
i
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PLENAREI A Vl-a A C.C. AL U.T,M.

CÎT MAI MULTE ECONOMII
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

patriei noastre socialistei

Proletari dîn toate țările, untți-vă!
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Plenara din noiembrie • 
C.C. al P.M.R. a subli
niat în mod deosebit că 

numai pe baza creșterii pro
ductivității muncii și a redu
cerii prețuîui de cost se poate 
asigura creșterea acumulări
lor socialiste și ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al oa
menilor 
noastră.

Tinerii 
ramurile 
gîe, construcții de mașini, in
dustria chimică și a bunurilor 
de consum, din construcții și 
întreprinderi forestiere mo
bilizați de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, și-au in
tensificat eforturile pentru a 
traduce în fapte indicațiile 
partidului. Aplicind pe scară 
largă valoroase inițiative ca 
cea a tinerilor metalurgiști de 
la Reșița, să economisim cît 
mai mu.t metal, de la „Pro- 
gresul“-Brăi!a, să obținem 
economii echivalente cu prețul 
de cost al unui produs finit, a 
colectivului de muncă de Ia 
„Ianoș Herbak" din Cluj, să 
realizăm la cît mai multe pro
duse cele mai mici consumuri 
specifice și cea mai bună ca
litate pe țară și alte inițiative 
patriotice privind reducerea 
rebuturilor, recuperarea țițeiu
lui din batale și altele, tinerii 
au sporit productivitatea mun
cii, au redus prețul de cost al 
produselor, obținînd importan
te economii, contribuind in fe
lul acesta tot mai mult la 
sporirea acumulărilor socia
liste.

Utemiști, tineri I Plenara 
a Vl-a a C.C. ai U.T.M, cere 
tuturor organizațiilor U.T.M., 
tuturor utemiștilor și tinerilor 
ca înfăptuind indicațiile parti
dului privind îndeplinirea pla
nului de stat pe anul 1959, să 
lupte din toate puterile pen
tru a realiza cit mai 
economii.

Utemiști, tineri! 
ceți în viață chemarea 
rei a Vl-a a C.C. ai 
adresată tuturor tinerilor mun
citori din patria noastră de a 
realiza CIT MAI MULTE 
ECONOMII PENTRU ÎNFLO
RIREA PATRIEI NOASTRE 
SOCIALISTE.

muncii din patria

muncitori din toate 
industriale ; siderur-

multe

Tradu- 
plena- 
U.T.M.

75.000 Iei vor

Către sfîrșitul lunii 
decembrie 1958, ti
nerii de la centrala 
termoelectrică a ra
finăriei nr. 3 Telea- 
jen au format o 
gadă de muncă 
triotică compusă 
39 de membri, 
început, brigada 
stră a muncit la as
faltarea străzii „Va- 
sile Lupu", apoi după 
terminarea lucrării 

ne am mutat activita
tea în cadrul rafină
riei care se dezvoltă 
de la zi la zi fi unde 
prin munca noastră 
am putea aduce mari 

economii. Astfel 
ne-am adus aportul 
la săparea unui ca
nal pentru o conduc
tă de scurgere în ca
drul rafinăriei, esca- 
vînd 240 m.c. pămînt

bri-
pa- 
din 
La 

noa-

Brigada milionară 
a tineretului

...In urmă cu cîtva timp, într-o adunare generală 
U.TM., tinerii de la întreprinderea „UNIO“-Satu 
Mare au hotărît să înființeze o brigadă complexă de 
economii.

De atunci s-au scurs zile, săptămîni, luni. La acti
vul brigăzii s-au adăugat multe fapte de laudă. De 
curând, brigada și->a făcut bilanțul. Prin aplicarea 
inovațiilor realizate de tinerii din brigadă, s~au rea
lizat pînă acum economii în valoare de 2.100.000 lei.

Cum a fost posibilă obținerea acestor economii ? 
Despre acest lucru ne-a vorbit tînărul inginer Ion 
Luțaș, responsabilul brigăzii complexe.

— Sursa economiilor obținute de brigada noastră 
o constituie în primul rînd inovațiile realizate de ti
neri. Datorită muncii politice active dusă de comite
tul V.T.M. și ajutorului tehnic primit din partea 
maiștrilor și tehnicienilor, fiecare membru din co
lectiv a devenit acum un inovator priceput. Andrei 
Vereș, Ion Berces, Adalbert Kuki, Adalbert Borsi 
sint numai cîțiva dintre inovatorii neîntrecuți ai în
treprinderii. Numai inovația realizată de tinărul lă
cătuș Ion Rotiș de exemplu, privind asigurarea fi
xării paletelor la lanțul transportor aduce anual în
treprinderii o economie de peste 140.000 lei.

După plenara din 
plenara Vl-a a C.C. 
mai mult eforturile 
Pentru anul acesta
lărgim brigada și să organizăm un cerc de minim teh
nic pentru ridicarea continuă a calificării profesio
nale a fiecărui tînăr. De asemenea, contribuind cu 
toate forțele la îndeplinirea și depășirea planului de 
stat ne-am propus ca în acest an să lucrăm în așa 
fel îneît să adăugăm economiilor realizate pînă a- 
cum aproximativ încă 1.000.000 lei. Acesta va fi 
aportul nostru la marea acțiune de realizare a cît 
mai multe economii pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste.

noiembrie a C.C. al P.MJt. fi 
al U.T.M., noi ne-am sporit fi 
pentru realizarea de economii, 
ne-am propus printre altele să

P. PALID

în 15 zile : 50

Brigada de economii, care a luat ființă în acest 
an, condusă de candidatul de partid Constantin 
Simionescu din secția a IV a automontaj a uzi
nelor „Tudor Vladimilrescu“ din București a reali
zat pînă la 22 ianuarie importante economii (782 
kg. tablă de 0,8 mm. în valoare de 1546 lei). Ei 
și-au realizat de asemenea planul lunar la 22 ia
nuarie 1959.

tone
Foto: D. F. DUMITRU

Reduc consumurile 
specifice

metal economisit
Alăturindu-se inițiativei patrio

tice a tinerilor de ia Combinatul 
Metalurgic Reșița, de a gospo- 

de 
Ia 

au 
to- 
cu

dări cu grijă fiecare gram 
metal, utemiștii și tinerii de 
uzinele „Independența" Sibiu 
economisit, în anul 1958, 515 
ne metal, ceea ce echivalează 
prețul de cost a peste 650 cioca-

fi economisiți

muncă voluntară
pe care i-am și trans
portat. Valoarea lu
crărilor efectuate de 
tinerii din brigadă se 
ridică la peste 4.000 
lei.

Printre tinerii cei 
mai activi, situați în 
fruntea întrecerii se 
află utemiștii Dumi
tru Voichilă, șef da 
tură, Boris Iacobov- 
schi, tablonist, A, 
loan mecanic de in
stalații și E. Constan
tin tablonist. In ul
timele zile, disculînd 
cu conducerea rafinăm 
riei, noi ne-am sporit 
obiectivele de lucru 
pentru anul în curs. 
Ne-am propus astfel 
să contribuim la con
strucția unei camere 
de deparafinare a că
rei valoare este de 
circa 48.000 lei fl

unei ca-construirea
mere pentru uscarea 
nisipului special de 
tratare a uleiurilor 
superioare. Și aici, 
brigada noastră va a- 
duce rafinăriei eco
nomii în valoare de 
27.000 lei. Deși tim
pul nu 
prielnic 
început 
munca 
zarea 

propuse, 
acestor
aduce întreprinderii, 

total o economie 
75.000 lei.

este tocmai 
noi am și 

cu entuziasm 
pentru reali- 

obiectivelor
Efectuarea 

lucrări va

în 
de

I. OPREA 
tehnician, responsa
bilul brigăzii ute
miste de muncă pa
triotică nr. 1 — 
Rafinăria nr. 3 

Teleajen

Sarcini care revin
tinerilor lucrători din comerț

în lupta pentru
îndeplinirea planului de stat

Alături de toți oamenii muncii, 
tineretul patriei noastre a primit 
cu vie însuflețire documentele ple
narei C.C. al P.M.R. din noiem
brie 1958 care constituie un vast 
program de muncă și luptă pusă 
în slujba înfloririi patriei noastre 
socialiste.

In expunerea făcută la plenată. 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a a- 
rătat că: „Elanul și abnegația ti
neretului muncitor constituie o 
mare, forță în îndeplinirea sarcini
lor de dezvoltare a economiei na
ționale. .Sub conducerea organiza
țiilor de partid, organizațiile 
U.T.M. trebuie să mobilizeze ma
sele largi ale tineretului la lupta

Gogu Râdulescu
adjunct al ministrului Comerțului

-----•-----

pentru înfăptuirea cu succes a pre
vederilor planului de stat".

Tinerii lucrători din comerțul de 
stat, mobilizați de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organiza
țiilor de partid, contribuite din 
plin la îndeplinirea sarcinilor de 
plan. In anul 1959, planul de stat 
asigură o mai bună aprovizionare 
a populației cu produse alimentare 
de bază. Față de 1958, în anul 
1959 se vor desface cu 13 la sută

Sesiunea științifică a Academiei
11 ■■ rwn.r Tir.—...............................................

R. P. Romine consacrată
Centenarului Unirii

ne de abataj tip C.A./15. însu
flețiți de sarcinile importante pe 
care plenara C.C. ai P.Al.R. din 
noiembrie 1958 le pune în fața 
lor, utemiștii și tinerii din uzmă 
au pășit în noul an hotărîți să 
obțină eco-norrzi de metal mu'.t 
mai m.ari decît realizările cbț nu- 
te anul trecut.

Realizările din primele două 
săptămîni ale acestui an dove
desc că hotărîrea tinerilor a fost 
deja înfăptuită. Numai în pri
mele 15 zile ale lunii ianua
rie s-au economisit peste 50 tone 
de metal. Cele mai însemnate e- 
conomii de metal au fost obținu
te de utemiștii și tinerii din sec
torul turnătorie. Principala cale 
care a dus la economisirea me
talului a fost reducerea rebutu
rilor. Astfel, colectivul de mun
citori, tineri și vîrstnici de la 
turnătoria de tuburi în frunte cu 
tînărul comunist inginer Miron 
Țuțulan a redus procentul de 
rebuturi in primele două săptă- 
mini ale anului 1959, de la 4 la 
sută cît era la începutul lunii ia
nuarie, la 2,2 la sută la 16 ianua. 
rie. Din fonta economisită pe a- 
ceastă cale se pot turna în plus 
peste 1.500 m. liniari de tuburi 
de presiune. Fruntași in această 
acțiune patriotică de economisi
re a metalului sint tinerii can
didați de partid Vasiie Răchită, 
Carată Vasiie, utemistul Guist 
Adalbert și mulți alții.

I. ANDREI

Urmînd inițiativa patriotică lan
sată de muncitorii uzinelor „Ia
noș Herbak" din Cluj, tinerii mun
citori din secțiile cusut și croit 
din fabrica de încălțăminte ,,Ki- 
rov“ din București realizează în 
semnate economii de materii pri
me și materiale auxiliare. Utemis- 
tul Nicolae Ionescu a chemat la 
întrecere pe toți cusătorii de talpă 
din fabrică să economisească la fie
care pereche de pantofi cusută 
cite 15 cm. de ață. Pe fabrică, a- 
ceasta înseamnă 1.500 kg. ață eco
nomisită în valoare de 200.000 lei.

Și alți utemiști și tineri reali
zează economii de materii prime 
și auxiliare contribuind la . redu
cerea prețului de cost al produse
lor. Printre aceștia sint Safta Pe
trescu care obține lunar o econo
mie de 2500 dm2, George Marin 
(2000 dm2) și alții.

Alături de cei enumerați mai 
sus trebuie menționată brigada nr. 
15 croit care a devenit cunoscută in 
fabrică pentru importantele ei re
alizări dobîndite în economisirea 
de materii prime. Continuînd suc
cesele obținute pînă în prezent, 
tinerii din fabrica noastră vor în
registra și de acum înainte, urmînd 
exemplul comuniștilor noi și în
semnate succese pentru a realiza 
astfel economii cît mai impor
tante.

NICOLAE STANESCU 
croitor-piele fabrica „Kirov* 

București
(Material trimis în cadrul con

cursului corespondenților voluntari 
organizat de „Scînteia tineretu

lui").

Pe șantierul 1 
Cliciova - Bethausen |

5.000

Țârilor Stomîne

Prezidiul adunării

Citiți în pag, ll-a i

Comunlcările prezentate 

tn cadrul sesiuniiTinerii redau agriculturii
hectare teren

în cercul de chimie al Palatului Pionierilor din Capitală 
elevii Mircea Naghl, Victoria Șerban șl Urania Cristu fac ex
periențele ^revăzute în planul de activitate.

apovița codea rece și din 
belșug. Un vînt tăios o în- 
vîrtejea amarnic. Tinerii 

însă continuau să lucreze cu îndir- 
jire. Tîrnăcoapele, sapele și caz
malele se înfigeau tot mai adine 
în pămîntul înghețat. Munceau 
tăcuți, cu căciulile date pe ceafă. 
Arar, își mai priveau fețele îmbu
jorate pe care se topeau steluțele 
de nea. Atunci cite unul mai 
glibăț rupea tăcerea :

— Mal poți, măi, Pătrule ?
— Mai, Ludovice !
— Apoi, i-am spus președinte

lui că n-o să plecăm, pînă n om 
săpa cîte doi metri cubi de căciu' 
lă. Să plouă și să ningă cil o 
vrea. Noi nu ne om clinti din 
loc !

— Așa-i ! Nici 
lui !

Grupați la un 
pîrîului Cliciova, 
colectiviști din 
munceau cu dorința fierbinte de 
a-i ajunge din urmă pe întovără- 
șiții din echipa comunistului 
Alexandru Fechete, din satul Tîr- 
goviște. întovărășiții veniseră mai 
înainte pe șantier și supase
ră 30 de metri cubi. Utemiștii Pe
tru Reves și Ludovic Patoki, îm
preună cu ceilalți tineri, hotărise- 
ră să i ajungă. Ba să și i întreacă.

în ruptul

loc, pe 
cei 20 de 
comuna

ȘU-

capu-

malul 
tineri 
Bodo

De aceea nu luau în seamă vre
mea cîinoasă care se pornise 
cum ajunseseră pe șantier, 
timpul ăsta, baci Ion Varga, pre
ședintele colectivei, se opri pen
tru un moment din lucru și, prop
tit în coada târnăcopului, făcea 
în gînd o socoteală :

„No, așaaa... ca să strunim ace
ste trei afurisite de piraie trebuie 
să lucrăm 39.000 zi le-muncă t cum 
a spus tovarășul Rain de la raion. 
Apoi, asta înseamnă să urnim din 
loc vreo 55 de vagoane de pă
mînt".

Varga baci parcă se lumină la 
(ață și prinse să bată cu târnă
copul mai avan. Reporterii insă 
își permit să continue socoteala 
pe care o făcea în gînd inimo
sul președinte gI gospodăriei co
lective din comuna Bodo

Aici, la hotarul dintre raioane
le Lugoj și Făget, *trei pîraie por 
nite de pe creste își fac de veacuri 
jnendrele. Cînd, în urma ploilor 
le apucă toanele, își revarsă nemi- 
lo-ase șuvoaiele umflate și inundă 
peste 5.000 hectare de teren, 
și atunci nimic nu se mai alege 
din culturile din împrejurimi. 
Dar, să socotim. Prin părțile lo
cului, colectiviștii și întovărășiții 
scot cite 2.500 kg. grîu și 4.000 
kg. porumb la hectar. Dacă pe «- 
ceste 5.000 hectare s-ar semăna

de 
fn

porumb s-ar obține circa 2.000 
vagoane porumb, sau 1.250 vagoa
ne grîu. Aceasta înseamnă un ve
nit enorm. De lucrul acesta siiit 
pe deplin conșlienți toți țăranii 
muncitorț de prin partea locului. 
De aceea, la chemarea comitetelor 
raionale de partid Lugoj și Eăget 
de a reda agriculturii acest pă
mînt roditor, eț au răspuns eu 
însuflețire. Colectiviștii și întovă
rășită din Nevrincea, Cutină, Bet- 
hauzen, Tîrgoviște, Bodo și alte 
sate și comune, romîni, maghiari, 
germani și sirbi s au adunat in 
masă și au plecat pe șantier si 
muncească voluntar. Deși iarnă, ei 
au hotărît să strunească apele și 
să le dirijeze spre Bega. tăind un 
canal lung de aproape 2 km. ju
mătate, lat de 1014 metri și adine 
de 2 3 metri. Comuniștilor li s au 
alăturat cu însuflețire utemiștii și 
tinerii. Mobilizați de organizațiile 
de bază V.T.M.. sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, peste 000 
de tineri au lucrat cu abnegație, 
în numai 3 zile, pe o vreme ren. 
ei au săpat peste 1.100 metri cubi 
de pămînt. Și acesta e doar în
ceputul. Căci, ințelegînd mărețele 
sarcini ce reies din documentele 
recentei plenare a C.C. al P.M.R. 
în legătură cu hidroameliorațiile, 
numai in raionul Lugoj, comuniș
tii, utemiștii fi ceilalți țărani

muncitori vor reda în anul 1959 
circuitului agricol, prin muncă 
voluntară. 13.000 lia. teren. Și la 
toate acestea vor munci cu elan 
utemiștii ji tinerii, așa cum o fă
ceau, în acea friguroasă zi de iar
nă, utemiștii și tinerii din G.A.C. 
Bodo. Păcat însă că Comitetul ra
ional U.T.M. Lugoj nu a canalizat 
cum trebuie această fierbinte do
rință a tinerilor țărani muncitori 
din raion.

Tinerii doresc să fie organizați 
in brigăzi utemisle de muncă pa 
triotică, să aibă obiective precise, 
un plan de activitate bine chib 
zuit. Comitetul raional U.T.M. Iu 
goj a neglijat insă această indato 
rire a sa de a crea brigăzi ute 
miște de muncă patriotică — tor 
me eficace de educație comun stă 
și de organizare a muncii voluntare 
a tineretului.

Pentru a asigura participarea 
largă a tineretului pe șantierele 
de hidroameliorații, in primăvară, 
cînd lucrările vor lua o mare am 
ploare. Comitetul raional U.T.M. 
Lugoj trebuie să înceapă de in 
dală o largă muncă politică in sa 
tele și comunele raionului pentru 
crearea de cit mai multe brigăzi 
utemiste de muncă patriotică.

V. APARASCHIVEI
B. N1COLAE

mai multă carne și preparate din 
carne, cu 16 la sută mai mult ulei, 
cu 31 la sută mai multă slănină- 
untură etc. Unitățile „Aprozar" 
vor achiziționa și vinde populației 
fn anul 1959 cu peste 50 de mii 
tone mai multe legume și fructe 
decît în 1958. Vor crește de ase
menea desfacerile la produsele in
dustriale. Astfel se va da spre con
sum față de realizările anului
1958 un plus de aproape 3 milioa
ne perechi încălțăminte și 750.000 
tn.l. țesături mătase, iar valoarea 
confecțiilor și tricotajelor de bum
bac și lină ce se vor desface în
1959 va crește cu peste 300 milioa
ne lei față de 1958.

In condițiile creșterii fondului 
.de mărfuri pe anul 1959 tineretu
lui din comerțul de stat îi revin 
sarcini importante, sarcini de 
mare răspundere. Comerțul de stat 
trebuie să exercite în permanentă 
o influență activă asupra industriei 
și agriculturi» în direcția orientă
rii acestora înspre satisfacerea gus
turilor și preferințelor consumato
rilor. Alături de lucrătorii vîrstnici, 
cu îndelungată experiență, ti
neretul trebuie să studieze temei
nic și să cunoască cererea de con
sum a populației. In acest sens, 
trebuie extinsă experiența pozitivă 
a brigăzii de tineret de bună deser
vire de la I.C.S. Magazinul Uni
versal „Victoria", căreia i s-a în 
credințat raionul cu articole sport- 
voiaj, experiența brigăzii U.T.M. 
Nr. 1 de la magazinul nr. 3 al 
O.C.L. Alimentara Orașul Stalin, 
brigăzi ale căror membri se ocupă 
îndeaproape de studierea și satis
facerea cerințelor consumatorilor. 
Trebuie să relevăm faptul că res
ponsabilii acestor brigăzi înregis
trează atent și urmăresc satisfa
cerea cererilor cumpărătorilor.

Pentru o cît mai bună deservire 
a consumatorilor, ar fi indicat ca 
organizațiile U.T.M. să dea o a- 
tenție mai mare creării de magazi
ne, raioane și brigăzi de bună de
servire ale tineretului care să lupte 
pentru realizarea planului și redu
cerea cheltuielilor de circulație, 
deservirea în mod civilizat a popu
lației, buna păstrare și conservare 
a mărfurilor, prezentarea lor cît 
mai atrăgătoare. Din păcate în mo
mentul de față în unele orașe sint 
încă prea puține brigăzi de tineret 
de bună deservire. La Craiova exis
tă numai 4 brigăzi. La lași, la 
O.C.L. produse industriale nu 
există niici o brigadă, iar în orașe
le Reșița, Arad și Timișoara la un 
loc nu există decît 5 brigăzi. Co
mitetele U.T.M. ar trebui să se 
ocupe de organizarea tineretului în 
brigăzi, dîndu-le astfel posibilita
tea să muncească mai bine, să 
contribuie în mai mare măsură 
la realizarea sarcinilor sporite de 
plan.

Trebuie explicat tinerilor că lu- 
crînd în comerțul de stat au dato
ria să păstreze și să conserve 
produsele astfel ca ele ajungînd

(Continuare în pag. 3-a)

Mai multe legume și fructe
pentru

aprovizionarea populației
O hotărîre a Consiliului de Miniștri 

în legătură cu îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu legume și fructe

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Rotnîne a aprobat 
recent o hotărîre privind organi
zarea producției de legume și fruc
te, reglementarea sistemului de 
contractare și achziții, precum și 
reglementarea desfacerilor de le
gume și fructe de către comerțul 
socialist. In hotărîre se arată prin
tre altele :

în vederea satisfacerii cerințelor 
mereu cresctnde ale populației din 
orașele și centrele muncitorești, 
precum și a industriei socialiste cu 
materii prime, concomitent cu dez
voltarea agriculturii, s-a dezvoltat 
legumicultura -și pomicultura.

Producerea și valorificarea prin 
organizațiile de stat și cooperatiste 
a legumelor și fructelor s-a dove
dit a fi deosebit de rentabilă, adu- 
cind importante venituri bănești *-

celora care se îndeletnicesc cu cul
tivarea lor.

Pe această cale, unitățile socia- 
list-cooperatiste din agricultură, 
precum și producătorii individuali 
vor reuși și în viitor să-și mărea
scă considerabil veniturile și buna 
lor stare materială, iar pe de altă 
parte, industria socialistă îi va 
putea aproviziona cu cantități spo
rite de 
variate

Față 
de ale 
materii 
liste, este necesară obținerea unor 
cantități cu mult sporite de legu
me și fructe și de mai bună cali
tate, care să contribuie ia crește-

mărfuri, în sortimente mai 
și de bună calitate.
de cerințele mereu crescin- 
populației și a nevoilor de 
prime ale industriei socia-

(Continuare in pag. 3~a)



Sesiunea științifică a Academiei R. P. Romîne
CONSACRATĂ

Centenarului Unirii Țărilor Romîne
în cursul zilei de joi a avut loc 

sesiunea științifică a Academiei 
Republicii Populare Romîne con
sacrată împlinirii a 100 de ani de 
la Unirea Țărilor Romîne.

La sesiune au participat academi
cieni, membri corespondenți ai A- 
cademiei R.P. Romîne, cercetători 
ai institutelor sale, precum și nu
meroși alți oameni de știință și 
cultură.

La ședința de deschidere, în pre
zidiu au luat loc academicienii 
Ion Gh. Maurer, Atanase joja, 
Iorgu Iordan, Mihail Ralea, I. S. 
Gheorghiu, Ștefan Milcu, Vasile 
Malinschi, Andrei Oțetea, Nicolae 
Gh. Lupu.

Cuvîntul de deschidere al se
siunii a fost rostit de acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Acade
miei R.P. Romîne. Vorbitorul a 
arătat că întreaga țară sărbătorește 
în aceste zile, într-un avînt impre
sionant, împlinirea a 100 de ani 
de la importantul act istoric să- 
vîrșit în ziua de 24 ianuarie 1859 
— Unirea Țărilor Romîne.

Academia R. P. Romîne ■ 
subliniat acad. Iorgu Iordan
se asociază din toată inima și cu 
întregul simț de răspundere pe 
care i-l dă rostul ei de instituție 
științifică de înalt nivel, la sărbă
torirea acestui Centenar. Unirea 
de acum 100 de ani însemnează 
constituirea statului național, con
diție necesară pentru dezvoltarea 
țării. în ce măsură burghezia s-a 
dovedit credincioasă idealurilor 
epocii de la 1848 și ale celei de 
la 1859, știm cu toții. Aceste idea
luri, trădate de burghezie, a arătat 
în continuare vorbitorul, au fost 
preluate de poporul muncitor care, 
în zilele noastre, nu numai că le-a 
înfăptuit dar a și depășit infinit 
cele mai avîntale năzuințe ale pre
decesorilor.

a

întocmai ca în toate ramurile de 
activitate — a subliniat în înche
iere acad. Iorgu Iordan și în 
actul istoric al Unirii regimul 
nostru recunoaște meritele înainta
șilor, ale patrioților, care au luptat 
pentru împlinirea aspirațiilor na
ționale și sociale ale poporului. 
Importanța dată aniversării Unirii 
de la 1859 de către Partidul Mun
citoresc Romîn și de către guver
nul țării, prin modul cum s-a or
ganizat și cum s-a desfășurat săptă- 
mîni de-a rîndul această aniversa
re, dovedește respect și admirație 
pentru făuritorii epocalului act de 
acum 100 de ani. Aceleași senti
mente le manifestă și Academia 
R.P. Romîne care slăvește memoria 
tuturor luptătorilor cunoscuți și a- 
nonimi, care s au jertfit pentru 
îndeplinirea năzuințelor seculare 
ale poporului nostru.

în ședința de dimineață au fost 
prezentate comunicările : „Impor
tanța istorică a Unirii Țărilor Ro- 

Oțetea, 
Unirii" 
„Mișca- 
în Mol- 
în anii 

<. Vasile

mine" — acad. Andrei 
„Premisele economice ale 
— acad. Vasile Malinschi, 
rea de masă pentru Unire 
dova ji Țara Romînească 
1855—1859“ — conf. univ. 
Maciu și „Aspecte social-cultu- 
rale ale Unirii" — acad. Mihail 
Ralea.

In ședința de după-amiază au 
fost prezentate comunicările : 
„Probleme sociale în dezbaterile 
Divanului ad-hoc al Moldovei" — 
prof. univ. Valerian Popovici, 
„Ecoul Unirii in Transilvania" — 
conf. univ. Ștefan Pascu și „Litera
tura Unirii"—acad. Tudor Vianu.

Cuvîntul de închidere a sesiunii 
a fost rostit de acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne.

In comunicarea- sa intitulată : 
„însemnătatea istorică a Unirii 
Țărilor Romîne**, acad. prof. An
drei Oțetea s-a oprit asupra im
portanței actului Unirii Principa
telor, al cărei centenar îl cinsteș
te azi, într-o atmosferă sărbăto
rească, întreg poporul nostru.

Unirea Țărilor Romîne într-un 
singur stat a jucat un rol im
portant istoric, politic și econo
mic în dezvoltarea ulterioară a 

a arătat 
care s-a d'es- 
Unire.

prefaceri a 
interne prin 
agricole și 

dezvoltarea 
comerțului, formarea unei clase 
de meseriași, și, îfisfîrșit, înmulți
rea muncitorilor salariați.

Dezvoltarea capitalismului era 
stăvilită de îngustimea pieții in
terne, de privilegiile feudale ale 
boierimii, de nesiguranța tran
zacțiilor comerciale, de lipsa de 
credit.

Tendințele spre unitate a-u fost 
favorizate de condițiile create de 
desfășurarea războaielor ruso- 
turce din secolul al XVIII-lea și 
din prima jumătate a secolului 
următor.

în cele două decenii premergă- 
848, mișCa- 

a început să ia 
scria

Romîniei. Vorbitorul 
condițiile istorice în 
fășurat lupta pentru 

La baza acestor 
stat lărgirea pieții 
creșterea producției 
industriale și prin 
comerțului, formare-

Monumentul din orașul Focșani, 
de graniță dintre Moldova șl

ridicat pe locul 
Țara Romînească.

fostului pichet

toare Revoluției din 1 
rea unionistă 
avînt. Revoluția viitoare, 
Balcescu în 1850, nu se va mai 
mărgini deci a cere libertatea 
dinlăuntru „cî va cere unitatea 
și libertatea națională".

In contrast cu poziția lui Băl- 
cescu, frații Ion C. Brătianu și 
Dumitru Brătianu se străduiau să 
atragă atenția cercurilor finan
ciare asupra beneficiilor pe care 
capitalul străin le-ar putea trage 
din exploatarea noului stat. In
tr-un memoriu adresat lui Pal
merston, primul ministru englez, 
la 16 ianuarie 1849, D. Brătianu 
arăta Angliei Că „natura solului 
ar putea face din acea țară (Ro
mînia) un hambar bogat, din care 
Anglia s-ar putea aproviziona 
fără nici o cheltuială... căci ro- 
mînii, neavînd propriile lor fa
brici, ar fi bucuroși să schimbe 
produsele solului lor cu acelea 
ale industriei britanice". In me
moriul prezentat lui Napoleon III 
în 1853, I. C. Brătianu împinge 
și mai departe concesiile. Fran
ța, declară el, ar avea în Princi
patele Unite, „toate avantajele 
unei colonii, fără a avea cheltu
ielile ce aceasta ocazionează".

In continuare, Vorbitorul a tre
cut în revistă evenimentele care 
au avut loc în Țările Romîne 
după Convenția de la Paris, sub
liniind rolul maselor populare în 
înfăptuirea Unirii. După cum re
latează unii contemporani în zilele 
de 22, 23 și 24 ianuarie 1859, 
ulițele Bucureștiului sînt străbă
tute de o mulțime de peste 30.000 
de oameni.

Convingerea maselor populare 
că alegerea lui Cuza înseamnă 
căderea „jugului celui mai apă
sător" exprimă adevărata semni
ficație a actului de la 24 ianua
rie. Lupta poporului a asigurat 
izbînda Unirii. Vorbitorul a com
bătut părerea greșită a istoriogra-

fiei burgheze cate afirma că ale
gerea lui Cuza la Iași ar fi de
curs în condiții „idilice". Cu toate 
că principalele roade ale Unirii 
aveau să le culeagă tot boierimea 
și burghezia, coalizate împotriva 
celor multi șt exploatați, poporul 
nu s-a înșelat cînd a văzut în ac
tul Unirii un mare eveniment care 
avea să deschidă țării o perioadă 
nouă.

După ce contopirea celor două 
țări romîne a fost. realizată, — 
a arătat vorbitorul — guvernul 
Kogălniceanu a elaborat formele 
menite să adapteze organizarea 
statului la nevoile societății și la 
spiritul timpului. Printr-o serie 
de reforme realizate împotriva 
voinței boierimii și, în privința 
legii de împroprietărire, a țăra
nilor, printr-o lovitură de stat, 
au fost date lovituri relațiilor 
feudale, ceea ce a contribuit la 
dezvoltarea forțelor de producție 
și a relațiilor capitaliste. Aceste 
reforme aveau însă un caracter 
limitat.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Făcînd din comemorarea Cente

narului Unirii o mare sărbătoare 
populară, Partidul Muncitoresc 
Romîn a restituit maselor popu
lare meritul de a fi înfăptuit Uni
rea și a revendicat cu o legitimă 
mîndrie pentru clasa muncitoare 
titlul nu numai de moștenitoare, 
ci și acela de continuatoare și 
realizatoare pe o treaptă supe
rioară a aspirațiilor profunde ale 
maselor.

In comunicarea sa, intitulată 
„Premisele social-economice ale 
Unirii", academicianul V. Malin
schi 'a analizat situația economi
că a Țărilor Romîne spTe mijlo
cul secolului trecut, ocupîndu-se 
pe larg de dezvoltarea agricultu
rii, principala ramură în Moldova 
și Țara Romînească. Ceea ce ca
racterizează, în primul rînd, dez
voltarea economică a Țărilor 
Romîne în această vreme, este a- 
dîncirea crizei agriculturii feuda
le. Cauza cea mai importantă era 
antrenarea Țărilor Romîne în 
procesul de schimb. Situația tot 
mai insuportabilă a maselor ță
rănimii pe atunci este confirmată 
de numeroasele frăffiîntări și pro
teste ale țăranilor, de refuzul de 
îndeplinire .a obligațiilor față de 
moșieri, de întocmirea jalbelor 
Colective, de strămutarea sau pri
begia peste hotare.

In continuare, vorbitorul a ca
racterizat dezvoltarea industriei, 
situația grea a lucrătorilor din 
acea vreme, evoluția comerțului 
exterior, starea financiară deplo
rabilă a Țărilor Romîne în preaj
ma Unirii, a arătat influența cri
zei din 1857—1860 asupra econo
miei țării. Numai Unirea Țărilor 
Romîne și efectuarea reformelor 
sociale — a subliniat el — pu
teau contribui efectiv la elimina
rea particularismelor arhaice, la 
lărgirea și unificarea pieții inter
ne, ceea ce ar fi putut stimula 
dezvoltarea producției și învio
rarea întregii economii.

Vorbitorul s-a oprit pe larg a- 
supra poziției diferitelor clase și 
pături sociale față de problema 
reformelor sociale, iar în înche
iere a arătat că Unirea s-a în
făptuit în condițiile unei crîncene 
lupte de clasă între elementele 
sociale avansate, progresiste și 
cele reacționare, conservatoare. 
Lupta de clasă s-a reaprins cu o 
nouă forță după Unire.

In comunicarea sa intitulată:

„Mișcarea de mase pentru Unire 
în Moldova și Țara Romînească 
în anii 1855—1859", prof. univ. 
V. Maciu s-a ocupat de fac
torii care au contribuit la tre
zirea conștiinței naționale a po
porului, la pregătirea maselor 
largi în vederea luptei pentru u- 
nitatea națională, pentru înlătu
rarea dominației boierești. Vorbi
torul a subliniat 
populare formate 
meșteșugari, țărani, 
actului Unirii. Ele 
lupta pentru Unirei 
potriva privilegiilor 
Mișcarea maselor pentru 
s-a dezvoltat cu repeziciune cu- 
prinzînd aproape întreaga țară. 
Deschiderea DiVanurilor ad-hoc în 
1857 a adus frămîntările maselor 
în dezbaterile acestora. Deputății 
clăcași moldoveni și munteni ah 
votat cu toții rezoluțiile prin care 
se Cerea unirea celor două țări 
într-un singur stat constituțional, 
întemeiat pe reprezentarea tutu
ror claselor sociale. Deputății ță
rănimii au considerat însă că Uni
rea nu va fi îndeplinită dacă ță
ranii nu vor fi emancipați din si
tuația grea în care se aflau, prin 
împroprietărirea cu pămînt și nu 
li se vor acorda drepturi politice 
egale cu ale tuturor celorlalți ce
tățeni. Opunerea deputaților bo
ieri, a majorității deputaților mi
cilor moșieri și a celor mai mulți 
deputați ai burgheziei de a lua 
în dezbatere revendicările țără
nești a convins țărănimea că va 
trebui să lupte și mai departe 
pentru a-și cuceri drepturile.

Masele populare au avut un 
rol hotărîtor în alegerea ca domn 
al Moldovei și al Țării Rornî- 
nești a lui A. I. Cuza, în înfăp
tuirea Unirii.

Academicianul Mihail Ralea a 
arătat la începutul comunicării 
sale intitulată „Aspecte socilal- 
culturale ale Unirii" că actul Uni
rii de la 24 ianuarie 1859, prin 
care s-au pus temeliile statului 
național unitar romînesc, bază a 
scuturării jugului otoman și a cu
ceririi independenței naționale, n-a 
fost o simplă întîmplare norocoa
să, un 
afective 
sară a dezvoltării sociale. Faptul 
esențial 
dențiat în legătură cu Unirea este 
că evenimentul acesta istoric, plin 
de consecințe rodnice pentru țară, 
a fost îh primul rînd opera po
porului, nu a diplomației europene. 
Poporul nostru s-a bucurat desi
gur de sprijinul Rusiei, de spriji
nul Franței, de sprijinul Sardiniei, 
dar a avut împotriva sa țări pu
ternice ca Tiifcia, Austria, Anglia, 
Prusia.

Vorbitorul s-a referit pe larg la 
o serie de factori sociali care au 
pregătit conștiința socială romî- 
neâscă pentru o luptă conștientă 
în favoarea Unirii, a arătat legă
turile economice și culturale care 
au existat din cele mai vechi tim
puri între romîni.

In continuate, vorbitorul a ară
tat că pe linie de editură un rol 
important l-a avut limbă și cul
tura populară care au constituit 
cea mai veche premisă a unității 
naționale.

In încheiere, acad. M. Ralea a 
arătat că, în condițiile de astăzi 
clasa muncitoare din țara noastră 
condusă de partidul ei de avan
gardă, Partidul Muncitoresc 
mîn, este păstrătoarea celor mai 
bune tradiții de luptă pentru pro
pășirea socială a poporului 
tru.

rolul maselor
din
în 
au 
cu

tîrgoveți, 
înfăptuirea 
identificat 

lupta te- 
boierimii.

Unire

rezultat al unei tendințe 
idealiste, ci o etapă nece-

care trebuie neapărat evi-

Ro-

nos-

In comunicarea 
„Probleme sociale 'în 
Divanului ad-hoc din 
prof. univ. Valerian 
a arătat la început 
din satele moldovene, stadiul în 
care se găsea problema țărăneas
că in momentul în care își înce
pea activitatea Divanul ad-hoc. 
Aceasta a impus Divanului ad-hoc 
din Moldova ca, pe lingă proble
ma Unirii, să pună în discuție și 
reformele sociale, mai ales proble
ma țărănească. „Propunerea de 
putaților săteni" făcută Divanului 
ad-hoc reflecta tabloul sumbru al 
suferințelor țărănimii romîne, care 
au durat veacuri de-a rîndul, dar 
în același timp și dirzenia luptei 
pentru cucerirea drepturilor. Re
vendicările economice, sociale, po
litice ale țăranilor au întimpinat 
o îndârjită împotrivire din partea 
marilor proprietari, discuțiile re- 
levînd contradicțiile dintre țărani 
și boieri. Vorbitorul a analizat pe 
larg dezbaterile din Divanul 
ad-hoc al Moldovei în jurul pro
blemei țărănești, arătînd că ele 
n-au putut duce la satisfacerea 
dorințelor țărănimii.

In comunicarea sa, „Ecoul U- 
nirii Țărilor Romîne în Transilva
nia", conf. univ. Șt. Pascu, 
s-a ocupat pe larg de frămîn- 
tările ce au avut loc în Tran
silvania înainte și după U- 
nirea Țărilor Romîne, arătînd că 
masele populare din Transilvania 
au fost tot timpul sdlidâre cu lupta 
maselor din Moldova și Țara Romî- 
nească pentru Unire, in conti
nuare, vorbitorul a citat numeroase 
nume de cărturari luminați romîni, 
maghiari din Ardeal, precum și 
cîteva din publicațiile vremii în 
limba romînă, maghiară, germană 
care, alături de masele populare, 
s-au manifestat în sprijinul Unirii. 
Unirea — a stiblifli.at conf. 
Univ. Șt. PasCu *— este săr
bătoarea întregului popor romîn și 
a minorităților naționale din țara 
noastră și de aceea toți oamenii 
muncii, păstrătorii și moștenitorii 
adevăratelor tradiții naționale ale 
poporului nostru, ai tradițiilor 
luptei sale pentru un viitor mai lu
minos, cinstesc astăzi în patria lor 
liberă luptele duse veacuri de-a 
rîndul de înaintașii lot.

In comunicarea „Literatura Uni
rii", acad. Tudor Vianu a ăfatât 
că evenimentele istorice Cafe au 
precedat Unirea și însuși actul 
Unirii, au inspirat pe poeții, pro
zatorii, oratorii vreunii sau ăi epo
cii imediat următoare, pe BMin'i- 
neanu, Alecsândri, Alexandrescu, 
Negruzzi, Bolliăc, Sion, AricescU, 
Tăutu, Fu.ndescu, Gfândea, și alții. 
Aproape toți acești scriitori, lă 
care pot fi adăugați Cretzeanu, 
Dăscălescu, Baronzi și Rallet, din 
Ardeal — Justin PopfiU și loan 
A. Lepădătu au salutat evenimen
tul Unirii îrt ode și cîntece. Pagi
nile litetfare cete măi de seamă 
despre această epocă, â subliniat 
în continuare vorbitorul, le așterne 
însă Ion Creangă : „Moș Ion Roată 
și Unirea" (1880) și „Moș Ion 
Roată și Voiă CUza" (1882).

In revoluția pe care o de 
răm astăzi pentru înălțarea 
lui, — a spus în încheiere acad, 
T. Vianu — noi, toți cîți muncim 
și luptăm în acest moment, trebuie 
să luăm pildă și îndemn în năzuin
țele noastre patriotice din cuea ce 
a fost înaintat în trecut. Pe unele 
din acestea le aflăm în creația li
terară, scrisă Și orală ă epocii 
Unirii.

prezentată, 
dezbaterea 
Moldova'*,

Popov ici 
fr anunțările
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Un aspect de la deschiderea expoziției „Centenarul Unirii Ță
rilor Romîne".

Mărturii despre 
istoricul eveniment

Inaugurarea unei expoziții la Muzeul 
Militar Centroi

Epoca Unirii reînvie — prin in
termediul documentelor și obiec
telor istorice — în sălile expozi
ției de la Muzeul Militar Central. 
Moștenirea vremii de atunci a 
fost cercetată cu migală și adu
nate laolaltă mărturii despre eve
nimentul din urmă cu un veac. 
Descinse parcă din paginile isto
riei, aceste aduceri aminte, emo
ționează pe vizitator.

Inaugurarea expoziției este mar
cată printr-un cuvînt rostit de 
tov. general locotenent TutOveanu 
Ion, adjunct al ministrului Forțe
lor Armate. Vorbitorul subliniază 
că expoziția exprimă, cu ajutorul 
documentelor, acțiunea maselor 
populare, factorul hotărîtor în rea
lizarea Unirii și are o valoare edu
cativă patriotică deosebită.

Eau prezenți Atanase Joja, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Itivățămîntului 
și Culturii, Constanța Crăciun, ad
junct al ministrului Învățămîntului 
si Culturii, general-locotenent Ion 
TutovCanu, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate, Ion Pas, preșe
dintele Comitetului de Radiodifu
ziune și Televiziune, Gh. Vasilichi, 
directorul Institutului de istorie a 
partidului de pe lîngă C.C. al 
P.M.R., academicienii Ștefan Ni- 
colau, Ion Jalea, Al. Graur, gene
rali și ofițeri superiori ai Forțe
lor noastre Armate, oameni de 
artă, ziăriști.

înainte de a păși în sălile ex
poziției îți atrage atenția o in
scripție lapidară : „Unirea Țărilor 
Romîne ă fost înfăptuită de popSi 
in urma unei îndelungate lupte 
duse împotriva dușmanilor dină
untru și din afară ! marea boieri
me și imperiul Otoman". Ideea 
aceasta o sugerează apoi convin
gător, mulțimea documentelor și 
obiectelor ce se oferă privirilor.

Expoziția redă evoluția cronolo
gică a evenimentelor. Unirea este 
un ideal pentru care 
masele populare și cele 
noase figuri ale istoriei 
mult înainte de actul
Pașoptiștii au susținut cu înflăcă

au militat 
mai lumi- 
noastră cu 
din 1859.

rare ideea Unirii Țărilor Romîne. 
Tăieturi din presa vremii stau 
mărturie. Lupta poporului aduce 
însă la ordinea vilei problema 
Unirii, Un colț al expoziției ne 
vorbește despre atitudinea marilor 
puteri față de aspirațiile naționale 
ale romînilor. îți reamintești me
morabilele cuvinte ale lui Cerni- 
șevski din „Sovremennik" : „Ru
sia simpatizează cu dorința po
porului romîn de a se uni într-un 
singur stat. Simpatia se preface 
în speranță".

O tăietură din ziarul „Concor
dia". Data : 11 iulie 1857. Titlul 
pare obișnuit: „Știri din năuntru". 
Sub acest titlu se află însă o știre 
care vorbește despre falsificarea 
de către caimacamul Vogoride a 
alegerilor pentru Divanul Ad-hoc 
al Moldovei. Manevrele separatiș
tilor nu reușesc însă. Stampe st 
documente înfățișează realizarea 
Unirii, O fotografie ștearsă de vre
me ni-i arată pe deputății clăcași. 
Citeva desene reconstituie clipele 
de mare tensiune cînd sub presi
unea maselor a fost realizată Uni
rea. Iar pe un perete oa o încunu
nare minunatul tablou al lui 
Aman — „Hora Unirii la Craiova".

O șUită de documente înfățișea
ză domnia lui Alexandru Ion 
Cuza, reformele pe care el le a 
făcut in pofida împotrivirii marii 
boierimi. Figura lui Cuza o evocă 
numeroase obiecte începînd cu 
tronul domnitorului și țerminind 
Cu pînzra tricoloră în care a fost 
înfășurat sicriul' Iții. Deosebit de 
interesantă este partea din expozi
ție consacrată unificării armatei 
ȚărilOr Romîne.

Speranțele celor ce la 24 ianua
rie 1859 sărbătoreau entuziaști 
Unirea nu numai că s-au împlinit, 
ift zilele noastre, dar au fost de
pășite într-o asemenea măsură in
cit nici cele mai luminate minți 
ale vremii de atutțci nu puteau 
să-și Imagineze viața fericită pe 
care astăzi poporul nostru, popor 
constructor al socialismului, o tră
iește sub conducerea partidului.

E. OBREA

„Ștafeta Centenarului Unirii
Joi a părăsit Capitala, plecînd 

spre lași, „Ștafeta Centenarului 
Unirii" prin care sportivii, tinere
tul și oamenii muncii diln Bucu
rești transmit un mesaj de salut

ii

care

Peste o zi, poporul romîn va 
sărbători 100 de ani de la înfăp
tuirea Unirii Țării Romînești cu 
Moldova și crearea statului na
țional — act de o mare însem
nătate în viața poporului nostru, 
în procesul de făurire a statului 
național romîn de sirte stătător, 
în dezvoltarea politică și socială 
a Romîniei. Lupta plină de avînt 
a maselor populare de la orașe 
și sate, a patrioților care legau 
idealul Unirii de aspirațiile fier
binți ale poporului de lichidare 
a robiei feudale și eliberare de 
sub jugul turcesc, va răfnîne 
neștearsă în amintirile oamenilor 
muncii din țara noastră, care 
construiesc astăzi edificiul lumi
nos al socialismului.

Istoriografia burgheză,
s-a ocupat de acest act, s-a ferit 
întotdeauna să arate adevăratele 
cauze care au determinat Unirea, 
a trecut sub tăcere rolul maselor 
populare, falsificînd adevărul is
toric. Unii dintre istorici postîn- 
du-se pe pozițiile cele mai ira
ționale și reacționare, folosindu- 
se de „date" imaginare atribuiau 
rolul hotărîtor în crearea statu
lui național factorilor de natură 
externă, sau unor reprezentanți 
ai moșierimii care nu aveau ni
mic comun cu lupta poporului 
nostru pentru unirea celor două 
principate. Poziția adoptată de 
istoricii burghezi era determinată 
de interesele de clasă pe care le 
apărau, de interesele burgheziei 
reacționare și moșierimii.

Istoricii burghezi, au vărsat 
valuri de cerneală pentru a „do
vedi" că actul Unirii s-ar fi da
torat — chipurile „înțelegerii" și 
„patriotismului" moșierimii și 
marii burghezii romînești. Răstăl
măcind istoria și recurgînd la 
tot soiul de falsuri și minciuni 
ei căutau să creeze o aureolă în 
jurul regimului burghezo-moșie
resc, să „demonstreze" că tot ce 
s-a făcut în folosul țării s-ar da
tora burgheziei și moșierimii. Ce 
urmărea prin aceasta istoriogra
fia burgheză este limpede: voia 
să propage ideea că fără condu-

Unele aspecte ale falsificării
de către istoriografia burgheză
cerea burgheziei și moșierimii aT 
fi „vai de capul țării".

In opoziție cu desfășurarea ac
tivă a evenimentelor, Nicolae 
Iorga fără să sufle un cuvînt 
despre masele populare care au 
jucat rolul hotărîtor în realizarea 
Unirii scria că unul din cei mai 
însemnați factori ai Unirii ar fi 
fost „o strînsă legătură între fa
miliile boierești din Moldova și 
Muntenia", atribuind prin acea
sta rolul de înfăptuitor al Unirii 
clasei boierești. A. D. Xenopol, 
falsificînd realitatea, arăta că 
chipurile „iobăgimea era pasivă 
în fața actului Unirii". Iar F. C. 
Filitti susținea că Unirea ar fi 
fost „hotărîtă înainte de 24 ia
nuarie 1859" de către burghezie 
și moșierime. Cît de false și 
mincinoase erau asemenea pre
zentări „istorice" menite să îm
păuneze burghezo-moșierimea cu 
merite „patriotice" pe care nu le 
avea, ne-o arată numeroase do
cumente 
cumente 
cunse cu 
ghezi).

Cît de 
„pentru 
pildă — 
Balș, mare proprietar 
tînd în Divanul Ad-hoc din Mol
dova împotriva Unirii, a tunat și 
fulgerat împotriva „păcătoșilor 
unioniști — dușmanii nației" ți- 
pînd că „asemenea fuzie nu ar 
produce decît elemente de discor
die, lupte, vrăjmășie și neprevă
zut". Despre „patriotismul" și 
„grija" boierimii pentru interesele 
țării vorbește și ziarul „Steaua

a actului Unirii
care scrie plin de indignare, refe- 
rindu-se la intervențiile făcute de 
boieri pe lîngă puterile străine 
ca acestea să împiedice Unirea : 
„Dumnealor boierii își așteaptă 
liniștea și securitatea de la 
străini. Așa dar după ce au a- 
vut țara pe mîini aproape un 
veac și jumătate și au adus-o în 
starea în care a găsit-o tratatul 
de la Paris, acum la cea din 
urmă oră, la darea sufletului, cu 
limbă de moarte, tot mai chea
mă pe străini în ajutor". De
scriind desfășurarea evenimentelor 
din zilele hotărîtoare ale alegerii 
lui Cuza în Adunarea electivă a 
Țării Romînești, Cezar Boliac, 
martor ocular, nota următoarele: 
„Toți meseriașii, toți comercian- 
ții mici, toți plugarii erau pe dea
lul și în curtea Mitropoliei. Mai 
nimeni din boierii cei mari și 
mai nici unul din neguțătorii cei 
mari, nu se aflau cu dînșii în a- 
ceste momente supreme". Iată 
dar cum stau lucrurile cu bo
ierii și neguțătorii mari pe care 
istoriografia burgheză voia să-i 
dea drept „sufletul Unirii". Ei, a- 
cești mari proprietari, au încercat 
din toate puterile să împiedice 
Unirea în care vedeau o amenin
țare pentru privilegiile lor. Și 
dacă totuși reprezentanții lor au 
votat pînă la urmă pentru Unire 
(lucru prezentat de istoriografia 

Dunării" din 10(22) ianuarie 1859burgheză drept o probă de pa-

din vremea Unirii (Jo- 
de altfel ocolite și as- 
grijă de istoricii bur-

mult a făcut boierimea 
Unire*1 se vede — de 
din acțiunile lui Alecu 

care, vo-

triotism) asta au făcut-o împotri
va voinței lor, sub presiunea a-, 
menințătoare a ma-selor. Lucrul 
acesta reiese clar din rapoartele 
consulului austriac la București 
Eder, care a arătat că boierii au 
votat pentru Unire de teamă „că 
nu vor părăsi în viață sala de 
ședință iacă nu se vor hotărî la 
acest vot d'e Unire". El relatează 
că reprezentanți de-ai boierilor 
s-au prezentat la consulat și i 
s-au plîns că „au lucrat sub pre
siune", că nu mai aveau nici o 
garanție a vieții lor dacă nu-1 
alegeau pe Cuza și „speiră că 
Turcia nu va

Documentele 
claritate rolul 
selor care au 
Unirii. Masele populare de la ora
șe și sate și nu burghezo-moșie- 
rimea au fost factorul hotărîtor 
al Unirii. Masele: meseriașii, lu
crătorii, țăranii care s-au ridicat 
cu hotărîre, despre acțiunea că
rora au scris numeroși martori 
oculari în publicațiile vremii și 
despre care s-au făcut a nu fi 
auzit nimic istoricii burghezi — 
au făurit Unirea, legîndu-și de ea 
aspirațiile de progres social.

Mergînd pe linia minimalizării 
sau negării cu desăvîrșite a ro
lului maselor, unii istorici bur
ghezi denaturau și rolul jucat de 
elementele înaintate ale vremii.

aproba Unirea**, 
vremii arată cu 
hotărîtor al ma- 
impus înfăptuirea

Astfel, N. Iorga nu spune nici un 
cuvînt despre rolul lui Nicolae 
Balcescu care a luptat pînă la 
sfîrșitul vieții lui pentru înfăp
tuirea idealului Unirii. El mini
malizează rolul unor patrioți ca 
Al. I. Cuza, Mihail Kogălniceanu 
și Dimitrie Bolintineanu ridicînd 
în schimb în slavă ca pe un 
„mare patriot" și „luptător pen
tru progres" pe reacționarul în- 
veterat, dușman feroce al mase
lor populare I. C. Brătianu. De
altfel, acest procedeu a fost fo
losit de întreaga istoriografie 
burgheză — exponentă a vîrfuri- 
lor burghezo-moșierești: micșo- 
rînd meritele părții mai avansate 
ale patrioților care legau Unirea 
de înfăptuirea reformei agrare și 
a altor reforme sociale, istoricii 
burghezi s-au străduit să pole
iască cu „merite patriotice" ele
mentele reacționare care au în
jghebat „monstruoasa coaliție". 
Ce fel de „om de progres" era 
un I. C. Brătianu, de pildă, este 
lesne de constatat răsfoind unele 
documente ale vremii (documente 
pe care istoricii burghezi au „ui
tat" să le citeze). Atunci cînd 
deputatul sătenilor din Rîmnicu 
Sărat, Gheorghe Lupescu s-a ur
cat la tribuna Divanului Ad-hoc 
al Țării Romînești și a încercat 
să expună suferințele Și dolean
țele țărănimii, I. C. Brătianu a 
sărit cu un potop de reproșuri:

pasă-mi-te, să nu se plîngă țăra
nii și să stea cuminți sub „oblă
duirea" boierilor. Și, cînd în 1863 
s-a discutat chestiunea reformei 
agrare, Brătianu s-a înfuriat 
foarte și a strigat că țăranii tre
buie să aștepte „pînă ce vor ve
dea proprietarii că modul pro
prietății de astăzi nu este cel 
mai profitabil pentru dînșii" adi
că pînă la paștele cailor. De 
unde se vede cum știa istorio
grafia burgheză să facă dintr-un 
apărător aprig al rînduielilor feu
dale, dintr-un apărător al intere
selor celor mai înverșunați duș
mani ai Unirii — boierii — un 
„mare patriot", un „mare radi
cal" și un „mare luptător pentru 
Unire".

Cît de departe mergea istorio
grafia burgheză cu falsurile a- 
tunci cînd era vorba să preamă
rească toate isprăvile burgheziei, 
moșierimii și întregului lor apa
rat de stat, se vede din încercă
rile de a lega înfăptuirea' Unirii 
de... hohenzolerni. Astfel. Agu- 
letti, autorul a diferite manuale 
școlare de istorie din timpul re
gimului burghezo-moșieresc, poli-> 
tician burghez, într-o conferință 
intitulată : „Unirea" și ținută în 
24 ianuarie 1906 preamărea rolul 
familei hohenzolernilor susținînd 
că „Unirea și domnia regelui Ca
rol aproape că se contopesc". 
Domnia lui Carol se contopește 
— după cum bine se știe — cu 
un singur lucru : cu reacțiunea, 
cu formarea „monstruoase» coali
ții", cu asuprirea și exploatarea 
cruntă a maselor. Incercînd să 
lege de hohenzolerni un aseme-

nea moment însemnat, progresist 
al istoriei poporului nostru, isto
ricii burghezi au căutat — fără 
succes de altfel — să poleiască 
cu vopsea „patriotică" și cu eti
chete „progresiste" figura hfdă, 
de călăi ai poporului a căpușelor 
regale.

★
Felul cum a fost prezentat ac

tul Unirii de către istoricii bur
ghezi oglindește faptul că ei slu
jeau interesele burgheziei și mo- 
șierimii romîne, care au vîndut 
Romînia capitalului englez, fran
cez, german. Ei au prezentat de
naturat faptele istorice situîndu- 
se pe pozițiile cele mai reacțio
nare, Hațional-șovine, de învrăj
bire între popoare, de sprijinire 
a tendințelor expasioniste ale gu
vernelor burghezo-moșierești.

După 23 August 1944, s-au 
creat noi condiții care au permis 
unei mari părți a istoricilor noș
tri să studieze și să prezinte dez
voltarea societății pe teritoriul 
patriei noastre în lumina adevă
rului, pe baza teoriei celei mal 
înaintate, teoria marxist-leninistă.

Respingînd denaturările, falsu
rile și denigrările istoriografiei 
burgheze, istoriografia marxistă 
din țara noastră a așezat la lo
cul de onoare masele populare 
care au făurit prin înțelepciunea 
și lupta lor dlrză Unirea, niatră 
de temelie la edificiul Romîniei 
moderne.

Oamenii muncii din tara noa 
stră, conduși de partid, acordă 
prețuirea cuvenită luptei pentru 
libertate a poporului nostru mun
citor. Ei pun la loc de cinste 
tradițiile de luptă ale poporului 
printre care se află și Unirea, 
înfăptuită cu 100 de ani în urmă.

însuflețit de mărețele idei ale 
marxism.leninismului poporul no
stru muncitor, pășește sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn spre noi victorii., pe cal'a 
construirii socialismului.

tovarășilor din lași cu prilejul săr
bătoririi Unirii Țârilor Romîne. 
Purtătorii ștafetei din București 
vor participa vineri la un miting 
la Focșani, de unde își vor con
tinua drurtiul spre Iași. Ei vor pre
da mesajul la Iași, într-un cadru 
festiv, sîmbătă 24 ianuarie. Din 
delegația sportilvilor bucureșteni 
fac parte dintre alții Al. Stoe- 
nescu (Dinamo), C. Aioanei 
(C.C.A.), Letiția Bențiu (Rapid),' 
Gh. Stânei (Rapid), Al. Bluja 
(Progresul) și alții.

Tot joi și din piața Unirii din 
lași a plecat spre București o șta
fetă a Centenarului Unirii ce 
poartă mesajul de salut al oame
nilor muncii din Moldova. Purtă
torii ei sînt sportivi fruntași de la 
Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie", 
Universitatea „Al. I. Cuza" șj fa
brica „Textila Roșie".

Sportivii dim lași vor preda me
sajul lor la București, sîmbătă 24 
ianuarie, cu prilejul festivității 
care va avea loc în jurul orei 17,15 
în Piața Unirii (fostă 28 martie).

(Agerpres)
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Lucrarea scoate în evidență 
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pe care aceasta din urmă a a- 
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în dezvoltarea socială a Romî
niei.
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Tineretul sovietic intimpină
cu entuziasm Congresul

al XXI-lea al P.
In aceste zile, tineretul țării 

sovietice se pregătește cu entu
ziasm pentru evenimentul mă
reț și deosebit de important din 
viața J . ’ . .
comunist — Congresul 
lea al P.C.U.S.

Pentru o sărbătoare 
pregătesc întotdeauna 
Și tineretul nostru s-a 
pentru a întîmpina așa cum se 
cuvine cel de al XXI-lea Con
gres al partidului său drag.

In prințul rînd am vrea să 
amintim inițiativa de mare ră
sunet a tineretului de creare a 
..brigăzilor de muncă comu
nistă”.

In urmă cu câteva luni, în 
depoul M oscova-triaj a apărut 
prima brigadă de acest fel. Din 
această scânteie s-a aprins o 
flacără puternică. La întruni
rea la care a fost creată acea
stă primă brigadă de muncă 
comunistă din depoul de lingă 
Moscova, au participat aproxi
mativ 2.500 de tineri și tinere. 
Ei au reprezentat 1.500 de co
lective de muncă care s-au an
trenat în întrecerea pentru 
dreptul de a purta înaltul titlu 
de „brigadă de muncă comu
nistă". Numeroase adunări și 
mitinguri au avut loc de ase
meni la Leningrad, Sverdlovsk, 
Baku, Kiev, Minsk. Toate aces
tea dovedesc uriașul avînt crea
tor in muncă al constructorilor 
comunismului.

Membrii brigăzii își iau an

po norului și partidului
~ 'al XXI-

oamenii 
daruri, 

pregătit

gajamentul să se ajute reciproc 
în muncă și învățătură. Aceste 
brigăzi constituie totodată 
mijloc minunat de educație 
munistă a tinerei 
oameni sovietici.

Întregul tineret 
tîmpînă cu mari 
de al XXI-lea 
partidului lor 
tul muncește 
la construcția 
gaze Sverbuhovo-eLeningrad. 
Tineretul a hotărît să Ier-

generații

un 
co
de

sovietic 
succese 
Congres 

drag. Tinere-
cu abnegație 
conductei de

in- 
cel 
al

Prin telefon de Io 
redacția ziarului 
„Komsomoiskaia 

Pravda*'

mine conducta de gaze pen
tru Leningrad încă în cursul 
acestui an, înainte de termen. 
In Ucraina, comsomoliștli au 
hotărît să organizeze pe scară 
largă strîngerea fierului vechi. 
Tinerii și tinerele și-au luat 
angajamentul să strîngă în 
cursul acestui an 92.5 mii tone 
fier vechi. Mii de tone de me
tal au dat peste plan în cins
tea congresului partidului ti
nerii metalutgiști din Celia- 
binsk. Numai în primele zile 
ale lunii ianuarie colectivele de 
tineret din Uzina metalurgică

c. u. s.
Ria*
ceea

angajamentul să 
„șeptenalul" în

din Tagan-Rog, au depășit pla
nul cu peste l(f0 dă tone me
tal.

Tineretul din regiunea 
zan oferă un exemplu in
ce privește dezvoltarea crește
rii animalelor. Regiunea Ria- 
zan și-a luat 
îndeplinească 
doi âni !

Tineretul din regiunea Pav
lodar a chemat oamenii mun
cii din agricultură din Siberia 
și KaZahstan să îmbunătățească 
întreținerea ogoarelor și a ma
șinilor agricole, să creeze cadre 
permanente de mecanizatori.

Evident că nu este posibil să 
enumeri într-o scurtă cores
pondență telefonică toate înfip
turile mari ale tineretului. De 
aceea ne rezumăm doar la a- 
tît. In încheiere vrem să spu
nem că tineretul sovietic urmă
rește cu mare interes viața și 
munca, succesele tinerilor noș
tri prieteni romîni. In aceste 
zile, întregul tineret sovietic 
felicită pe tinerii prieteni ro
mîni cu prilejul minunatei lor 
sărbători — Centenarul Unirii 
Țărilor Romîne.

Frăția tineretului din țările 
noastre aduce o contribuție în
semnată la întărirea comunită
ții țărilor socialistei la cauza 
păcii și socialismului.

Plenara lărgită a Comitetului 
Central al Sindicatelor din R.P.R. 

și-a încheiat lucrările
Joi 22 ianuarie au luat sfîrșit 

lucrările Plenarei lărgite a Con
siliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă.

In continuarea ordine! de zi 
ing. Mihai Marin, secretar al 
C.C.S., a expus măsurile luate d- 
Prezidiul Consiliului Central al 
Sindicatelor în vederea aplicării 
hoiărîrilor Plenarei C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958. pen
tru dezvoltarea economiei națio
nale pe anul 1959.

Plenara lărgită a Consiliului 
Central al Sindicatelor și-a însu
șit hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.M.R. din noiembrie anul trecut 
și a aprobat în unanimitate mă
surile luate de Prezidiul C.C.S. 
pentfu traducerea lor în viață.

Tov. Nicolae Pascu, secretar al 
C.C.S., a prezentat în continuare 
o informare asupra lucrărilor 
consfătuirii cu privire la proble
mele muticii politice și culturale 
de masă, care a avut loc recent 
la Direcția de Propagandă ș! 
Cultură a C.C. al P.M.R.

tn continuarea lucrărilor tov. 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
C.C.S., a informat Plenara asu
pra măsurilor luate de Prezidiul 
Consiliului Central al Sindicate
lor îtl vederea aplicării 
mentale a hotărîrilor 
C.C.S. dih august 1958.

Plenara a adoptat apoi în una
nimitate telegrama de protest 
adresată guvernului belgian în 
care ee cere ca aceasta să ia mă
suri pentru a se pune capăt re
presiunilor împotriva populației

experi-
Pleflâtei

INFORMAȚIE
Joi seara, la Ambasada R.P.D. 

Coreene din București a avut loc 
o conferință de presă la care au 
luat parte ziariști romîni și străini 
Kim Ben Dik, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București a dat citire 
declarației guvernului R.P.D. Co
reene în legătură pu planurile jos
nice ale clicii fisînmahiste de 
„strămutare" forțată a cetățenilor 
sudeoreeni în țări din America 
Cefltrâlă și America de Sud.

După ce a dat citire declarației 
guvernului R.P.D. Coreene Kim 
Ben Dik a răspuns la întrebările 
corespondenților.

(Agerpres)

Sătenii din comuna Cobia de jos, raionul Găești, regiunea Pitești, sînt astăzi foarte bucuroși. 
Căminul culturali al satului a fost înzestrat cu un televizor. In serile de ia-fflă vor avea un nou 

mijloc de culturalizare. Iată-i vizionînd o emisiune a televiziunii.

Alo ați greșit numărul I — 
Patria, București. Miorița, Liber
tății ; Omul meu drag — Repu
blica, I. C. Frimu, înfrățirea în
tre popoare, Aiex. Sahia ; Două 
mame — Magheru ; Cerul infer
nului — V. Alecsaridri. Lumina, N. 
Bălcescu ; Drumul spre stele și 
Vă invităm in Uzbekistan — Cen 
trai ; Roma, oraș deschis — 13 
Septembrie ; Numai o femeie — 
Maxim Gorki. 8 Martie. 23 Au
gust ; Casa In care locuiesc — 
Victoria ; Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi, Alex. Popov ; Zboa
ră cocorii — Tineretului : Melba 
Gh. Doja, 1 Mai ; Vraja dragostei
— Grivița : Legea mării — Vasile 
Roaită. Flacăra ; Trapez — Cul
tural, B. Delavrancea ; Ultima 
stație — 8 Mai ; Afacerea nu s-a 
clasat — Unirea ; Legenda dra
gostei — C David, Munca : Pa
sagerul clandestin — Arta ; Călă
torie peste 3 mări -- Donca Simo; 
Idiotul — Popular; Un nou nu
măr de atracție — Ilie Pintilie, 
G. Coșbuc ; Serenada mexicană — 
Mihail Eminescu ; Zile de dragos
te — Olga Banele ; Fata cu chi
tara — Aurel Vlaicu .

Sarcini care revin
tinerilor lucrători din comerț
în lupta pentru îndeplinirea planului de stat

(TiMPBL PIWBABlt)

(Urmare din pag. l-a)

în mîinile cumpărătorilor, să satis
facă exigența acestora. în aceas
tă direcție, tinerii de la Magazi
nul universal din Arad, au obținut 
rezultate fruthoase. îndrumați de 
virstnici ei recepționează și mî- 
nuiesc mărfurile în bune condi
ții, transportă, sortează și depo
zitează mărfurile cu grijă, aran
jează estetic rafturile, recomandă 
cumpărătorilor cele mai bune sau 
cele mai noi produse ce trebuie 
făcute cunoscute cumpărătorilor și 
introduse în consumul larg. Aceas
tă experiență trebuie îmbrățișată 
de toți tinerii pentru a îmbunătăți 
în mod continuu comerțul nostru 
de stat.

Secțiunile comerciale ale sfatu
rilor populare, organizațiile și în
treprinderile comerciale, au dato
ria să sprijine activ organizațiile 
U.T.M., să dea o mai mare aten
ție participării tineretului în ex
tinderea formelor noi de comerț 
cum sînt: sistemul de vînzare cu 
plata direct la vînzător, preamba- 
larea unor produse în cadrul uni
tăților comerciale, extinderea sis
temului de desfacere prim autode- 
servire etc.

In fața tuturor oamenilor mun
cii din comerț, a tinerilor, stă sar
cina importantă a descoperirii și 
folosirii tuturor rezervelor interne 
Care pot duce la îmbunătățirea 
continuă a comerțului nostru, la 
soorirea acumulărilor socialiste. 
In această privință, tineretul tre
buie să lupte cu toate puterile 
pentru reducerea cheltuielilor de 
circulație, în specia) la capitolele 
care au o greutate specifică impor
tantă, cum sînt cele privind trans
porturile. reparațiile, întreținerea, 
pierderile de mărfuri și ambalaje 
care reprezintă peste 85 la sută 
din totalul che'tuielilor de circula
ție In lupta pentru descoperirea 
rezervelor interne, organizațiile 
U.T.M.. tinerii din comerț, trebuie 
să folosească o cale eficace : ana
liza periodică a activității econo- 
mico-financiare a unităților. în 
urma unei astfel de analize făcută 
în 1958 la T.A.P.L. Timișoara, s-au

risipei. a lipsei de răsputi- 
în mînuirea valorilor mate, 
și bănești, împotriva atitu- 
înapoiate față de muncă și 

Trebuie sancțio-

descoperit importante rezerve in
terne care permiteau o serioasă re
ducere a cheltuielilor de circulație 
care se cifrează lâ peste 1,8 mili
oane lei anual, iar la DA.P.L. Ga
lați s-au găsit posibilități interne 
de circa 800 mii tei anual. Dacă 
numai la două organizații Se poa
te realiza reducerea cheltuielilor 
cu peste 2,5 milioane lei anual, 
rezultă că în întreaga țară în co
merț sînt încă serioase și impor
tante rezerve interne care trebuie 
descoperite și valorificate de tine
rii lucrători.

O sarcină deosebită a organiza
țiilor U.T.M. trebuie să fie și e- 
ducarea tinerilor din comerț în 
spiritul luptei neîmpăcate Împo
trivă 
d ere 
riale 
dinii
bunul obștesc.
nate cu toată asprimea neglijen
ța, lipsa de grijă față de mărfuri 
— bunuri ale poporului — care 
aduc mari pagube statului. In mod 
deosebit cerem organizațiilor 
U.T.M. să educe tineretul în spi
ritul păstrării, conservării și apă
rării bunurilor pe care le manipu
lează. în spiritul combativității 
revoluționare pentru demascarea 
oricăror încercări de știrbire a 
avutului Obștesc, cteînd o puter
nică opinie de masă împotriva 
hoților și risipitorilor, pentru a- 
părarea bunurilor poporului. In 
această direcție posturile utemiste 
de control pot aduce o mare con
tribuție.

îndeplinind indicațiile partidu
lui, organizațiile U.T.M trebuie 
să-și îndrepte atenția spre cali
ficarea și ridicarea calificării pro. 
fesionale a tinerilor. Pentru dez
voltarea continuă a numărului 
unităților comerciale slot nece
sare noi cadre de tineri vînză- 
tori. ospătari, bucătari, mecanici, 
frigoriferiști, vitrinieri ete. De a-

ceea, este necesar să se lărgeas
că și să se întărească invățămin- 
tul prin formele care-i asigură 
cele mal strinse legături cu mun
ca practică.

Secțiile comerciale, organiza
țiile și Întreprinderile comerciale 
trebuie să se ocupe atent de pro
blema promovării cadrelor bine 
calificate în munci de răspunde
re. In cadrul O.C.L. Alimentara, 
raionul „N. Bălcescu“-București, 
o seamă de utemiști au fost pro
movați cu curaj in posturi de răs
pundere incredințîndu-H-se con
ducerea unor magazine mari. To
tuși trebuie spus că nu peste tot 
cadrele tinere sînt ajutate să 
crească, iar în alte locuri ele nu 
sînt folosite corespunzător pregă
tirii ce o au. Astfel secția comer
cială a Sfatului popular regional 
Craiova nu dă atenție absolven
ților repartizați, mulți dintre a- 
ceștia fiind nevoiți să intre în 
alte locuri de muncă. O.C.L — 
Produse industriale — Ploești re
partizează merceologi 
de ajutori contabili și 
inventariere etc.

In acest an trebuie _____
ganizarea, ia nivelul orașelor a 
consfătuirilor cu tinerii lucrători 
din comerț, consfătuiri care să 
analizeze contribuția tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor de plan și 
să generalizeze experiența po
zitivă a unor brigăzi de bună 

deservire, a unor magazine ale ti
neretului și posturi utemiste de 
control, ca și lupta tuturor tine
rilor pentru deservirea cît mai ci
vilizată a consumatorilor, pentru 
apărarea și dezvoltarea avutului 
obștesc.

Sîntem încredințați că tinerii 
din comerțul de stat, mobilizați 
de organizațiile U.T.M,, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
folosind sprijinul comuniștilor, se 
vor ridica la înălțimea sarcinilor 
ce le revin luptind pentru reali
zarea obiectivelor pianului de 
stat pe anul 1959.

Pentru următoarele trei zile in 
țară: vremea se menține relativ 
oaldă cu cerul schimbător, mai 
mult acoperit în nord-vestul țării, 
unde Se vor semnala precipitații 
temporare. Vînt slab, pînă la po
trivit cu unele intensificări în 
nord-vestul țării. Temperatura în 
general staționară : minimele vor 
oscila între 4 și minus 10 grade 
iar maximele între minus 4 și 10 
grade. Local ceață.

în posturi 
revizori de

extinsă or-

din Congo, contrare prevederilor 
Cartei O.N.U. — privind dreptul 
popoarelor de-a dispune singure 
de sorta lor, telegrama adresată 
Confederației muncitorilor creștini 
din Belgia prin care.se cere acea
sta să sprijine lupta po
porului din Congo, telegrama de 
solidaritate cu lupta poporului din 
Congo adresată Confederației sin
dicale din Leopoldville și Confe
derației sindicatelor creștine din 
Congo în care se. exprimă convin
gerea că această organizație va 
sprijini poporul congolez în lupta 
șa pentru libertate și independență 
națională. Plenara a aprobat, de 
asemenea, textul telegramei de 
solidaritate cu lupta grevistă a 
oamenilor muncii din Argentina 
adresată Comisiei naționale a or
ganizației Sindicale din Argentina.

Tn încheierea lucrărilor Plena
rei a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor.

Referindu-se la sarcinile ce 
stau în fața oamenilor muncii 
din țara noastră pentru continua 
înflorire a patriei, sarcini ce 
reies din expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Ple
nara C.C. al P.M.R. din noiem
brie 1958, tovarășul Gheorghe 
Apostol a arătat necesitatea îm- 
bunătățirii activității organelor 
și organizațiilor sindicale în ve
derea îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe anul 1959, pentru dez
voltarea economiei naționale și 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

întreprinderea de materiale 
și prefabricate de construcții 
din comuna Doaga, raionul 
Focșani, este o nouă construc
ție ridicată în anSi de democra
ție populară. Fabrica produce in 
tot timpul anului între 130.000- 
150.000 de cărămizi silico-cal- 
care zilnic de o rezistență mult 
superioară cărămizilor obiș
nuite.

In fotografie:
riașe amestecă compoziția din 
care 
siiico-clacaroase.

Dozatoare u-

(Agenpres)
se vor presa cărămizile

10 ani de luptă și muncă
a Miliției

In slujba
Creată în primii ani ai luptei 

pentru construirea socialis
mului tn patria noastră — 

la 23 ianuarie 1949 — din iniția
tiva Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, Miliția a primit sarcina nobi
lă, ca împreună cu celelalte organe 
ale aparatului de 
cuceririle poporului 
prietatea obștească 
cetățenilor, liniștea 
blică.

Sub conducerea 
liția s-a făurit în decursul 
zece ani de existență ca un organ 
profund popular legat prin mii de 
fire de masele muncitoare, de inte
resele și năzuințele lor. Organele 
de miliție au ca sarcină principală 
să lupte cu fermitate pentru apă
rarea proprietății și ordinii socia
liste împotriva hoților și delapida
torilor, împotriva tuturor acelora 
Care încearcă, într-un fel sau altul, 
să realizeze venituri pe căi necin
stite în detrimentul oamenilor 
muncii. In îndeplinirea acestor 
sarcini de răspundere, lucrătorii 
din Miliție au obținut importante 
succese.

Partidul nostru a înarmat pe 
lucrătorii de miliție cu înțelegerea 
clară a scopului, mijloacelor și 
metodelor de combatere a unelti
rilor dușmanului de clasă împotri
va delapidatorilor, escrocilor și 
huliganilor. Documentele plenarei 
C.C. al P.M.R. din iunie 1958 au 
trasat organelor de miliție sar
cini de mare răspundere privind

poporului

stat să apere 
muncitor, pro- 
și personală- a 
și ordinea pu-

partidului, Mi
celor

Mal multe legume și fructe
pentru aprovizionarea

apărarea avutului obștesc de ac
țiunile contrarevoluționare ale duș
manului de clasă. Mobilizați și în
drumați de organizațiile de partid, 
lucrătorii din miliție pot astăzi ra
porta partidului că șî-au îndepli
nit în mate măsură sarcinile ce 
le-PU feveflit.

Sarcina cea mai arzătoare tra
sată de partid organelor de Mili
ție, a fost și este întărirea legătu
rii cu masele, rezolvarea operativă 
și justă a cererilor sezisărilor și 
reclamațiilor oamenilor muncii.

Peste 40 la sută din infracțiu
nile economice descoperite de or
ganele de miliție s» datoresc sezi
sărilor făcute de oamenii muncii 
care sprijină efectiv lucrătorii din 
miliție în activitatea lor.

Iată un exemplu de la uzinele 
„Semănătoarea" din Capitală unde 
un grup de muncitori au sprijinit 
efectiv organele de miliție în de
mascarea unei bande de hoți cui
băriți în acesta uzină. Cine sînt 
acești dușmani ai regimului dor
nici de căpătuială și viață de hu
zur pe spinarea celor ce muncesc? 
Iliescu Romulus, fostul avocat al 
marelui rechin al finanțe! romtaești 
Malaxa și membru al Unui fost 
partid istoric t Dinu Aurel, fost 
ofițer în armata lui Antonescu, 
Gherman Jan, fost chiabur și alții 
de aceeași teapă. Acești răufăcă
tori au jefuit uzina cu suma de 
230.000 lei.

întărirea proprietății socialiste 
fiind cauza întregului popor mun
citor, lupta pentru apărarea avu
tului obștesc este considerată ca 
o datorie de Onoare și patriotică a 
fiecărui om al muncii.

La succesele obținute de orga
nele de miliție în lupta pentru a- 
părarea proprietății socialiste, a 
vieții și liniște! celor Ce muncesc, 
o contribuție de seamă a adus și 
aduce Uniunea Tineretului Mun
citor.

Una din principalele forme prin 
Care organizațiile U.T.M. sprijin 
nă munca Miliției, este trimiterea 
de tineri muncitori și țărani mun
citori devotați cu trup și suflet 
cauzei construirii socialismului să 
lucreze în organele de miliție.

Numeroși tineri educați și în- 
drumăți de U.T.M. au răspuns 
chemării partidului ndsttu încă din 
primii ani ai Creării noilor organe 
ale dictaturii proletariatului. Ală
turi de comuniști și sub îndruma
rea lor, căUndti-se în lupta cu in
fractorii de tot felul, ridieîndu-și 
necontenit nivelul de pregătire po
litică și profesională, tinerii ute
miști din Miliție, âu devenit cu 
timpul apărători 
tului obștesc și 
feliilor iar unii 
ai Miliției—ca :
leac Văsîle, Bulz Sabin și alții, 
câre n-au pregetat să-și dea chiar 
viața în lupta cu dușmanul 
clasă.

Organizațiile U.T.M. aduc 
prețios sprijin luptei împotriva
fracționismului și prin participa
rea a sute de tineri în grupele de 
ajutor ale Miliției, care în marea 
lor majoritate sînt formate din 
Utemiști.

Lucrătorii de miliție prețuiesc și 
vor prețui întotdeauna sprijinul 
neprecupețit și multilateral pe 
care îl primesc din partea organi
zațiilor U.T.M.

Cu prilejul celei de a 10-a ani
versări de la înființarea Miliției, 
lucrătorii din miliție asigură par
tidul și guvernul, pe toți oămenii, 
muncii că au tăria, hotărîrea și 
avîntul necesar pentru a infringe 
orice încercare a dușmanului de 
clasă de a lovi în avatul obștesc, 
în liniștea celor ce muncesc.
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purii, cartofi de vară și fructe, vor 
fi stabilite pe soiuri, calități, ba
zine de producție sau comune și 
perioade.

Se va putea plăti drept avans 
asupra producției de fructe de 
toamnă și soiuri superioare de 
vară pîfiă lă 25 la sută difi va
loarea producției ce urmează să 
fie achiziționată, cu excepția fruc
telor contractate pentru care s-au 
acordat credite producătorilor.

Pentru produsele livrate în ca
drul contractelor de către gospo
dăriile agricole de stat, gospodă
riile agricole colective și coopera
tivele agricole de producție, se va 
plăti ufi spor de pînă la 10 la 
sută, iar pentru întovărășirile a* 
gricole un spor de pînă la 5 la 
sută peste prețul stabilit pentru 
produsele contractate.

Producătorii coirtrdctaJiți, care 
aduc produsele la centrele de re
cepție situate tâ distanță mai 
mare de 5 km. d«r locui de produc
ție, vor primi plăta transportului. 

Pentru cantitățile de legume și 
fructe recepționate și efectiv ex
portate în stare proaspătă sau 
conservate prin frig, pentru canti
tățile de caise, piersici, vișine și 
cireșe necesare executării planu
lui de producție de compoturi des
tinate exportului, precum și pen
tru mazăre, fasole verde șl castra
veți cornișon, livrați la export în 
stare conservată, se vor putea 
plăti producătorilor prime de ca
litate.

Contractele încheiate anterior 
pe mai mulți ani pentru livrările 
de legume, cartofi timpurii și de 
vază Și fructe rămîn valabile pînă 
la expirarea lor, producătorii be
neficiind și de avantajele prevăzute 
In prezenta hotărîre.

In continuare Hotărîrea Consi
liului de Miniștri stabilește între
prinderile șl organizațiile care vor 
face contractările și achizițiile de 
legume, fructe și struguri de masă, 
condițiile și raza lor de activitate, 
atît pentru consumul intern, cît și 
pentru export.

(Urmare din pag. l-a) 

rea continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Gospodăriile agricole colective, 
cooperativele agricole de produc
ție, întovărășirile agricole, precum 
și producătorii individuali trebuie 
să considere ca o sarcină de cins
te producerea și extinderea cultu
rilor legumicole și pomicole.

In acest scop este necesar să se 
acorde o importanță deosebită u- 
nitățiior socialisf-cooperatiste din 
agricultură, precum și producăto
rilor individuali pentru o mai 
bună organizare a producției de 
legume și fructe, prin extinderea 
suprafețelor cultivate cu aceste 
produse în apropierea orașelor ș'i 
centrelor muncitorești, în special 
a culturilor irigate și prin aplica
rea regulilor agrotehnice.

De asemenea, este necesar să 
se organizeze în mai bune condi
ții prelurarea produselor con
tractate și achiziționate, luindu-se 
măsuri totodată pentru înlăturarea 
verigilor intermediare, reducerea 
cheltuielilor de circulație și îmbu
nătățirea aprovizionării populației 
cu produse de bună calitate și la 
prețuri din ce în ce mai ieftine.

In acest scop comitetele execu
tive ale sfaturilor populare regio
nale și al orașului București vor 
întocmi planuri de măsuri și Vor 
stabili zone pentru mărirea pro
ducției de legume și fructe, în spe
cial în jurul orașelor, centrelor 
muncitorești, a fabricilor industriei 
alimentare și în bazinele de ex
port, astfel ca să se asigure reali
zarea integrală a fondului central. 
De asemenea vor regrupa cultu
rile de legume și în special a ce
lor ușor perisabile, cît mai aproa
pe de centrele de consum și în ba
zinele de export.

Se recomandă gospodăriilor a- 
gricole colective, cooperativelor a- 
gricole de producție, întovărășiri
lor agricole și în deosebi a acelora 
din zonele de aprovizionare a cen
trelor de consum, ca în planurile 
lor de producție să prevadă și să 
ia măsuri pentru introducerea și 
extinderea culturilor legumicole.

Pentru dezvoltarea acestor cul
turi, pentru specializarea lor în 
cultura legumelor, în primul rînd, 
prin mărirea suprafețelor irigate, 
unitățile cooperatiste din agricul
tură vor fi sprijinite de organele 
economice și de stat competente.

Gospodăriile agricole colective, 
cooperativele agricole de produc
ție, întovărășirile agricole, asocia
țiile de producători, precum și pro
ducătorii individuali care vor în
cheia contracte pentru cultivarea 
și livrarea de legume, cartofi tim
purii, cartofi de vară și fructe, 
vor beneficia 
taje. Astfel 
împrumuturi și reduceri de impo
zite agricote . * '
contractate, inclusiv pentru supra
fețele noi irigate, In raport eu ter
menele contractelor.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii va pune la dispoziție can
titățile și sortimentele de semințe 
necesare și insectofungicide contra 
cost. Organizațiile care au sarcini 
de contractare vor sprijini în li
mita posibilităților unitățile coo
peratiste din agricultură, asocia
țiile de producători și producătorii 
individuali contractahți prin în
chirierea de utilaje pentru irigare. 
Se va înlesni producătorilor con- 
tractanți procurarea lă prețul de 
desfacere cu amănuntul a mate
rialelor lemnoase, geamurilor și 
cuielor necesare pentru răsadnițe.

Prețurile de contractare și achi
ziții pentru legume, cartofi tim-

de numeroase avan
ele vor beneficia de

pentru suprafețele

încercați ai avu- 
pfcrsânal al cetă- 
dintre el — eroi 
Lăbuș Radu, Po-
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un 
in-
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Colonel 
PASCU ANASTASE

lei

N C U II S
DE CÎNTECE

DESPRE ȘI PENTRU TINERET
IN CINSTEA CELUI DE-AL Vll-lea FESTIVAL MONDIAL

AL TINERETULUI Șl STUDENȚILOR Șl A CELEI DE A 15-a ANIVERSĂRI 
A ELIBERĂRII PATRIEI NOASTRE

în cinstea celui de-al VII- 
lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie, care va avea 
loc la Viena in vara acestui 
an și în cinstea celei de-a 
15-a aniversări a eliberării 
patriei noastre, Comitetul Cen
trai ai Uniunii Tineretului 
Muncitor. Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii, Uniunea 
Asociațiilor Studenților din 
R.P.R. și Uniuned Compozito
rilor din R.P.R. organizează 
un concurs de creație a cîn- 
teceior. despre și pentru tine
ret la care pot participa com-

pozitorii profesioniști și ama
tori, indiferent de virstă.

Aceste cîntece vor trebui să 
redea viața nouă a tineretului 
patriei noastre, optimismul, 
dragostea de viață, setea de 
învățătură, hotărîrea sa de 
a-și da întreaga contribuție la 
înflorirea și apărarea patriei 
socialiste, participarea entu
ziastă a tineretului în brigă
zile utemiste de muncă patrio
tică pe șantierele construcției 
socialiste. lupta tineretului 
lumii pentru solidaritate, pace 
și prietenie.

Forma de prezentare a lu-

crărilor poate fi: voce-pian, 
cor, cu sau fără acompania
ment, cu sau fără solist.

Se vor prezenta numai lu
crări inedite; nu se vor lua în 
considerație lucrări tipărite, 
difuzate sau prezentate la alte 
concursuri.

Partiturile, purtînd un motto, 
vor fi trimise pe adresa Uniu
nii Compozitorilor din R.P.R., 
Calea Victoriei nr. 141, Bucu
rești, cu mențiunea „pentru 
concurs". Totodată concuren- 
ții vor depune în plicuri în
chise numele și pronumele, a- 
dresa și titlul lucrării.

Vor fi decernate următoarele premii: 
Premiul I

II
3.000 
2.500 

f 2 premii III a 1.000 
f 5 mențiuni a 500
% Termenul de predare a lu-
> crărilor este 1 aprilie.
> Pentru examinarea lucrări-

M

lei

n
M

pentru
»

lor

99

99

și a 
și a

2.000
1.500

700
500

prezentate 
institui un

noastre
va
vor face parte personalități

de seamă ale 
muzicale.

Lucrările respinse nu vor fi 
restituite.

care.se


S. 1. A. șl Hârca Britanic

experiențelor cu arma nucleară Pentru încheierea unui Tratat de pace

Declarația guvernului sovietic în legătură 
cu tratativele de la Geneva —

MOSCOVA 22 (Agerpres). - 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dată publicității declarația 
guvernului sovietic în legătură 
cu tratativele de la Geneva în 
problema încetării experiențelor 

cu armele atomice și cu hidrogen.
Concluzia unanimă a conferin

ței experților de la Geneva că 
orice explozie nucleară chiar și 
una subterană poate fi detectata, 
sa spune în dec.anație, trebuia să 
netezească în mod definitiv calea 
spre o înțelegere asupra Încetării 
experimentării armelor atomice și 
cu hidrogen, cu atît mai mult cu 
c.t in raportul conferinței s-au 
oglindit prevederile cu privire la 
control pe care reprezentanții pu
terilor occidentale voiau să le in- 
c.udă in acord. Dar poziția adop
tată de guvernele S.U.A. și Ma ii 
Britanii la conferința de la Gene
va, care își desfășoară lucrările 
actualmente, arată cît se poate 
de evident că aceste puteri împie
dică ca și înainte realizarea unui 
acord asupra încetării experiențe
lor cu arma nucleară. Mai mult 
decit atît, în ultimul timp, cînd 
datorită inițiativei Uniunii So
vietice s-au obținut anumite re
zultate pozitive în ceea ce pri
vește acceptarea comună a unor 
articole ale viitorului acord, pu
terile occidentale, punînd noi și 
noi piedici în calea spre obține
rea unui acord reciproc accepta
bil crează de fapt pericolul ză
dărnicirii lucrărilor conferinței.

Acest lucru reiese îndeosebi 
din declarația guvernului S.U.A. 
cu privire la problema detectării 
exploziilor nucleare subterane, 
publicată la 6 ianuarie a.c. In a- 
ceastă declarație se afirmă că 
in urma experiențelor nucleare 
subterane efectuate în S.U.A. în 
octombrie anul trecut s-au obți
nut noi date care ar dovedi că 
identificarea exploziilor nucleare 
subterane este mai dificilă decit 
se considera pină în prezent. Tot
odată, in această declarație a gu
vernului S.U.A. se arată că in
fluența „noilor date asupra ca
lității sistemului recomandat de 
conferința experților de la Gene
va precum și modificările acestui 
sistem"... abia „se studiază în 
prezent de către oamenii de 
știință americani".

Curînd după aceea reprezentan
ții S.U.A. și Marii Britanii la 
Geneva au declarat fățiș că con
ferința care are loc în prezent 
trebuie să se ocupe de studierea 
datelor seismice pentru ca elabo
rarea ulterioară a unui acord să 
se bazeze pe anumite concluzii 
noi, deosebite de concluziile pe 
care le conține raportul confe
rinței experților de la Geneva.

Astfel, guvernele S.U.A. și Ma
rii Britanii încearcă să prezinte 
situația ca și cum sistemul de 
control elaborat de conferința ex
perților de la Geneva, la care au 
participat și oameni de știință a- 
mericani, ar fi, în ciuda conclu
ziilor conferinței, insuficient de 
eficace. Prin aceasta ei încearcă 
să justifice necesitatea revizuirii 
concluziilor și recomandărilor la

care au ajuns experții în 1958 și 
să pregătească terenul pentru re
fuzul lor de a încheia un acord 
cu privire la încetarea experien
țelor cu arma nucleară și arma 
cu hidrogen.

Propunind revizuirea recoman
dărilor și concluziilor conferin
ței de Ia Geneva a experților, 
S.U.A. și Marea Britanie vor din 
nou ca actuala conferință a ce
lor trei puteri să discute proble
mele tehnice deja rezolvate in lec 
să elaboreze un acord asupra în
cetării experiențelor cu arma a- 
tomică și nucleară. Este evident 
pentru oricine că a urma calea 
pe care este împinsă conferința 
de către guvernele S.U.A. și Ma
rii Britanii inseamnă a reveni la 
pozițiile inițiale, echivalează cu 
o importantă dare înapoi și de 
fapt cu anihilarea rezultatelor 
conferinței de la Geneva a ex
perților tehnici.

Toate acestea oferă temei să 
se tragă concluzia că S.U.A. și 
Marea Britanie nu vor să pună 
capăt experiențelor cu arma nu
cleară, că ele continuă să se es
chiveze de la soluționarea princi
palelor probleme de care depinde 
încheierea unui acord asupra în
cetării experiențelor cu arma a- 
tomică și nucleară. Aceasta reie
se fie chiar și din faptul că es- 
chivîndu-se pînă în prezent de 
la realizarea unei înțelegeri refe
ritoare la un acord asupra înce
tării experiențelor, ele prezintă 
dar din timp în timp spre discu
tare anumite capitole ale acordu
lui, ocolind principalele probleme 
ale acestuia și creează in mod 
sistematic greutăți suplimentare 
în elaborarea unui acord reciproc 
acceptabil.

In momentul de față conferința 
de la Geneva se află intr-un ase
menea stadiu al lucrărilor sale 
cînd problema termenului pentru 
care trebuie să fie încheiat acor
dul asupra încetării experiențelor 
cu arma nucleară are o însem
nătate primordială, deoarece ab
sența unei hotărîri in această pro
blemă nu numai că devine o 
frînă puternică în calea pregătirii 
menționatului acord, ci și lipseș
te de sens tratativele ca atare.

F.ste semnificativ faptul că toc
mai acum, cînd guvernele S.U.A. 
și Marii Britanii trebuie, în sfîr- 
șit, să se pronunțe asupra ter
menului de valabilitate a acordu
lui cu privire la încetarea expe
riențelor, ele întreprind din nou 
încercări de a reveni la discuta
rea unor prevederi cu privire la 
control, care au fost deja puse 
de acord la conferința experților 
de la Geneva.

Nu este întîmplător că în legă
tură cu declarația guvernu.ui 
S.U.A. se aud tot mai des voci 
care cer să fie zădărnicite lucră
rile în vederea elaborării unui a- 
cord asupra încetării experiențe
lor cu armele atomice și cu hi. 
drogen. Unele organe ale presei 
americane cer fățiș încetarea tra
tativelor de la Geneva și reluarea 
experiențelor nucleare de către 
Statele Unite.

Guvemul sovietic ține seațna 
desigur de faptul că întrucît 
știința progresează neîncetat cu 
timpul vor apare date științifice 
noi legate de detectarea expe
riențelor nucleare. Dar, dacă pe 
baza unor date deja cunoscute 
s-au tras concluzii asupra posibi
lității de a se detecta experien
țele nucleare și a se asigura 
eficacitatea controlului, date su
plimentare în această privință, și 
perfecționarea mijloacelor de de
tectare vor spori și mai mult 
eficacitatea acestui control. Noile 
date și perfecționarea mijloace
lor de detectare nu numai că nu 
pot slăbi concluziile conferinței 
experților de Ia Geneva ci, dim
potrivă, le întăresc și mai mult.

Dar dacă declarațiile anumitor 
experți care gindesc altfel decit 
ceilalți vor fi folosite pentru a 
pune la îndoială concluzii deja 
puse de acord, în cazul acesta 
este posibil că nu se va mii a- 
junge niciodată la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară. 
Dacă acesta este scopul care se 
urmărește se pot găsi desigur 
totdeauna asemenea experți. Dar 
aceasta nu poate servi drept 
mei pentru a anula un acord 
ternațional deja realizat în 
ceastă privință.

Declarația sovietică arată 
încercările S.U.A. și Marii Bri
tanii de a revizui recomandările 
conferinței experți lor de la Ge
neva, urmăresc să torpileze lu
crările conferinței de la Geneva.

in ceea ce privește guvernul 
sovietic, el depune și va continua 
și de aci înainte să depună toate 
eforturile pentru ca prob.ema în
cetării pentru totdeauna a expe
riențelor nucleare să fie soluțio
nată cît mai grabnic cu putință, 
în momentul de față, ca și pînă 
acum rezolvarea acestei prcble-. 
me, subliniază declarația, depin
de de guverne'e S.U.A. și Marii 
Britanii, și numai de aceste gu
verne.

te- 
in- 
a-

că

Pentru eliberarea 
lui Manolis Glezos

In Cuba

Poporul sprijină politica 
noului

HAVANA 22 (Agerpres). — La 
21 ianuarie la Havana a avut loa 
un uriaș miting de masă în spri
jinul politicii guvernului condus de 
Manuel Urrutia, președintele pro
vizoriu al Cubei. După cum rela
tează corespondenții agențiilor de 
presă și ai ziarelor americane, la 
mitingul care s-a desfășurat în 
piața de lîngă palatul prezidențial 
au luat parte peste 500.000 de oa
meni din Havana și diferite col
țuri ale țării.

Participanții la miting purtau 
pancarte pe care erau înscrise lo
zincile : „Trăiască revoluția !“, 
„Criminalii și trădătorii să fie pe
depsiți l“, „Respingem imperialis
mul american 1“, „Trăiască Cuba 
liberal", „Yankei, cărați-vă aca- 
sii I ** și altele.

Fidel Castro, liderul mișcării in
surecționale, comandant șef al 
forțelor armate din Cuba, a rostit 
la miting o amplă cuvîntara

guvern
In numele întregului popor Cu

ban, Fidel Castro a cerut Statelor 
Unite și celorlalte țări în care au 
fugit dictatorul Batista și acoliții 
lui să extrădeze fără nici o amîna- 
re pe toți trădătorii poporului Cu
ban în vederea judecării lor.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : O delegație a 

Comitetului sovietic al veteranilor 
de război, din care fac parte parti- 
cipanți de seamă la cel de-al doilea 
război mondial, l-a vizitat la 20 
ianuarie pe domnul D. Pappas, 
ambasadorul Greciei în U.R.S.S., 
și l-a informat despre atitudinea 
veteranilor de război din Uniunea 
Sovietică față de persecutarea lui 
Manolis Glezos și a celorlalți de- 
mocrați greci. Pe adresa Comite
tului sovietic al veteranilor de 
război sosesc numeroase mesaje 
din partea unor foști luptători-, 
luptători din rezistență, prizonieri 
din lagărele fasciste de concentra
re care protestează împotriva ares-. 
tării lui Manolis Glezos și a celor
lalți reprezentanți ai forțelor de
mocrate din Grecia.

★
BERLIN 22 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția ADN, re
prezentanții unor organizații euro
pene ale pârtieipanților la mișca
rea de rezistență, precum și ai aso
ciațiilor foștilor deținuți din la
gărul de concentrare hitlerist de la 
Ravensbriick, care vizitează R. D. 
Germană, la invitația Comitetului 
luptătorilor din mișcarea antifas
cistă de rezistență din RJ). Ger
mană, au adresat primului ministru 
al Greciei o telegramă în care 
exprimă indignarea în legătură 
persecutarea eroului național 
Greciei — Manolis Glezos.

iși
cu
al
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Greva generală din 
Argentina continuă
BUENOS AIRES 22 (Agerpres). 

TASS transmite : De patru zile 
continuă greva generală a oame
nilor muncii argentinieni, care a 
început la 18 ianuarie în semn de 
solidaritate cu muncitorii de la 
abatorul național „Lisandro de la 
Torre". Greva a luat o mare am
ploare. Ea a paralizat de fapt ac
tivitatea tuturor ramurilor econo
mici naționale.

La 20 ianuarie, unele sindicate 
au fost nevoite să reia lucrul în 
baza decretului de mobillizare.

Guvernul ia toate măsurile pen
tru înăbușirea grevei. Regiunile 
unde sînt situate abatoarele cu 
instalații frigorifice — La Plata, 
Berisso și Ensenada — au fost 
declarate „zone militare". La 20 
ianuarie marinarili au ocupat ra
finăriile din La Plata. In regiunea 
Buenos Aires sînt aduse trupe din 
provincie.

In cursul grevei au fost ares
tați numeroși conducători și parti- 
cipanți la grevă.

La Atena, parlamentul grec și-a 
reluat la 20 ianuarie lucrările. 
Acesta, va dezbate în continuare 
interpelarea Partidului Uniunea 
Democrată de Stînga (E.D.A.) în 
legătură cu persecutarea democra
ților și cu normalizarea situației 
politice din Grecia (discutarea a- 
cestei interpelări începută în luna 
decembrie a anului trecut a fost 
întreruptă datorită vacanței parla
mentare prilejuită de sărbătorile de 
iarnă).

Așa după cum a devenit cunos
cut, în timpul vacanței parlamen
tare, în Grecia s-au intensificat 
măsurile represive și de persecu
tare împotriva cetățenilor cu ve
deri progresiste, guvernul s-a a- 
mestecat în treburile sindicatelor, 
a luat măsuri abuzive împotriva 
presei de opoziție, a arestat zeci 
de fruntași și membrii ai E.D.A.

Faptul că E.D.A. a devenit țin
ta principală a atacurilor reacțiu
nii din Grecia nu e întîmplător.

Uniunea Democrată de Stînga a 
luat ființă în urmă cu opt ani, a- 
vînd drept țel lupta pentru inde
pendența națională, democrație și 
bunăstare materială a maselor 
populare din Grecia. Programul 
său de activitate a dus la crește
rea an de an a popularității 
E.D.A .în rîndurile poporului grec, 
la creșterea numerică și a presti
giului politic al acestui partid. 
Lupta E.D.A. pentru nobilele țe
luri propuse a atr.as de partea sa 
numeroase personalități progresis
te din Grecia. Cea mai deplină 
ilustrare a activității E.D.A. în 
slujba progresului și democrației, 
a c.onstituit-o strălucitul jucces 
obținut în alegerile din anul 1958, 
cînd E.D.A., cu toate manevrele e- 
lectorale ale reacțiunii a reușit 
să-și asigure un loc de frunte în 
parlament. Prezentîndu-se în ale
geri cu un program întruchipînd

cu Germania

Partidele de opoziție din R.F.6 
cer tratative cu Uniunea 

Sovietică
BONN 22 (Agerpres). — Par

tidele de opoziție din Germania 
occidentală — Partidul social-de
mocrat din Germania și Partidul 
Liber Democrat — cer tot mai in
sistent guvernului R. F. Germane 
să elaboreze cît mai grabnic pro
puneri proprii pentru tratative cu 
Uniunea Sovietică în problemele 
ridicate în notele sale cu privire la 
Tratatul de pace cu Germania și> 
in orice caz, să folosească noua 
inițiativă de pace a Uniunii So
vietice pentru discutarea largă a 
unor ț&obleme, și în primul rînd a 
problemei securității europene și 
a Tratatului de pace cu Germa
nia.

In acest scop, P.S.D.G. a pre
zentat o serie de propuneri. Con
ducerea partidului acordă cea mai 
mare importanță propunerilor for
mulate de Wehner, vicepreședinte 
al P.S.D.G., ca bază pentru o ini-

țiativă a Occidentului în rezolva
rea problemei securității europene 
și a problemei germane.

Wehner declară că propunerile 
pe care Occidentul trebuie să le 
prezinte ca răspuns la propunerile 
sovietice trebuie să fie de așa na
tură îneît să fie considerate de 
Uniunea Sovietică drept o bază 
acceptabilă pentru tratative. __ _

In cadrul ședinței din 20 ianua
rie a fracțiunii social-democrate 
din Bundestag a luat cuvîntul 
Ollenhauer, care, potrivit relatări
lor presei social-democrate, a pro
testat împotriva refuzului guver
nului R. F. Germane de a elabora 
o propunere proprie ca răspuns la 
proiectul sovietic de tratat de pace 
cu Germania. Ollenhauer a decla
rat că P.S.D.G. va lupta energic 
pentru a obține în Bundestag 
schimbarea actualei poziții infruc
tuoase a guvernului.

Guvernul finlandez salută 
propunerile sovietice

HELSINKI 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ministerul Afa
cerilor Externe al Finlandei a co
municat că la 21 ianuarie P. Suo- 
mela, consilicr al Ambasadei Fin
landei în 
A. Zorin, 
Afacerilor 
răspunsul 
nota din 
vernului sovietic în problema 1'n- 
cheierii Tratatului de pace cu Ger
mania. In răspunsul guvernului 
Findanlei se spune :

Guvernul Finlandei a studiat în 
amănunt nota din 
adresată dc guvernul Uniunii So
vietice precum și proiectul Trata
tului de pace cu Germania anexat 
la această notă.

Guvernul Finlandei constată că 
propunerea guvernului Uniunii So
vietice are drept scop întărirea pă
cii în Europa. Guvernul Finlandei 
salută cu multă satisfacție această 
năzuință.

Dîndu-și seama de marea în
semnătate pe care o are stabili
zarea

U.R.S.S., a remis lui V. 
locțiitor al ministrului 
Externe al U.R.S.S., 

guvernului Finlandei la 
10 ianuarie a. c. a gu-

păcii, guvernul Finlandei sprijină 
năzuințele de stabilizare a acestei 
situații. Astfel, guvernul Finlandei 
este gata în ceea ce-1 privește să 
contribuie ca conferința de pace, 
propusă în nota guvernului Uniu
nii Sovietice să poată face față cu 
succes sarcinii sale de răspun
dere.

10 ianuarie

situației pentru asigurarea
----- •-----

Delegația 
guvernamentală 

a R. D. Germane 
a sosit la Pekin

PEKIN. — Agenția China Nouă 
anunță că la 22 ianuarie, la in
vitația guvernului R. P. Chineze, 
a sosit la Pekin delegația guver
namentală a R. D. Germane în 
frunte cu Otto Grotewohl, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane.

La aeroportul din Pekin împo
dobit cu drapelele de stat ale ce
lor două țări frățești, înalții oas
peți au fost Întîmpinați de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat, Cen I, Pîn De-huai, Bo 1-bo, 
locțiitori ai premierului, Go Mo-jo, 
Pîn Cijen, Șen Tziun-ju, vicepre
ședinți ai Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, conducă
tori ai partidelor democratice și ai 
organizațiilor obștești, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din Pe
kin, în total cîteva mii de per
soane.

La aeroport, Ciu En-lai și O. 
Grotewohl au rostit cuvîntări.

Dece E.D.A. a devenit
ținta principală a atacurilor

■reacțiunii 
năzuințele majorității poporului 
grec, E.D.A. a reușit să obțină a- 
proximativ un milion de voturi, a- 
dică aproape 25 la sută din tota
lul voturilor exprimate, obținînd 
79 mandate parlamentare, fapt 
care nu convine reacțiunii din 
Grecia. Astfel, Uniunea Democra
tă de Stînga a devenit după ale
gerile din. luna mai 1958, prin
cipalul partid de opoziție din 
Grecia, cu o mare influentă în 
mase.

Pentru ce program social mili
tează E.D.A., de ce se bucură de 
încrederea maselor de alegători 
din Grecia ? Răspunsul îl aflăm 
din programul E.D.A. prezentat în 
alegerile din 1958.

Pe plan intern, programul 
E.D.A. prevede : restabilirea insti
tuțiilor democratice, abrogarea le
gilor antidemocratice, acordarea 
amnistiei getjera’c, libera activita
te a partidelor etc. Ca măsuri 
economice E.D.A preconizează re
ducerea cheltuielilor militare enorm 
de mari pentru o țară mică ca 
Grecia, reducerea impozitelor 
populației, mărirea salariilor și a 
pensiilor etc.

Pe plan extern, programul U- 
niunii Democrate de Stînga pre
vede promovarea unei politici in
dependente și de prietenie cu toa
te țările indiferent de orînduirea

din Grecia
lor socială, renunțarea la politica 
de aservire față de N.A.T.O. și in
terzicerea instalării de baze ato
mice pe teritoriul țării. In ceea ce 
privește problema Ciprului, E.D.A. 
a fost și este pentru rezolvarea ei 
pe baze democratice, adică pen
tru acordarea dreptului populației 
cipriote la autodeterminare.

Programul și întreaga activitate 
a E.D.A. în slujba intereselor na
ționale ale țării au stîrnit furia 
reacțiunii. Rezultatul alegerilor a 
avut darul de a irita și mai mult 
nemulțumirea cercurilor reacțio
nare din Grecia care: au trecut la 
o vastă campanie de represiuni și 
teroare împotriva membrilor E.D.A. 
și a altor ■ elemente, democratice. 
Sub pretextul așa zisei „primejdii 
comuniste", reacțiunea greacă a 
trecut la arestarea fruntașilor 
E.D.A.; aceasta cu scopul de a 
lipsi partidul: E.D.A. de conducă
torii săi, de a slăbi și îngenunchia 
Uniunea Democrată de Stingă. 
Astfel se explică arestarea eroului 
poporului grec’ Manolis Glezos și 
a altor conducători de frunte ai 
E.D.A Urmărind neutralizarea U- 
niunii Democrate de Stînga, reac
țiunea greacă , lovește în toate in
stituțiile democratice, organizațiile 
muncitorești, presa și chiar parla
mentul prin arestarea deputaților 
de opoziție. Numai că represiuni-

A. I. MIKOIAN 
a sosit la Copenhaga

COPENHAGA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 22 ianuarie 
ora 5.00 dimineața (ora locală) a 
sosit la Copenhaga A. I. Mikoian. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care se 
înapoiază la Moscova din vizita 
făcută în S.U.A.

Pe aeroportul din Copenhaga, 
A. I. Mikoian a fost întîmpinat de 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe al Danemarcei, 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști și fotoreporteri danezi și 
străini, precum și de funcționari

LONDRA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 21 ianuarie 
primul ministru al Angliei, Mac
millan, a rostit, o cuvîntare la 
prînzul oferit de Asociația ziariș
tilor străini din Londra.

Referindu-se la perspectivele 
dezvoltării relațiilor dintre Vest și 
Est, Macmillan a declarat că dacă 
„suspiciunile și neîncrederea" care 
există astăzi ar fi lichidate, „acea
sta ar fi o mare binefacere". Pre
mierul englez nu a arătat însă 
măsurile concrete pentru realiza
rea acestui țel, ci, dimpotrivă, a 
afirmat că atît timp „cît există 
actuala încordare și lipsa de în
credere", Occidentul trebuie să 
mențină organizații ca N.A.T.O., 
S.E.A.T.O. și pactul de la Bagdad, 
deși se știe că însăși crearea aces
tor blocuri este una din cauzele 
actualei încordări.

superiori ai ambasadei 
din Danemarca în frunte 
Mihailov, însărcinat cu 
ad-interim al U.R.S.S.

A. I. Mikoian va rămîne la Co
penhaga o zi. El va vizita șantie
rul naval „Burgmeister of Wein'' 
și va lua cuvîntul la reuniunea A- 
sociației daneze de colaborare în
tre Danemarca și U.R.S.S.

★

COPENHAGA 22 (Agerpres).— 
TASS transmite : A. 1. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.SS., care se 
află la Copenhaga, în drum din 
S.U.A, spre Moscova, a fost invitat 
la o recepție de primul ministru, 
L. K. Hansen, și a avut cu el o 
convorbire.

La recepție au participat Jens 
Otto Krag, ministru al Afacerilor 
Externe al Danemarcei. Nils Sven- 
ningsen, secretar general al Mi
nisterului Afacerilor Externe, și 
F. A. Mihailov, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al U.R.SS. în Da
nemarca.

sovietice 
cu F. A.

Afaceri

ÎNTREVEDEREA LUI 
N. S. HRUȘGIOV 

CU U. KEKKONEN
LENINGRAD 22 (Agerpres).-. 

TASS transmite: La 22 ianua
rie la Leningrad a avut loc o în
trevedere între N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și Urho 
Kekkonen, președintele Finlandei, 
care a sosit într-o vizită neoficia
lă la Leningrad.

In cadrul convorbirii N. S. 
Hrușciov și U Kekkonen au avut 
un schimb de păreri în legătură 
cu problemele relațiilor sovieto- 
finlandeze si unele probleme ale 
situației internaționale.

La convorbire au participat 
Andrei Gromîko și Nikolai Pato- 
licev miniștri ai U.R.S.S.

★
LENINGRAD 22 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 22 ianuarie, 
Nikolai Smirnov, președintele Co
mitetului Executiv al Sovietului 
din Leningrad de deputați ai oa
menilor muncii, a oferit un dejun 
în cinstea lui Urho Kekkonen, 
președintele Republicii Finlanda 
și a sofiei sale, care se află la Le
ningrad intr-o vizită neoficială.

La dejun au participat N. S. 
Ilrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care se 
află in prezent la Leningrad, An
drei Gromîko și Nikolai Patolicev, 
miniștri ai U.R.S.S., alte persoane 
oficiale, precum și E. Vuori, amba
sadorul Finlandei in U.R.S.S.

în cadrul recepției, N S. Ilruș- 
ciov, U. Kekkonen și N. Smirnov 
au rostit cuvîntări.

Sărbătorirea Centenarului Unirii 
Jărilor Romîne peste hotare

U. R. S. S

Guvernul R. P. D. Coreene 
protestează împotriva strămutării 
forțate a populației sud-coreene

PHENIAN 22 (Agerpres). — La 
22 ianuarie guvernul R.P.D. Co
reene a dat publicității o declara
ție în care, în numele întregului 
popor coreean, condamnă cu hotă- 
rîre planurile de „strămutare" for
mulate de clica lisînmanistă din 
ordinul imperialiștilor americani 
ca fiind antinaționale și trădătoa
re. Ele au ca scop să vîndă în ro
bia capitaliștilor și plantatorilor 
străini pe compatrioții ce trăiesc 
în chinuri în Coreea de Sud. In 
declarație se arată că problema 
reală care se pune în prezent este 
aceea a repatrierii coreenilor aflați 
dincolo de hotarele patriei și care 
îndură mari suferințe.

In declarație sînt demascate 
afirmațiile clicii lisînmaniste că 
operațiunea de „strămutare" ar fi 
necesară din cauza „suprapopu
lării" Coreei de sud.

Singura cale de salvare a popu
lației sud-coreene de.suferințele pe 
care le îndură în prezent, se spu
ne în declarație, constă în retra
gerea trupelor imperialiștilor ame 
ricani și în realizarea unificării 
pașnice a Coreei de către coreenii 
înșiși.

Guvernul R.P.D. Coreene cere 
ca toți șomerii sud-coreeni, pe care 
lisînmaniștii intenționează să-i 
trimită în alte țări, să fie trecuți 
în partea de nord a Republicii și 
subliniază că refuzul de a proceda 
la repatriere ca și strămutarea cu 
forța constituie o încălcare fla
grantă a acordului de armistițiu 
pentru Coreea.

Guvernul R.P.D. Coreene decla
ră că, întrucît în R.P.D. Coreeană

există o bază economică trainică, 
el va primi pe toți sudeoreenii pe 
care clica lisînmanistă intențio
nează să-i trimită cu forța în 
străinătate, le va da de lucru în 
conformitate cu dorințele și apti
tudinile lor, le va deschide calea 
spre învățămînt și le va crea toa
te condițiile pentru o viață nor
mală .

să-i

le, șantajul și deportările nu reu
șesc să slăbească influența parti
dului E.D.A. în rîndul maselor din 
Grecia. Dimpotrivă, în întreaga 
țară se fac tot mai puternic au
zite glasuri care cer încetarea per
secuțiilor antidemocratice și cjreea- 
rea unor condiții normale pentru 
activitatea partidului E.D.A.

Glasul opiniei publice democra
te din Grecia s-a făcut auzit nu 
odată și prin organul de presă al 
E.D.A. — ziarul ,,Avghi“. Acest 
ziar — în conducerea căruia se 
află Manolis Glezos — făcîndu-se 
ecoul maselor populare a cerut în
totdeauna guvernului grec să ducă 
o politică națională, de respectare 
a principiilor democratice, o po
litică de pace și prosperitate eco
nomică.

Vestea că în noaptea de Anul 
Nou eroul poporului grec Mano
lis Glezos a fost transferat în se
cret din Atena într-o închisoare 
din insula. Creta, a produs un nou 
val de indignare atît în Grecia cît 
și în lumea întreagă. Prin izola
rea lui Glezos într-o temniță cre- 
tană, se încearcă împiedicarea or
ganizării apărării sale împotriva 
acuzațiilor ticluite, respinse de 
opinia publică.

Puternicul val de represiuni și 
teroare ca și faptul că instituțiile 
democratice sînt în pericol, îngri
jorează în mod legitim opinia pu
blică din Grecia și din lumea în
treagă care-și unește glasul în 
sprijinul încetării acestor sama
volnicii și punerii în libertate a 
lui Manolis Glezos și a celorlalte 
personalități progresiste arestate 
ilegal, a căror viață se găsește în 
primejdie.

MOSCOVA 22. — Corespon
dentul Agerpres transmite: Cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de 
la Unirea Țărilor Romîne, Mihaii 
Dalea, ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova, a oferit o recepție în 
saloanele ambasadei.

La recepție au participat mare
șalul R. I. Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., N. A. Mi
hailov. ministrul Culturii al 
U.R.S.S., N. P. Firiubiin, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., E. I. Afanasenko, mi
nistru al învățământului al 
R.S.F.S.R., A. F. Gorkin, preșe
dintele Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S., mareșalul V. D. Soko
lovski, șeful Marelui Stat Major 
al Armatei Sovietice.

La recepție se aflau de aseme
nea artiștii poporului ai U.R.S.S.: 
N. Ohlopkov, V. Marețkaia, M. 
Țarev, I. Zavadski.

Au participat de asemenea Mar
cel Popescu, ministrul Comerțu
lui al R. P. Romîne, conducăto
rul delegației economice a R. P. 
Romîne, care se află în prezent 
la Moscova, acad. Horia Hulubei, 
directorul Institutului de fizică 
atomică al Academiei R.P. Romî-

ne, colaboratori ai Ambasadei ro-.'” 
mîne la Moscova.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

R. D. Germană
BERLIN 22. — Corespondentul 

Agerpres transmite: In ziua de 21 
ianuarie a avut loc la Ambasada 
Republicii Populare Romîne din 
Berlin o conferință de presă

Primul consilier al Ambasadei 
R. P. Romîne în R. D. Germană, 
Ploeșteanu, a vorbit cu acest pri
lej despre importanța Unirii Țări
lor Romîne

R. P. Polonă
VARȘOVIA 22. — Coresponden

tul Agerpres transmite : La 21 ia
nuarie la Ambasadă R.P. Romîne 
de la Varșovia a avut loc o confe
rință de presă consacrată sărbăto
ririi Centenarului Unirii 
Romîne.

In fața reprezentanților 
centrale șj Radiodifuziunii 
ze Nicolae fonescu, consilier 
ambasadă, a făcut o largă expune
re asupra împrejurărilor istorice în 
care a avut loc Unirea Țărilor Ro
mîne.

Țărilor

presei 
polone- 

de

In R. P. D. Coreeană
Gospodăria colectiva 

Prietenia romîno-coreeana"
PHENIAN 22. Coresponden

tul Agerpres transmite : In ra
ionul Pionvon, nu departe de 
Phenian, ascuns printre dea
luri pe care mîna omului a 
plantat pomi și a înscris ca 
un avertisment în litere uriașe 
de piatră „Americani, cărați vă 
acasă !“, se găsește satul co
lectivizat Sambon, a cărui gos 
podărie a fost vizitată anul 
trecut de delegația guverna
mentală a țării noastre în frun. 
te cu tovarășul Chivu Stoica. 
Membrii gospodăriei au primit 
cu acest prilej în dar din partea 
poporului nostru, ca semn de 
solidaritate frățească, un auto
camion. între timp, gospodăria 
colectivă s a dezvoltat ouprin- 
zînd tot satul, iar contul ei 
obștesc este în plină dezvoltare.

în semn de prietenie veșnică 
cu poporul romîn colectiviștii

din Sambon au hotărît ca 
gospodăria lor colectivă să se 
numească gospodăria „Prietenia 
romîno-coreeană".

La festivitatea care s-a des
fășurat cu acest prilej au luat 
partg tov. Alexe Eugen, locți
itor al ministrului Agriculturii, 
și Silviculturii, și Grigore Beu. 
ran din Direcția organizării 
sectorului cooperatist din Mi
nisterul Agriculturii și Silvicul
turii, care au asistat la Congre. 
sul colectiviștilor coreeni, to
varășul Cioi Pong Se, locțiitor 
al ministrului Agriculturii al 
B.P.D. Coreene, colectiviști 
fruntași etc. Oaspeții romîni și 
gazdele au schimbat daruri. 
Cu acest prilej colectiviștii co
reeni din Sambon au chemat/ 
la întrecere pe colectiviștii ro-^ 
mîni din Făcăeni, regiunea 
Constanța.

C. STAN

î

Wtlt
pași de reședința mi-La cîțiva | 

liardarului Rockefeller, un mun
citor negru orb cere de po
mană.

,,Vă rog ajutați-mă 
redobîndesc un ochi)", scrie pe 
tăblița care-i atîrnă pe piept.

In citadela capitalismului, 
New-York, u>n muncitor bol
nav n-are decit o singură 
cale de a se trata — cerșitul.

să-mi

PRAG A 22. — Corespondentul 
Agerpres transmite : în cadrul unei 
festivități care a avut loc la Amba
sada R.P.R. din Praga, a fost de
cernată savantului cehoslovac prof, 
dr. Jiri Kral diploma de membru 
de onoare al Societății științelor 
medicale din R.P. Romînă.

tnminindu-i diploma, ambasado
rul R. P. Romine la Praga, tov. 
Gh. Vidrașcu, l-a felicitat pe renu
mitul om de știință cehoslovac și

a subliniat că între medicii din 
R. Cehoslovacă și cei din țara 
noastră s-au creat legături strînse 
care au contribuit la îmbogățirea 
științelor medicale din ambele țări 
și a științei medicale mondiale.

Eminentul specialist în dome
niul problemelor medicinii culturii 
fizice, prof. dr. Jiri Kral desfă
șoară de aproape 3 decenii o rod
nică colaborare cu specialiștii ro- 
mîni pe acest tărîm.

care 
care 
care 

de

de 
ze

PEKIN. — La 21 ianuarie pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Ciu En-lai, l-a primit pe 
fostul președinte al Mexicului, La
zaro Cardenas, vicepreședinte al 
Consiliului Mondial al Păcii, 
se află la Pekin, și persoanele 
îl însoțesc. După întrevedere, 
s-a desfășurat intr-un spirit
cordialitate, Ciu En-lai a oferit un 
dejun în cinstea oaspeților.

HANOI. — După cum relatează 
Agenția Vietnameză de informații, 
la 21 ianuarie Otto Grotewohl, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, conducătorul 
delegației guvernamentale a Re
publicii Democrate Germane care 
a făcut o vizită oficială în Repu
blica Democrată Vietnam, a uimî- 
nat primului ministru al R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong scrisoa
rea de protest a delegației guver
namentale a R.D. Germane în le
gătură cu exterminarea în masă

către autoritățile sudvietname- 
a peste 1000 de deținuți din 

lagărul de la ~
MOSCOVA, 

nuarie, ora 6 
treilea satelit 
efectuat 3.498 
Pămîntului.

WASHINGTON. — Ministerul 
Apărării al S.U.A. a dat publici
tății o declarație în care se arată 
că în ultimele 3 zile satelitul arti
ficial african al Pămîntului care 
a fost lansat cu ajutorul rachetei 
„Atlas" a intrat în păturile supe
rioare ale atmosferei și s-a dezin
tegrat într-o regiune aflată dea
supra Oceanului Pacific. Satelitul 
s-a 'stabilit pe orbită) la 19 decem
brie anul trecut. In cursul existen
ței sale de o lună el a înconjurat 
Pămîntul doar de 500 de ori.

Fu Loi.
— Pînă la 23 ia- 
dimineafa, cel de-al 
artificial sovietic a 
de rotații în jurul

ROMA. — La inițiativa Parti
dului Comunist Italian la Roma a 
avut loc întilnirea comuniștilor f 
membri ai parlamentului, cu re
prezentanții organizațiilor de ță
rani. La întîlnire au participat con
ducători ai partidului comunist, 
printre care Palmiro Togliatti și 
Luigi Longo.

BONN. — Ministrul Apărării al 
R.F. Germane. Strauss, l-a primit 
pe teoreticianul american in pro
blemele militare, Kissingger, de
venit faimos prin teoria „războaie
lor atomice mici", elaborată de el, 
care se află în prezent in Germa
nia occidentală,

DAKAR 22 (Agerpres).— După 
cum relatează agențiile, de presă, 
la Dakar s-a hotărît formarea „Fe
derației Mali“. Din această fede 
rație fac parte patru colonii fran
ceze : Dahomey, Volta Superioară, 
Sudanul Francez și Senegalul.
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