 
proape 35.000 de locuințe noi.

In capitolul cu privire la agri
cultură se arată că datorită pri
măverii întîrziate și a secetei re
colta majorității culturilor a fost 
în anul 1958 cu mult mai mică 
decît recolta bogată din anul 1957, 
iar la unele culturi agricole nici 
nu a atins nivelul planificat. To
tuși, în ceea ce privește majorita
tea culturilor, recolta a depășit ni
velul mediu din anii de după eli
berare.

Populația Ungariei a ajuns la 
sfîrșitul anului 1958 la aproximativ 
9.900.000 locuitori.

Vizita lui A. I. Mikoian
produce o impresie extrem de favorabilă

opiniei
WASHINGTON 19 (Agerpres). 

TASS transmite : În seara zilei de 
18 ianuarie, la invitația celei mai 
mari societăți de radioteleviziune 
din S.U.A., National Broadcasting 
Company, A. I. Mikoian a luat 
cuvîntul în cadrul emisiunii tele
vizate „întîlnirea cu presa'. Timp 
— - J răspuns la numerora-

ale unor cunoscuți 
americani.

★

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : Toate ziarele 
de duminică au publicat la loc 
de frunte informația cu privire la 
întrevederea de la Casa Albă 
dintre A. I. Mikoian, prim-vice-

de o oră el a 
se întrebări 
corespondenți

publice americane

In R. F. Germană
Reprezentanții 

diferitelor pături 
ale populației sprijină 

noile propuneri 
sovietice

Declarația comună
a delegațiilor de partid și 

guvernamentale ale R. P. Albania
șt R. Cehoslovace
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Pentru ridicarea 
calității producției

președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și D.: Eisen
hower, președintele S.U.A. Tot
odată în ziare au apărut foto
grafii luate cu prilejul acestei în
trevederi. Presa americană co
mentează cu însuflețire această 
întrevedere, precum și întîlnirile 
anterioare ale lui A. I. Mikoian 
cu Dulles, secretarul de stat al 
S.U.A., și cu alte oficialități, de
clarațiile lui A. I. Mikoian în 
fața reprezentanților cercurilor 
politice și de afaceri din S.U.A. 
Ziarele recunosc că declarațiile 
clare, sincere, ale omului de stat 
sovietic, pătrunse de spiritul 
dragostei de pace,- de năzuința

9 PHENIAN. Comunicatul Di
recției centrale de statistică a 
R.P.D. Coreene asupra îndeplinirii 
planului economiei naționale din 
1958 anunță că industria de stat 
și cooperatistă a îndeplinit planul 
producției globale pe anul 1958 în 
proporție de 117%. Anul trecut, se 
arată în comunicat, producția in
dustrială a crescut cu 40% față de 
1957, s-a dublat față de 1956 și de
pășește de patru ori nivelul anului 
1949.’

In 1958 suma investițiilor pentru 
lucrări capitale de stat a sporit 
cu 26% în comparație cu 1957. Cu 
toată seceta, în anul 1958 recolta 
de cereale a depășit cu 12% sarci
nile de plan și a totalizat 3.700.000 
tone. In august anul trecut în țară 
a fost desăvîrșită cu succes coope
rativizarea agriculturii.

Venitul național a crescut cu 
aproximativ 30% față de anul pre
cedent. Salariul real al muncitorilor 
și funcționarilor a sporit cu 13%. 
S-au mărit de asemenea conside
rabil veniturile reale ale țăranilor.

Plenara C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 19 (Agerpres), — A- 

genția A.D.N. a transmis comu
nicatul cu privire la plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, care 
a avut loc în zilele de 15-17 ia-: 
nuarie 1959.

După cum se arată în comu
nicat, în cadrul plenarei Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G.; a prezentat un ra
port cu privire la îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al V-lea Con
gres al P.S.U.G. In raport se 
subliniază că încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania, după 
cum a propus guvernul U.R.S.S.. 
în nota sa, reprezintă calea cea

mai scurtă și mai rapidă spre a- 
sigurarea păcii și creează premi
ze pentru renașterea națională a 
Germaniei ca stat democrat și 
iubitor de pace. In comunicat se 
arată că în această ordine de idei 
W. Ulbricht a expus sarcinile, 
organizarea și scopurile unei con
federații a celor două state ger
mane.

In cadrul plenarei a fost as
cultat de asemenea raportul pre
zentat de K. Hager cu privire la 
dezvoltarea continuă a învăță- 
mîntului politehnic socialist și la 
sarcinile lui în domeniul con
struirii socialismului în Republi
ca Democrată Germană.

spre reglementarea problemelor 
care provoacă încordare în rela
țiile dintre U.R.S.S. și S.U.A. au 
produs o deosebită impresie asu
pra opiniei publice americane, o- 
bosite de pe urma politicii de e- 
chilibristică „în pragul războiu
lui".

Față de vizita lui A. I. Mikoian 
în S.U.A., scrie ziarul „New York 
Times", „a fost manifestat un in
teres excepțional, ceea ce vădeș
te, după cit se pare, speranțele 
larg răsipîndite că, în cele din 
urmă, s-a ivit, poate, o anumită 
perspectivă de încetare a războiu
lui rece".

„Este în afară de orice îndoia
lă; scrie ziarul, că vizita lui A. I. 
Mikoian a exercitat o mare în- 
rîurire atît în Statele Unite cît 
și peste hotare. Această vizită a 
creat impresia că tratative direc
te la nivel înalt ar, slăbi, posibil, 
încordarea în întreaga lume". 
Ziarul declară că î-n ansamblu 
reacția americanilor la această 
vizită a fost extrem de favora
bilă.

BERLIN 18 (Agerpres), — Du
pă cum transmite agenția A.D.N., 
j. Grundel, sindicalist din Duis
burg, a salutat măsurile conținute 
în proiectul sovietic al Tratatului 
de pace și care urmăresc curmarea 
activității organizațiilor naziste* și 
revanșarde în R. F. Germană. A- 
ceste măsuri, subliniază el, sînt 
necesare în vederea lichidării pri
mejdiei unui al treilea război 
mondial.

R. Schmidt, activist sindical din 
IF upperthal, a declarat că proiec
tul Tratatului de pace propus de 
Uniunea Sovietică ar soluționa nu 
numai principalele probleme in' 
terne și de politică externă ale 
Germaniei, ci ar apropia reunifi- 
carea țării.

R. Etzel, inginer din Karlsruhe, 
a declarat că propunerile cuprinse 
în proiectul sovietic >al Tratatului 
de pace vor contribui la crearea 
unei zone denuclearizate în Euro
pa centrală.

Salutînd inițiativa de pace so
vietică JV. Schroder, ziarist din 
Frankfurt-pe-Main, a subliniat că 
pentru menținerea păcii este 
cesar să se lichideze focarul 
neliniște în Germania.

-e*------------------------
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Marele miting de la Hanoi consacrat 
prieteniei vietnamezo ■ germane

PRAGA 19 
genția Ceteka 
ția comună a 
tid și guvernamentale 
Albania și R. Cehoslovace, semna
tă în urma vizitei în Cehoslovacia 
a delegației de partid și guverna
mentale albaneze. Declarația co
mună — subliniază că tratativele 
între cele două delegații s-au des
fășurat în spiritul absolutei uni
tăți de vederi și într-o atmosferă 
de sinceră prietenie și înțelegere 
reciprocă.

In declarație se arată că facto
rul hotărîtor în evoluția situației 
internaționale este dezvoltarea 
multilaterală a sistemului socia
list mondial care își dovedește în- 
tr-un mod de netăgăduit superio
ritatea asupra sistemului capita
list.

Cele două țări, se spune în con
tinuare în declarație, sprijină în- 
trutotul propunerile Uniunii Sovie
tice cu privire la încetarea ime
diată și necondiționată a experi
ențelor cu arma nucleară.

In declarație se relevă necesita
tea rezolvării problemei Berlinului 
și se subliniază că cele două dele
gații salută propunerea din 10 ia
nuarie a guvernului sovietic cu 
privire la convocarea unei confe
rințe de pace și la încheierea Tra
tatului de pace cu Germania.

Delegațiile celor două partide 
consideră că datoria lor interna
țională primordială este să con-

(Agerpres). — A- 
a transmis Declara- 
delegațiilor de par

ale R. P.

tribuie la întărirea unității parti
delor comuniste și muncitorești din 
țările socialiste, a întregii mișcări 
comuniste internaționale. Cele două 
delegații declară că partidele lor 
vor apăra și de acum înainte cu 
toată hotărîrea puritatea marxism- 
leninismului și vor lupta cu dîrze- 
nie împotriva revizionismului con
temporan — cel mai înrăit dușman 
al mișcării muncitorești internațio
nale care se manifestă atît de clar 
în programul Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și în politica con
ducerii ei. Delegațiile celor două 
partide subliniază însemnătatea 
experienței P.C.U.S. pentru con
struirea socialismului în Ceho
slovacia și Albania. Comuniștii din 
cele două țări, împreună cu toți 
oamenii muncii apreciază deosebit 
de mult sprijinul care le-a fost și 
le este acordat de Uniunea Sovieti
că și de gloriosul ei partid comu
nist.

In declarație se subliniază că 
oamenii muncii din Cehoslovacia 
și Albania salută din toată inima 
apropiatul Congres al XXl-lea al 
partidului leninist în care văd un 
jalon istoric pe calea spre comu
nism a statului sovietic, un stimu
lent puternic al avîntului și înflo
ririi continue fără precedent a ță
rilor comunității socialiste, un nou 
pas remarcabil pe calea spre vic
toria socialismului și păcii în în
treaga lume.
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Plenara lărgită a C. C. al
Partidului Comunist Bulgar

SOFIA 19 (Agerpres). — Du
pă cum transmite agenția BTA, 
la 17 ianuarie la Sofia a fost 
dat publicității un comunicat din 
care rezultă că la 15, 16 și 17 ia-

nuarie a.c. la 
plenara lărgită

Situația grea a oamenilor 
muncii din Franța 
Cuvîntarea lui M. Thorez

PARIS 19. (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la Vitry, suburbie a Pa
risului, la solemnitatea consacrată 
inaugurării unui cămin pentru 
muncitori bătrîni, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Fran
cez, Maurice Thorez, )s-a ocupat 
de unele probleme ale situației ac
tuale din Franța.

Subliniind că situația oamenilor 
muncii, inclusiv a bătrînilor, devi
ne pe zi ce trece tot mai grea în 
Franța, Alaurice Thorez a spus că 
„acest lucru se datorește în pri
mul rîrid creșterii generale a cos
tului vieții", ca urmare a măsuri
lor „guvernului, care silește pe 
cei săraci să plătească pentru po
litica sa contrară intereselor națio
nale", El a arătat în continuare că

recentele măsuri ale guvernului pe 
plan social și economic urmăresc 
să finanțeze politica cursei înar
mărilor și războiul din Algeria.

In încheiere, Alaurice Thorez a 
chemat forțele de stînga să se u- 
nească pentru a zădărnici ofensiva 
reacțiunii. „Trebuie să ne unim — 
a subliniat el — pentru ca parti
dul lui Soustelle „Uniunea pentru 
noua republică", care, după cum 
se vede, urmărește să-i înlăture pe 
comuniști din Consiliile municipa
le, să nu fie în măsură să-și rea
lizeze planurile".

Thorez a chemat în special pe 
socialiști să-și unească eforturile 
cu comuniștii pentru ca la Vitry 
,,Consiliul municipal să rămînă în 
slujba oamenilor muncii".

Sofia a avut loc 
a Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Bulgar, cu participarea membri
lor Comisiei centrale de revizie 
a P. C. Bulgar, a președinților 
consiliilor populare regionale și 
a primilor secretari ai comitete
lor raionale de partid.
“ Plenara a discutat tezele ra
portului lui Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
cu privire la accelerarea dezvol
tării economiei naționale, la 
dicarea nivelului material 
cultural al oamenilor muncii 
la reorganizarea conducerii 
stat și economice.

In urma unei ample dezbateri, 
plenara Comitetului Central a 
aprobat în unanimitate tezele ra
portului lui Todor Jivkov.

Hotărîrea subliniază că 
vor fi publicate în presă 
a fi discutate de întregul

HANOI 18 (Agerpres). — Otto 
Grotewohl, președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Ger
mane, care a sosit la 17 ianuarie 
la Hanoi în fruntea delegației 
guvernamentale a R.D. Germane, 
a făcut o vizită oficială președin
telui Republicii Democrate Viet
nam, Ho Și Min. Apoi, Otto Gro- 
tewohl și persoanele care îl în
soțesc au făcut o vizită la Comi
tetul Central .al Partidului Muncii 
din Vietnam și primului ministru 
al R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong.

Seara, Fam Van Dong a oferit 
în cinstea lui Otto Grotewohl o 
mare recepție la care a luat 
parte președintele Ho Și Min. In 
cursul recepției, Fam Van Dong 

•>și Otto Grotewohl au rostit cu- 
vîntări.

★
HANOI 19 (Agerpres). — A- 

genția Vietnameză de Informații 
transmite : La 18 ianuarie în pia-

ța Ba Din din orașul Hanoi a a- 
vut loc un mare miting consacrat 
prieteniei vietnamezo-germane în 
cinstea delegației guvernamentale 
a Republicii Democrate Germane 
in frunte cu Otto Grotewohl, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, care se află 
în prezent în Republica Demo
crată Vietnam. La miting au luat 
parte 50.000 de persoane.

La tribună au urcat Ho Și Min, 
președintele R. D. Vietnam, Otto 
Grotewohl, Fam Van Dong, pri
mul ministru al R.D. Vietnam, și 
alți conducători ai partidului și 
guvernului din R. D. Vietnam, 
membri ai delegației guvernamen
tale a R. D. Germane.

în numele populației din capi
tala R. D. Vietnam solii poporu
lui german frate au fost salutați 
de dr. Cian Zui hing, președin
tele Comitetului executiv al ora
șului Hanoi. A luat apoi cuvîntul 
Otto Grotewohl.

Ti- 
Și
Ș’ 

de

tezele 
pentru 
popor.

Porto Pico
o

()

De curînd în Porto-Rico a 
fost organizată o demonstrație 
ai cărei participanți au cerut 
evacuarea trupelor americane 
din țară și ^acordarea indepen
denței acestei colonii a S.U.A.

Situată în zona Caraibelor, 
mica insulă Porto-Rico are o 
suprafață de 8931 kilometri 
patrați și o populație de peste 
2.000.000 de locuitori. Ocupată 
de spanioli cu sute de ani în 
urmă, Porto-Rico devine colo
nie americană în urma răz
boiului spaniolo-american din 
anul 1898. în urma acordării 
a cîtorva milioane de dolari 
curții regale spaniole, acapara
rea colonialistă de către S.U.A., 
cel puțin de ochii lumii, a că
pătat un caracter de tranzacție 
pur comercială.

La început, Porto-Rico a fost 
declarată „posesiune" a S.U.A. 
Apoi, locuitorii săi au fost ri
dicați la rangul de „cetățeni a- 
mericani". în 1952 Statele Uni
te au acceptat adoptarea unui 
simulacru de constituție care 
de fapt consfințea pe plan ju
ridic samavolnicia colonialistă.

în mod demagogic imperia
liștii americani prezintă Porto- 
Rico ca mostră de „libertate" 
pentru țările Americii Latine, 
în acest scop, colonialiștii ame
ricani au invitat în Porto-Rico 
o delegație a Congresului na
țional din Ecuador, pentru a 
constata la fața locului „bine
facerile" colonialismului ame
rican. Ilustra delegație a plecat 
însă deziluzionată.

Delegația a văzut că există 
roade ale „binefacerii66 unchiu-

lui Sam, dar nu pentru porto- 
ricani, ci pentru afaceriștii din 
New York și Chicago. Sub pre
textul așazis onorabil al „indu
strializării", bussinesmenii a- 
mericani sînt scutiți pentru 
zece ani de plata impozitelor. 
Profilind de această favoare ca 
și de prețul scăzut al forței de 
muncă, monopolurile americane 
au invadat pur și simplu acea
stă mică insulă. După cum re
lata revista „Nation", în Por' 
to-Rico există astăzi numeroa
se întreprinderi industriale ale 
S.U.A. La aceste întreprinderi 
unde trudesc muncitorii <autoh' 
toni, salariile sînt de trei ori 
mai mici decît în Statele Uni
te, iar costul vieții este cu 50 
la sută mai ridicat. în plus, în 
permanență 400.000 de munci
tori sînt șomeri. Negăsind de 
lucru în țară, portoricanii plea
că în căutarea unei bucăți de 
pîine în S.U.A., dar aici îi aș 
teaptă o viață de sclavi fiind 
supuși discriminărilor rasiale 
și mizeriei.

Tabloul vieții întunecate a 
portoricanilor poate fi încă 
complectat cu noi date. în Por 
to-Rico se găsesc peste 125.000 
de bolnavi de tuberculoză și 
40.000 de cerșetori. Aproxima
tiv 60 la sută din populație nu 
mănîncă niciodată carne, peste 
70 la sută sînt analfabeți, iar 
400.000 de ‘ 
cuință.

Datorită poziției 
mare importanță strategică, co
lonia Porto-Rico a devenit un 
adevărat „Gibraltar al Carai- 
belor66. în Porto-Rico se află

locuitori nu au lo-

sale de o

mari baze americane care ac
tualmente sînt transformate 
pentru bombardiere atomice.

împotriva exploatării crînce- 
ne și a mizeriei de nedescris 
instaurată aici de imperialis
mul american, se ridică la lup
tă masele populare care reven
dică tot mai hotărît dreptul 
lor la libertate și indepen
dență.

Alături de întregul popor a- 
suprit, tineretul portorican 
participă la diferite acțiuni în
dreptate împotriva asupritori
lor imperialiști americani, pen
tru o viață liberă și prosperă. 
Făcîndu-se ecoul aspirațiilor 
tinerilor, influentul ziar porto
rican „El Mundo" a publicat 
de curînd o declarație a fede
rației universitare de luptă 
pentru independență în care 
se arată : „toată generația tî- 
nără din Porto-Rico vrea ca în 
viitor patria lor să fie liberă". 
Pentru poporul portorican care 
s->a săturat de jugul ame
rican devenit insuportabil, in
dependența a devenit o che
stiune vitală pentru a cărei cu
cerire va lupta pînă la capăt. în 
acest sens trebuie înțeleasă și 
viguroasa demonstrație de pro
test a populației din Porto- 
Rico împotriva staționării tru
pelor americane pe insulă și 
pentru acordarea independen
ței.

C. STAN

OMUL IN
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite : Intr-un articol 
publicat la 18 ianuarie în ziarul 
„Literatura i Jizn" prof. Vasili 
Parin, membru al Academiei Știin
țelor Medicale din U.R.S.S.. se re
feră la unele probleme legate de 
comportarea omului în cosmos.

ZBORUL CII NE LUI LAIKA 
PERMIS SĂ SE 
CLUZ1A 
CONDIȚIILE ZBORULUI COS
MIC ÎNTR-O CABINĂ ERMETI
CĂ, UN ORGANISM VIU POA
TE SĂ SUPORTE O MARE AC
CELERARE A VITEZEI, scrie 
profesorul Parin.

Cunoscutul fiziolog sovietic ara
tă de asemenea că starea de im
ponderabilitate dinamică care se 
produce în timpul mișcării rache
tei pe. orbită nu dăunează orga-, 
nismelor vii.

Subliniind că „LANSAREA II- 
NOR NOI RACHETE COSMICE 
ESTE ÎN PREZENT NUMAI IN 
FUNCȚIE DE TIMP ȘI DE UN

A
TRAGĂ C.ON- 

IMPORTANTÂ CĂ ÎN

1000 de deținuți 
politici asasinați 

în Vietnamul 
de Sud

HANOI 19 (Agerpres). După 
cum transmite Agenția Vietna
meză de Informații, în decembrie 
1958 clica Ngo Dinh Diem din 
Vietnamul de Sud a comis o nouă 
crimă monstruoasă asasinînd în la
gărul de concentrare Fu Loi din 
apropierea orașului Saigon, peste 
1.000 de deținuți politici. Asasina
tul a fost săvîrșit prin otrăvirea 
hranei deținuților. Alte cîteva mii 
de deținuți au căpătat leziuni se
rioase.

Printre victime se aflau foști par
ticipanți la mișcarea de rezistență, 
patrioți care au luptat pentru pace 
și unificarea patriei.

Călăii au făcut tot posibilul pen
tru a împiedica să se acorde orice 
asistență medicală celor otrăviți. 
Oricine încerca s-o facă era îm
pușcat pe loc de paznicii lagăru
lui. Populația din apropierea la
gărului aflînd deepre aceasta a 
încercat să pătrundă în lagăr însă 
a fost întîmpinată de focul puști
lor și mitralierelor,

Căutînd să șteargă urmele cri
mei comise, autoritățile lui Ngo 
Dinh Diem au anunțat că deținuții 
au murit din pricina epidemiei de 
holeră care a izbucnit în lagăr.

Această groaznică crimă a călăi
lor fasciști din lagărul Fu Loi îm
potriva foștilor participanți la miș
carea de rezistență, a patrioților 
care au luptat pentru pace și uni
ficarea țării, a stîrnit un val de 
proteste și de indignare în rîndu- 
rile întregului popor vietnamez.

COSMOS
TIMP NU PREA ÎNDEPĂRTAT" 
profesorul Parin adaugă : „De
asemenea este neîndoielnic că 
zborul navelor cosmice cu echipa
je, cu primii pionieri ai cosmosu
lui devine, intru totul posibil".

ȘTIINȚA, declară savantul so
vietic, CUNOAȘTE DE PE ACUM 
UNELE MIJLOACE PRECISE 
DE APĂRARE A OMULUI DE 
INFLUENȚA VITEZELOR URIA
ȘE CARE SÎNT NECESARE PEN
TRU CA RACHETA SĂ ATINGĂ 
CEA DE-A DOUA VITEZĂ COS
MICĂ.

Referindu-se la problemele apro
vizionării cu oxigen a oamenilor 
care se află în cabina rachetei cos
mice, autorul scrie : „S-ar putea 
să fie nevoie să se folosească reac
ții fotosintetice asemănătoare ace
lora care au loc în organismele 
vegetale, care absorb cu ușurință 
acid carbonic și degajă oxigen".

SOFIA. — După cum anunță 
agenția B.TA., din inițiativa 
Ministerului Industriei Grele și 
a Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist, la 17 ianuarie la Sofia 
a avut loc prima conferință na
țională a tineretului consacrată 
problemelor ridicării calității 
producției în industria con
structoare de mașini și electro
tehnică.

D. Stoianov, secretar al C.C. 
al U.T.C.D., a prezentat un re
ferat despre lupta tinerilor 
muncitori pentru ridicarea cali
tății producției.

Tineretul austriac 
se pregătește pentru 

Festival
V1ENA. — La ședința cone 

ducerii organizației „Uniunea 
tineretului liber austriac" care 
a avut loc recent, s-a dezbătut 
problema pregătirii celui de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților care ur
mează să aibă loc la Viena. 
S-a luat hotărîrea de a contri
bui cu toate forțele la organiza
rea festivalului, mobilizînd 
acest scop cercuri largi ale 
neretului austriac.

în 
tif^

Soldații americani și 
sentimentele naționale 
ale poporului japonez

cu arma

TOKIO 19 (Agerpres). — La 
Tokio a avut loc un nou act de 
batjocorire de către soldați ameri
cani a sentimentelor naționale ale 
poporului japonez. Un oarecare 
Nelson, soldat al unității ameri
cane situate în regiunea orașului 
Yokohama a dat foc în seara zilei 
de 16 ianuarie intr-un tren de pa
sageri steagului național japonez. 
Sub privirile pasagerilor, el a în
tins pe bancă steagul și i-a dat 
foc cu o brichetă. Japonezii care 
se aflau în tren indignați de acest 
fapt au stins focul și l-au scos pe 
Nelson din vagon. La prima sta
ție el a fost predat poliției.

Opilnia publică japoneză protes
tează cu indignare împotriva a- 
cestei fapte revoltătoare a solda
tului american. In urma proteste
lor, comandamentul trupelor ame
ricane din Japonia a fost nevoit să 
ceară scuze oficiale.

In raioanele muntoase ale pre
fecturii Ivate din Japonia, pînă în 
zilele noastre țăranii sînt lăsați 
în deplina stăpinire a unui moșier 
care se consideră un fel de „îm
părat". Țăranii sînt obligați să 
muncească pe moșiile lui pentru o 
plată de mizerie sau — adesea — 

chiar fără plată. In sate bîntuie 
foametea și bolile. Copiii sînt acei 
care au cel mai mult de suferit.
Mai mult de jumătate din ei mor 
de foame.

Această soartă o au și micuții 
pe care-i vedeți în fotografie.

MOSCOVA. — Nikita Hrușciov 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit la 19 
ianuarie delegația activiștilor cu 
munci de conducere din consiliile 
populare din Polonia.

Delegația poloneză se află în 
U.R.S.S. cu scopul de a studia 
experiența în muncă a sovietelor 
de deputați ai oamenilor muncii.

TIRANA. — La 17 ianuarie, Co
mitetul Central al Partidului Mun
cii din Albania a adresat lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., o 
scrisoare în care mulțumește, în 
numele tuturor comuniștilor și al 
întregului popor albanez, pentru 
darul oferit de Comitetul Central 
al P.C.U.S., de guvernul și de po
porul sovietic poporului 
Comitetul Central al 
Muncii din Albania, se 
scrisoare, a aflat cu 
bucurie despre hotărîrea 
P.C.U.S. de a construi la 
un mare Palat al Culturii 
al Uniunii Sovietice oferit 
lui albanez.

BERLIN. — După cum transmi
te agenția ADN, la 18 ianuarie în 
sectorul democrat al Berlinului a 
avut loc o mare manifestație în
chinată memoriei lui Karl Liebk
necht și a Rosei Luxemburg, con
ducători ai clasei muncitoare și 
întemeietori ai Partidului Comu
nist din Germania. La manifesta
ție au luat parte aproximativ 
150.000 de persoane, printre care 
cîteva mii de locuitori din Berlinul 
occidental.

în frunten primei coloane au de
filat W. Ulbricht, H. Matern. A. 
Neumann, H. Rau, F. Ebert,

albanez. 
Partidului 
arată în 
deosebită

C.C. al 
Tirana 
— dar 
poporu-

membri ai guvernului, reprezen
tanți ai Frontului Național al Ger
maniei Democrate, ai partidelor 
democratice și organizațiilor 
masă.

NEW 
nisterul 

■ municat 
cembrie 
existau 4.100.000 șomeri.

MOSCOVA. — Pînă la 20 ia
nuarie ora 6 dimineața cel de-al 
treilea satelit sovietic a înconju-, 
rat Pămîntul de 3.455 ori. (

ROMA. — în noaptea de 19 ia
nuarie în orașul Trento (regiunea 
Trentino-Alto-Adige) a fost să- 
vîrșit un atac banditesc asupra se
diului Federației din Roma a 
Partidului Comunist. Huliganii 
fasciști au pătruns în sediu, au 
distrus aparatele telefonice și 
mașinile de scris, au rupt drapelul 
federației și au distrus unele do
cumente. Criminalii încă nu au

YORK. Zilele trecute. 
Muncii din S.U.A. a 
că la jumătatea lunii 

1958 în Statele

de

Mi- 
co- 
de- 

Unite

cumente. Criminalii încă 
fost descoperiți,

PEKIN. — Intre 9 și 
nuarie 1959 a avut loc la 
cea de-a 8-a sesiune a Comisiei 
sovieto-chineze pentru colaborarea 
tehnico-științifică.

WASHINGTON. Casa Albă a a- 
nunțat că săptămîna viitoare mai 
multe delegații americane vor ple
ca în Extremul Orient și Europa 
Occidentală pentru a studia pro
gramul ajutorului militar ameri
can.

PHENIAN. — Printr-un decret 
al Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, alege
rile de deputați în adunările popu
lare ale orașelor, raioanelor, sate
lor și așezărilor muncitorești au 
fost fixate pentru ziua de 28 fe
bruarie.

17 ia-
Pekin

GENEVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 19 ianuarie a 
avut loc sub președinția reprezen
tantului U.R.S.S. ședința ordinară 
a Conferinței celor trei puteri pen
tru încetarea experiențelor cu arma 
nucleară.

In cadrul conferinței de preta 
care a. avut loc după ședință, șeful 
delegației americane, J. Wads
worth, a declarat că delegația

S.U.A. a renunțat să mai condițio
neze încetarea experiențelor cu 
arma nucleară de realizarea unui 
progres în domeniul dezarmării. 
Reprezentantul S.U.A. a lăsat însă 
din nou să se înțeleagă că durata 
încetării experiențelor va depinde 
de „eficacitatea sistemului de con
trol".

Ședința următoare a fost fixată 
pentru data de 20 ianuarie.

'O- ;

Situația din Congo continuă 
să fie încordată

(Ager preș).BRUXELLES 19
După cum rezultă din știrile a- 
părute în presă sau transmise de 
agențiile de informații, situația 
din Congo Belgian rămîne încor
dată. Agenția Belga anunță că 
detașamentele de pedepsire și po
liția continuă să opereze razii în 
cartierele orașului Leopoldville 
locuite de africani. Numai în car
tierul Nghiri-Nghiri au fost are
state aproximativ 250 de persoa
ne. După cum rezultă din știrea 
transmisă de această agenție, a- 
semenea razii denumite în mod 
oficial „operațiuni de control", 
„vor fi efectuate în curînd și în 
alte cartiere care constituie prin
cipalele focare ale tulburărilor".

*
BRUXELLES 19 (Agerpres). — 

După cum. anunță ziarul „Le 
Drapeau Rouge", în zilele de 17 
și 18 ianuarie a avut loc la 
Bruxelles o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Belgia.

Participanții la plenară au a- 
doptat o rezoluție în care expri
mă solidaritatea comuniștilor bel-' 
gieni cu poporul din Congo care 
luptă pentru independență. In re
zoluție se arată că toată răspun
derea pentru sîngeroasele inciden
te de la Leopoldville revine colo
nialiștilor belgieni, a căror politi
că contravine intereselor oamem- 
lor muncii congolezi.

★

PARIS 19 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei, autorită
țile colonialiste din Congo Bel
gian nu reușesc să înăbușe miș
carea de eliberare națională a 
populației băștinașe. „In ciuda 
tuturor eforturilor depuse de auto
ritățile belgiene, scrie ziarul „Pa
ris Presse LTntransigeant" care

că „în 
o serie 
cenușe

ziarul

caută să dea impresia 
Congo domnește liniște", 
de incidente arată că sub 
mocnește focul".

După cum anunță
„L’Humanite Dimanche", situația 
devine din ce în ce mai încorda
tă în orașul Stanleyville, situat la 
1.200 km. est de Leopoldville. 
Sindicatele au organizat aci cL 
teva greve și de nenumărate ori 
aii avut loc ciocniri între oamenii 
muncii și poliție. Colonialiștii 
belgieni au organizat grupuri 
înarmate. In oraș au fost aduse 
urgent noi trupe.

★

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul so
vietic de solidaritate cu țările 
Asiei și Africii a dat publicității 
o declarație în care cere să se 
pună capăt nelegiuirilor colonia
liștilor belgieni din Congo.

★

BERLIN 18 (Agerpres). — Se
cretariatul Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor a dat 
spre publicare în .presă o telegra
mă a F.D.I.F., adresată Comisiei 
pentru problemele drepturilor o- 
mului de pe lingă Consiliul eco
nomic și social al O.N.U. In nu
mele celor 200 milioane de femei 
membre ale F.D.I.F., secretaria
tul Federației își exprimă indig
narea în legătură cu recentele e- 
venimente sîngeroase din Congo 
Belgian. Asemenea acțiuni inuma
ne, se subliniază în telegramă, 
reprezintă o încălcare a Cartei 
Organizației Națiunilor Unite și 
o batjocorire a idealurilor ace
steia. F.D.I.F. adresează Comi
siei apelul de a se pronunța 
pentru restabilirea drepturilor o- 
mu'ui în Congo Belgian și de a 
sprijini năzuința legitimă a po
porului din Congo la indepen
dența națională. _____
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