
Proletari din toate țările, unlți-vâ

4 pagini 20 baniSIMBATA 24 IANUARIE 1959

UNiREA 1859
Țărilor

aia 
vremii

Romîniei...“ 
atitudinea 
atitudinea 

luptau petl-

100 de ani de ia Unirea 
Romine

Contemporanii relatează că la 24 
ianuarie 1859, aflîndu-se de reușita 
îndoitei alegeri a lui Cuza, singure
le spectacole care puteau fi văzute 
pe toate străzile, în toate localurile 
publice ale Bucureștiului erau de
monstrații de frenetică bucurie. In 
întreaga Capitala răsunau strigatele 
entuziaste : „Să trăiască Cuza Vo
dă 1“ După descrierea unui martor 
ocular : „oamenii se aruncau unii în 
brațele altora, fără deosebire de 
condiții, ca și cum toți, în general, 
ar fi scăpaf de jugul cel mai apăsă
tor..."

Scenele mișcătoare din ziua de 24 
ianuarie 1853 erau expresia grăitoare 
aunei stări de spirit create în decur
sul deceniilor în sînul unui popor 
asuprit, care pe măsură ce devenise 
conștient de existența și drepturile 
sale naționale se ridicase la luptă 
pentru realizarea lor.

Ideea Unirii, a unității naționale, 
a apărut și s-a întărit odată cu 
destrămarea orînduirii iobăgiste. o- 
dată cu afirmarea relațiilor noi, ca
pitaliste, avînd la bază un factor de 
progres, formarea națiunii burgheze. 
Pentru realizarea sa vor milita spi
ritele înaintate ale națiunii, ridieîn- 
du-se la luptă împotriva forțelor ce 
se opuneau orînduirii feudale și a- 
supririi naționale.

încă din anul 1847, Nicolae Băl- 
cescu — marele nostru revoluționar 
democrat — exprima dorința patrio- 
ților romîni și anume aceea de a fă
uri ..Unirea tuturor romînilor intr-un 
stat politic...“ După revoluția din 
1848. necesitatea de răsturnare a o- 
rînduirii existente devenea din ce în 
ce mai arzătoare. Problema unirii 
trece pe primul plan al luptei revo
luționare, Ideea aceasta cuprinde mu 
sele. cele mai largi, care vedeau în 
ea calea realizării tuturor aspirați
ilor naționale și sociale.

Prăznuind în exil la Paris aminti 
rea lui Ștefan cel Mare, Costache 
Negri spune plin de elan patriotic 
în toastul său : „Să putem striga 
jntr-o zi : Trăiască unirea romî- 
nă I atunci fraților, soarele lumi
nii va pătrunde și va împrăștia adm- 
cul întuneric în care zăcem : atunci 
numai, vom ii ceea ce trebuie să 

fim, adică fiii unei singure și puter

In comuna Cîmpuri, raionul Panciu se păstrează casa în care 
a locuit acum 100 de ani Moș Ion Roată, reprezentant al țăranilor în 
Divanul ad-hoc.

se îm 
temîu- 

satisfa- 
ale re- 
împro- 

șubrezindu-i

nice moșii. In visurile mele înflori
toare se arată viitorul

Dacă aceasta a fost 
oamenilor progresiști, 
maselor populare, care 
tru Unire, vom vedea că dușmană 
înverșunată a Unirii era majorita
tea marii boierimi, care i 
potrivea din toate puterile, 
du-se că aceasta ar duce la 
cerea revendicărilor sociale 
voluției din 1848, îndeosebi 
prietărirea țăranilor, 
astfel pozițiile privilegiate în condu
cerea statului.

Țărănimea, lipsită de pămînt, înă- 
btișindu-se sub povara birurilor nă
zuia spre Unire ca spre un liman 
al izbăvirii din robia boierească. 
Deputății țărani — clăcași, care au 
pătruns în Divanul ad-hoc al Mol- 
dovei din 1857 în frunte cu moș 
loan Roată au depus o jalbă prin 
care cereau desfințarea clăcii, îm
proprietărirea, înlocuirea impozitelor 
în muncă printr-un impozit proper 
țional, alegerea dregătorilor de că
tre săteni. Cerințele țăranilor au 
fost respinse cu indignare de marii 
boieri, care au cerut să se ia mă
suri împotriva celor ce ar mai cuteza 
să vînture ,,născociri comuniste".

Lupta pentru Unire a fost spriji
nită de lucrătorii crunt exploatați ai 
fabricilor, de meseriași, de intelec
tualitatea progresistă. Burghezia, 
deși în șînu! ei se manifestau ten
dințe diferite, era interesată în rea
lizarea Unirii. îndeosebi elementele 
ridicate ale burgheziei, ale căror 
interese erau legate de dezvoltarea 
economică a țării, au jucat un rol 
activ în conducerea mișcării unio
niste.

Problema Unirii a fost luată în 
discuție' pe plan europșan în urma 
războiului Crinieii și păcii de la 
Paris din 1856. Marile puteri șînt 
nevoite să recunoască necesitatea 
discutării situației din Țările Romî- 
ne. Cu ocazia discuțiilor, puterile 
protectoare s-au grupat în două ta 
bere: Rusia și Franța susțineau 
Uniiea Țărilor Romîne, iar Turcia,

Profesor G. IORGOVAN

(Continuare în pag. IV-a col. 12)

Scrisă-n cărți și-n inimi sade slova, 
Inima mi-o spune și-o ascult — 
Cum pe plai muntean și 'in Moldova 
Semiluna sînge-a supt demult.
Sărăcia, cremene colțoasă, 
O lovea al răzvrătirii — amar 
Și creștea in fiecare casă 
Ura dreaptă cu mocnit de jar. 
Și-n Gcrar cind iarna e stăpînă. 
Și-au dat muia două țări surori, 
Și-au jurat unite să rămînâ. 
Ca pe-un rang îngemănat de flori. 
Și-a sunat din Dunăre la munte 
Tunetul de c'miece si pași, 
Turcul se temea să mai înfrunte 
Pe cei multi ca ierbile-n ima.ș.
Dragostea lui Cuza, visul, dorul. 
Rădăcină prins-au in norod 
Să alunge grindina și norul, 
Și să stingă-al foamei crunt prohod. 
De corvoadă, iobăgie, clacă 
A rîvnit să-i scape necurmat — 
Și din omul țării lui s.i facă 
Pisc de-nțelepciune laminat...
...De pe-aiunci, din tainică lumină. 
Peste tot, pe vatra scumpei glii, 
Incolțea-n a timpului grădină 
Floarea vremii noastre purpurii.

c U z
ii Re două ori am văzut pe Cuza 

Vodă", începu moș Qheorghe. 
„Acu, intr-un rină grăi bătrlnul, 
veneam de la moară... Și era așa, 
intr-un amurg. Mergeam pe Ungă 
boi și eram pe aproape de iitărie. 
Iacă aud in urmă zurgălăi. întorc 
capul, văd o trăsură cu doi cai. 
De pe capră mina un romîn cu 
suman și cu căciulă de oaie. Mă 
gîndesc: ăista-i boier mare. Nu 
mai trag carul cu două roate în 
șanț... nu mai bat boii degeaba. 
Cind ne ajunge trăsura din urmă 
întorc capul. Văd intr-insa tin. negus 
tor. Era îmbrăcat cu straie de 
șiac 'călugăresc. Se uită la mine. 
Zice : „Noroc bun, bade!" —• „Mul
țumim Domniilor Voastre !".

— Cum ii zice satului istuia 7
— Dumbrăveni — zic.
începe el- pe urmă, să mă între

be : Cine stăpinesie satul, cine-i 
primar și altete. Vizitiul oprise caii. 
Dacă am văzut, m-am oprit și 
cu carul.

Zice negustorul: — Cum o 
ceți cu boierul ?

— Dă domnule, zic, dacă 
cc-ar întreba ar ști, n-ar mai 
treba... Boieru-i boier, și noi sîn- 
tem țărani. Ce putem noi face 7

El a făcut așa: Hmî... Pe urmă

eu

da-

ce! 
în-

Manifest ații. închinate Centenarului Unirii

18 
loc

Adunare festiva
Sîmbătă 24 ianuarie la ora 

în sala Teatrului nou va avea 
o adunare festivă închinată Cente
narului Unirii Țărilor Romîne. Du
pă conferința care va sublinia în
semnătatea acestui eveniment, for
mațiile artistice ale Combinatului 
siderurgic și I.C.S.H. vor susține 
uu. spectacol festiv, în cadrul căruia 
se va reprezenta sceneta: „Moș 
Ion Roată și Unirea1' de Sașa 
Pană.

Sesiune 
extra ordinară

Sîmbătă la orele 10 dimineața, 
tot în sala Teatrului nou, se va 
desfășura sesiunea extraordinară a
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MIHAIL SA DOVE A NU

V O
mine așa, parcă jalniss-a uitat la

și mi-a spus:
— Bade, amară și stropită cu 

lacrimi e plinea pe care o mănîncă 
norodul!

.Mă uit eu la dinsul. Ce are ne
gustorul ista, mă gîndesc, de stă 
de vorbă cu mine 7

S'h.a.^lda.CVit

vornicul e
El ne arde

Iacă eu am plătit bi
ci mi-l cere a doua 
că dacă nu plătesc

'■'Hiiiiiiiiiiwiiiffliiiiiyiiiiiiiiiiiim
Grăiește iar : — Dar cu vornicul 

cum o duceți 7
— Apoi domnule, zi. 

ridicat dintre ai noștri., 
și ne frige... 
rut odată și 
oară.. spune 
îmi ia boii.

— Așa 7
— Așa!
— Apoi, zice el, este o vorbă. 

Zice: — „Cine ți-a scos ochii ?
— Frate-meu — Aha ! de aceea 

ți i-a scos asa de adînc"
Eu stăm și mă uitam la el. 

Da-avea el un glas așa de blind 
și se uita așa la mine, c-am în
ceput eu a-i spune de-ale noastre.

- ♦♦♦♦♦•

Sfatului popular orășenesc pentru 
sărbătorirea Centenarului Unirii.

Alte acfluni
— In cadrul căminelor culturale 

din suburbiile Boj, Ziaști, Răcăștie 
și Suituri s-au desfășurat zilele a- 
cestea serbări populare cuprinzîn.l 
conferințe și spectacole artistice 
pentru cinstirea mărețului eveni
ment al Unirii.

— Joi 22 ianuarie, în saia clubu
lui „Filimon Sîrbu11 din O.T. a’ 
I.C.S.H., tovarășul profesor Iorgo
van Constantin a conferențiat des
pre însemnătatea Unirii Țărilor Ro
mîne. In continuarea adunării fes
tive, artiștii amatori din I.C.S.H. 
au prezentat recitări din poeziile

D A

ie ducă la

negustorul 
pe vornic.

dintre multele pe care le înduram... 
și zic eu :

— Dreptatea noastră cea veche, 
domnule, de mult îi moartă, iar 
Vodă nimica nu știe.

A zimbit atuncea negustorul. Pe 
urmă ne-am luat noi șt am intrat 
în sat... Era seară acuma. Și vor
nicul iese de acasă, să 
crîșmă. Zic :

— Iacă vornicul...
Se dă jos atuncea 

din trăsură și oprește
— Adevărat e, zice, că dumnea

ta, vornice, iei două biruri- de la 
oameni 7 Nu-s ei de-o lege și de 
un neam cu dumneata 7 Cum de 
faci asemenea lucruri 7

— Da cine ești dumneata 7 stri 
gă Vornicul. Să-ți arăți îndreptă
rile. Ce ai a mă întreba 7 Doar 
știu că nu ești ispravnicul ori 
Vodă...

— Ba-s Vodă!... a zis zîmbind 
negustorul. Și cum m-am uitat cu 
ochii holbați la el, l-am cunoscut 
că-i Vodă și l-a cunoscut și vorni
cul".

Moș Grigore a început a rî.de 
încetinel, cu mulțumire, ca și cum 
întimplarea aceasta veche se pe
trecea a doua oară înaintea ochilor 
lui.

despre Unire scrise de poeții noș
tri clasici și contemporani și un 
program de cîntece patriotice și 
populare. Astfel de manifestații 
s-au organizat și la Școala medie 

a OM., precum și în celelalte în
treprinderi și instituții ale orașului.

— Colectivul bibliotecii centrale 
raionale a întocmit și trimis în toa
te satele raionului un plan de lec
turi ..Scriitorii noștri despre Unire'1, 
în cuprinsul căruia s-au făcut reco
mandări asupra materialelor care 
pot fi folosite la sărbătorile popu
lare închinate Unirii. De asemenea 
colectivul bibliotecii a ținut în aces
te zile mai multe 
cui cocsarilor și în 
O.Al. ocazionate de 
celuiași eveniment,

șezători la blo- 
alte blocuri din 
sărbătorirea a-

r%25c3%25ae.de


Probleme de care se ocupă 
prea puțin cabinetele tehnice

Deseori se folosește următoarea dea naștere,
formula : „cabinetul tehnic tace 
legătura între inovatori și comisia 
de inovații... >cauinetul tehnic dă 
curs dusarului în virtutea celor ho- 
tarîte ue comisie..." La prima ve
dere se poate ooserva, cum în mod 
cu totul nepermis, se limitează 
activ iuțea unor cabinete tehnice. 
Ața -tau lucrurile și ia comoinat și 
la l.C.S.H.
Din experiența acumulată în anii 
treeuți, ieiese ca rnUuca de ino
vații la cele uouă mari intreprin- 
ue.. a-a aczvUtai simi.ur, urmă
rind în primul rina Calitatea pro
punerilor de indva.ii. ÎVLuiua ia 
anul iVu8, comparat cu auui ivtîZ 
deși numeric au lost L.regutrate șt 
aplicate mat pum.e invVaji-, insa 
ca valoare economică ele reprezin
tă, pe ambele întreprinderi, o eco
nomie de aproape b.vvu.tioo iei. 
Cam, în linii generate, urna curs 
de rezolvare și aplicare a inova
țiilor propuse, activitatea caoinefe- 
ior tenmce aici se Siirșeșfe.

Am aminul la început că în 
multe cazuri, sarcina cauinetului 
tehnic esie limiuta. De te oaie 
nu se ț.ne cont ae cerințele lirești 
ale uezvoitaiii îtecaret ramuri ae 
pro-aucție in parte ? caoiiietul teh
nic repreznTia principalul organ 
adrium-uutiv iusurcinat cu pro
blema raopi.-dirii experienței înain
tate. Activitatea acestui organ ar 
trenul oca sa se de.siășu«re pe 
bază de plan, în stricta concordan
ță cu sarcinile planului leunic al 
jutre1>ri..aerii șt in primul rulă cu 
acs.e prevederi ale planului termic 
care se re»era la introducerea Șt 
extinderea lehao.ogiei noi, a me- 
Cauizorii și, in general, a metode
lor înaintate ue mutica.

KaSpinuirea metodelor și expe- 
rie..lei înaintate, dezvoltarea inipa- 
tl.ei crea lua» e a maselvr, sini o 
cu»— ș.e tăcură a succesului m
lupta pentru maepiin.rea sarcinilor 
trasate ue plenara din noiembrie 
195? a porUdului. in aceasta di
recție cuot.»e»ele tehnice sini cne- 
mate sa-și auucă aportul cuvenit, 

Exuta I»t Dioiiutedie întreprinde
rilor un bogat tezaur documentar 
in problemele celor mai noi cuce
riri ale tebiiicii. Din pacate, cabi
netele tehnice prea punn se pot 
afirma ca și-uu adus contribuția 
la Vuluriticarea tezaurului amintit. 
In viitor o mai strînsa colaborare 
cu cercurile A;S.1.T. trebuie, să

VEȘTKDE^ LA C. S. fi.
In 21 zile — 21 inovații

Ca întotdeauna din primele zi'.e 
ale noului an, inovatorii Combina
tului siderurgic s-au dovedit a fi 
valoroși coranoratori la gasirea de 
noi seiuțu tehnice care sa uuca la 
împunatajirea proceselor de produc
ție, creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost etc. A- 
ceasta îți gaseșie explicația intr-u 
totul in cele 27 dosare de inovații 
care au lost prezentate cabinetului 
tehnic de la 1 ianuarie a.c. pînă în 
ziua de 21.

Alături de inovația comunistului 
Bacnei Iordan de la uzina cocso- 
chimică, care constă intr-un dispo
zitiv de recondiționare a ușilor dc 
la cuptoarele bateriilor de cocs, 
mai poate fi amintită propunerea 
tovarășului Popa Septimiu privind 
mărirea durabilității lingotierelor, 
prin suflarea interiorului acestora 
cu un strat de aluminiu.

Laminatele in primele două 
decade

Acordînd o iuai mare atenție tai- 
bunătățirii' indicilor de utilizare a 
agregatelor și întroducînd un nou 

de pildă, u.iui ciclu 
de conferințe cu caracter tehnico- 
economic, iernatica conlerințeior 
să fie aleasă cu mult discernămmt, 
punîndu-se accentul pe laturile ho- 
tăritoare ale procesului de pro
ducție. pe verigile rămase în urmă. 
Apoi, aceste conferințe, să fie ur
mate de consultații tehnice, care 
să aducă clariticâri in problemele 
nelămurite și să dea îndrumări 
muncitorilor, tehnicienilor șt ingi
nerilor pentru rezolvarea practica 

aiiumitor probleme, lata cum poa
te să se aezvolte și trial 
mult mișcarea pentru raționalizări, 
inovații

Dezvoltarea multilaterală a com
binatului oieră teme nenumărate 
spre oesăvirștrea progresului teh
nic. Nu mai departe, studiile tă
cute în problema reducerii con
sumului de cocs la furnale; folo
sirea ae noi combustibili ; reducerea 
procentului de tonta declasată sau 
realizarea unei fonte cu compoziț.e 
cntmică ireproșabilă pentru oțelării, 
urmate de măsuri practice, ar îm
bunătăți situația. Lamiiioarele în
registrează șt acum un procent 
nuicat ae lingouri arse; procentul 
de oțel reouiat și decia^at se men
ține ridicat in unele perioade etc. 
Aceste probleme dacă preocupau 
mai mult și în mod organizat ca
drele tennico-tngmerești ale com
binatului erau rezolvate pină in 
prezent in modul cel mai corespun
zător.

probleme de care prea puțin se 
preocupa caoinetul tehnic, mai sînt 
cete privind propaganda ten.nea ; 
organizarea ae întrebări și răspun
suri aespre ieruncă; „aaptamina 
tennlcii înaintate In siderurgie"; 
stimularea inovatorilor șl a colabo
ratorilor care sprijină activitatea 
cabinetului seanțe ei atteM.

in anul care am paș.t, ținind 
cont de sarcinile deosebit de im
portante care srau în rața siaerur- 
gișuior și constructorilor, este ne
cesar ca și recomandările din arti
colul de tată să-și găsească sprijin 
în privința toiosiril lor cu price
pere. Inu sînt absolvite de răspun
dere pentru dezvoltarea preocupă
rilor cabinetelor tenmce nici corni
țele ae întreprindere. In între
cerea socialistă trebuie promo
vate și astiei de propuneri ca ceie 
aratate. Incit întreaga masa ae 
oameni al munch, prin torme dife
rite, să-șl poată aduce contribuț.a 
la înflorirea economiei noastre na
ționale și !a ridicarea b'jnăstărli 
poporului.

combustibil la cuptoarele adinei, 
colectivul de muncă al laminorului 
de 800 m.m. a reușit ca în primele 
două decade ale lunii ianuarie să 
lamineze peste sarcinile de plan cu 
412 tone mai mult oțel,

O importantă contribuție la creș
terea producției de oțel laminat a 
adus-o schimbul tineretului condus 
de maistrul Petru Constantin care 
si a îndeplinit planul în proporție 
de 108,9 la sută și cel al maistrului 
Gheorghe Andreșescu care a lami
nat cu 6,6 la sută mai multe tone 
de oțel decît prevedeau sarcinile de 
plan.

Peste 2 000 tone in afara 
sarcinilor de plan

In întrecerea ce o desfășoară pen
tru sporirea producției de metal pe 
seama îmbunătățirii indicilor de 
folosire a agregatelor, colectivul 
de muncă din secția II a furnale 
înscrie zilnic noi și însemnate rea 
lizări. De la începutul lunii curen
te și pînă în ziua de 20, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la cele 
două mari furnale au izbutit să ela
boreze în afara sarcinilor de plan 
peste 2.000 tone de fontă,

,4 FOST APROBAT BUGETUL LOCAL PE 1950
La începutul acestei săptămîni s-au desfășu

rat în orașul r.ostru lucrările celei de-a V-a Sesiuni 
a Sfatului popular orășenesc Hunedoara. Sesiunea 
a analizat felul în care s-a făcut execuția buge
tară pe anul 1958 și a dezbătut proiectul de buget 
pe 1959.

Din bugetul financiar pe anul acesta care a 
fost aprobat în unanimitate de deputății partici
pant! la sesiune, se va construi printre altele o 
școală elementară pentru copiii siderurgiștilor și 
un mare depozit pentru mărfurile alimentare și 
industriale. De asemenea, din fondurile prevăzute, 
se va înzestra întreprinderile aparținătoare sfatu
lui cu noi mașini și utilaje, se va lărgi mult asis
tența medicală și se vor amenaja noi drumuri, par
curi, zone verzi etc.

In cadrul discuțiilor ce au avut loc pe marginea 
raportului prezentat, numeroși deputați au sublini
at in cuvîntul lor faptul că noul buget pe 1959 
dovedește pe deplin grija partidului și guvernului 
nostru față de înflorirea continuă a Hunedoarei 
și ridicarea nivelului de viață al siderugiștilor și 
constructorilor. Totodată, ei s-au angajat că vor 
mobiliza întreaga masă de cetățeni la înfăptuirea 
cu succes a prevederilor bugetare pe anul 1959.

Despre invătâmîntul fle partid am caurui seciormui laminoare
Invățămîntul de partid din ca

drul sectorului laminoare are trei 
lonne: istoria P.M.R. anul 1,
Istoria P.Aî.R. anul Il*și un curs 
de economie concretă. La fiecare 
cerc însă situația e diferită. La 
Istoria P.M.R. anul II, al cărei 
propagandist este tovarășul Vlaicu 
Nicoiae, lecțiile sînt la zi, iar frec 
vența este, în medie de 86-90 la 
sută.

Ca rezultat, și nivelul de pregă
tire al cursanților este ridicat. Ce
ie mai bune răspunsuri la semina- 
rii le dau tovarășii: Andreșescu 
Gheorghe, Boșca Nicolae, Filip La
zar, llea Iordan și Anghelescu 
Gheorghe. De remarcați, este că
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Șofer care nu mai are ce căuta la volan
Meseria de șofer este o îndelet

nicire destul de grea, care cere 
multe calități celor ce o exercită, 
dar frumoasă prin însăși specificul 
ei. Scriitorii, ziariștii, compozitorii 
au închinat numeroase lucrări a- 
cestor eroi anonimi ai șoselelor, 
multi dintre noi iși reamintesc de
sigur că printre primele meserii 
pe care și le-au ales în anii co
pilăriei a fost și aceea de a con
duce mașina. Dar încrederea pe care 
ți-o acordă autoritățile de a „te 
sui la volan”, trebuie să fie jus
tificată prin întreaga comportare.

Comportarea șoferului Popa Gri- 
gore de la I.G.U. din localitate 
insă nu poate justifica încrederea pe 
care i-a acordat-o conducerea în
treprinderii de a ti la volanui unui 
autobus, care deservește transpor
tul oamenilor muncii din Hune
doara.

Se naște întrebarea firească : De 
ce ?

Pentru a răspunde la această în
trebare vom lăsa ca să vorbească 
faptele.

★
Cu cîțiva ani în urmă, în fața 

întreprinderii de utilaj și transpor
turi s-a oprit o mașină de lux. In 
ea se aflau delegați străini, care 
vizitau țara noastră. Ei s-au oprit 
la I.U.T. în scopul de a cere o 
mînă de ajutor pentru a repara un 
mic defect la mașina de lux. Pe 
acele vremuri la întreprinderea de 
utilaj și transporturi, era director 
Popa Grigore. Acesta insă, în loc 
“ă. a'i.t p-. oaspeții no.,iri dragi, 
s-a adresat acestora cu cuvinte nu 
tocmai potrivite. Ba mai mult, deși 
avea posibilitatea să pună defee- 

unea la punct el a refuzat cate
goric, scoțîndu-i din curtea între, 
prindeiii pe oaspeții străini,

In fota; tînărul Brekner Andrei de la noua sec- 
jia de aer comprimat reglînd releiela de la panoul 
din hală,
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acești tovarăși sînt și fruntași în 
producție, fapt care dovedește că 
tovarășul Vlaicu Nicolae, se orien
tează bine atunci cînd leagă prob
lemele studiate în lecții de cele de 
producție.

La cercul de Istorie anul I însă, 
situația este alta. El a rămas în 
urmă cu patru lecții, din cauză că 
(ostul propagandist Vied Gavril a 
plecat la o școală, iar biroul orga
nizației de bază nu s-a gindit de
cît cu puțin timp în urmă să-i gă
sească înlocuitor. Și dacă acesta 
a fost înlocuit, nu a fost îndrumat 
suficient pentru a face față sarci
nilor încredințate.

I. ROȘIANL!

Pentru aceste fapte itrîte cu care 
a compromis ospitalitatea tradițio
nală poporului nostru, directorul 
Popa Gngore a fost trimis în 
producție ca șofer la Trustul 4 
construcții. In noul său loc de 
munca i s-a încredințat conduce
rea unui turism. Dar nici aici nu 
s a comportat la înălțimea cerm-
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țelor. La tot pasul a căutat să 
bîrfească și să discrediteze pe con
ducătorii întreprinderii pe care îi 
transporta cu mașma. Din aceas
tă cauză el a iest transferat pe un 
camion „Csepel”. D.n răzbunare, 
șoierul Popa Grigore, iolasmdu-sc 
de pretexta, că mașina era in ro
daj, s-a urcat la volan și a plecat. 
Timp de 6 zile, nimeni din condu
cerea Trustului n-a mai auzit dc el. 
In scopul Ce a regăsi autocamionul 
„Csepel” a fost necesară interven
ția miliției. Pentru această noua 
ispravă a lui, era gata să suporte 
rigorile legii. Dar s-a ținut cont 
de anumite împrejurări speciale fa
miliare și datorită acestui lucru a 
fost doar transferat la l.G.O.

Se părea că șoferul Popa Gri
gore la noul loc de muncă își ,,va 
băga mințile în cap” și se va ține 
de treabă. Cu regret, dar nu s-a 
întîmplat așa. De la bun început a 
manifestat comportări nedemne și 
chiar condamnabile față de călă
tori, neluînd în seamă nici ajuto
rul tovarășilor săi de muncă și nici 
dispozițiile conducerii întreprinderii 

1, pe lingă faptul că apostrofa și 
chiar insulta călătorii, nu res
pecta nici programul mersului 
autobuselor. Mai mult, pornea 
cil autobusul în timp ce ur

Un nou combustibil 
la vechile cuptoare Marti*

După un studiu prealabil de 
tre un colectiv de tehnicieni și ingi
neri din l.C.S.H. și efectuarea lucră
rilor de instalații necesare, în cur
sul zilei de 22 ianuarie a.c. a fost 
introdus la cuptorul nr. 5 din sec
ția I-a oțelărie a combinatului u.t 
nou combustibil. Noua instalație 
este prevăzută cu aparatură pentru 
reglarea debitului de combustibil 
și inversarea focului în mod auto
mat.

Introducem noului combustibil va 
asigura îmbunătățirea regimului 
termic, scurtarea duratei de elabo
rare a șarjelor de oțel.

cau sau coborau pasagerii. Așa 
a fost posibil ca într-una din zfl 
— deși caserița l-a prevenit — W 
închidă ușile autobusului în timp 
ce o femeie urca cu copilul în 
brațe. Din acestă cauză era aproa
pe să se producă un accident. In
tr-o altă zi, organele de miliție l-au 
găsit pe șoferul Popa Grigore în 
stare de ebrietate la volan. Nici 
nu s-a trezit încă din beție și s-a 
.și hotărît să comită alte fapte ne
demne. Intrucît nu putea suferi pe 
mecanicul principal de la I.G.O., 
anume pe tovarășul IToYea loan, 

gândit să se răfuiască cu aces- 
ta. Insă Popa Grigore a fost și un 
om laș, de aceea i-a ațîțat pe sa- 
lariații Popescu Titus și Popescu 
Mircea să-l bată pe Florea loan. 
Ce. rssplată le-a promis acestora 
51? lei. Planul lui însă a eșuat, 
deoarece cei doi salariați au refu
zat propunerile josnice ale acestui 
șofer.

Pentru toate aceste abateri, el 
a fost chemat în fața direcțiunii 
l.G.O. și tras la răspundere în mod 
tovărășesc. Șoferul Popa Grigore 
însă, în loc să primească ajutorul 
conducerii, a început s-o amenințe 
și în același timp să ponegrească 
atît organizația de bază, cît și 
conducerea l.G.O., spunînd că el 
le va arăta cine este Popa Grigore. 
Acest lucru nu mai este necesar 
să-l facă, deoarece faptele relatate 
aici au arătat adevărata față a șo
ferului Popa Grigore.

Astfel de element care la tot pa
sul, prin comportarea sa a căutat 
să defăimeze și să compromită pe 
acei care i-au încredințat o muncă 
atît de importantă, nu are ce cău
ta la volanul unui autobus, care 
deservește transportul oameniltf 
muncii din Hunedoara.



TRIBUNA AGITATORULUI

Agitatorii în fruntea luptei pentru 
realizarea angajamentelor

La ofelăria Martin nr. 1
Sînt cunoscute angajamentele lu

ate de către colectivul oțelăriei Mar
tin nr. 1 de a da pînă la sfîrșitul 

jiui cel puțin 16.500 tone oțel 
peste plan și 2.000 șarje rapide.

Pentru ca într-adevăr pînă la 
sfîrșitul anului, oțelarii să poată 
raporta partidului că și-au reali
zat tu cinste acest angajament mă
reț, organizația de bază de aici 
a luat cele mai eficace măsuri po
litice și organizatorice, punînd ast
fel realizarea acestor angajamente 
în centrul activității comuniștilor.

Un accent deosebit a pus organi
zația de bază pe munca agitatori
lor. Imediat după ce s-a pornit bă
tălia pentru realizarea peste plan a 
celot 16.500 tone oțel, organizația 
de bază a instruit temeinic agita
torii de pe schimburi precum și 
membrii colectivului gazetei de pe
rete, asupra problemelor concrete 
legate de creșterea producției și 
productivității muncii.

Munca politică de la om la om, 
convorbirile agitatorilor ținute pe 
locul de producție, articolele la ga
zeta de perete, au făcut ca anga
jamentele să fie însușite de către 
toți oțelarii nu numai în vorbe, 
ci și în fapte. Unul dintre cei mai 
activi agitatori este și prim-topito- 
rul Șerban Dumitru, de la cuptorul, 
nr. 5. In cadrul unei convorbiri cu 
tovarășii săi de muncă, el a ară
tat că... „realizarea angajamentului 
depinde în primul rînd de oțe- 
lari, de aceea noi va trebui să dăm 
pînă la sfîrșitul anului, ca parte a 
noastră, ce! puțin 1.500 tone oțel 
peste plan."

Intr-o altă convorbire, agitatorul 
Berta Pavel a vorbit oțelanlor des
pre necesitatea măririi indicelui de 
utilizare a cuptoarelor. O serie de 
agitatori desfășoară o rodnică acti
vitate politică și în vederea redu
cerii prețului de cost pe tona de 
oțel. Printre agitatorii activi se 
numără tovarășii Stoica Gheorghe, 
Milian Ilie, Oprica Frosina, Țoras 
f-’ilip, Manlă Simion, Drașoveanu 
Ion și alții.

O mare atenție s-a acordat agita
ției vizuale. Atît jos, în hala de 
turnare, cit și pe platformă, s-au 
atișat lozinci mobilizatoare, concre
te, care îndeamnă oțelarii să depu
nă eforturi pentru realizarea anga
jamentelor. Sus, pe platfomiă exis
tă un grafic interesant pe care sînt
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încă din cele mai vechi timpuri, 
sîngele a fost considerat ca una 
din părțile cele mai importante ale 
corpului omenesc, avînd rol în în
treținerea vieții, dînd vigoarea și 
puterea de muncă a organismului.

De altfel această afirmație avea 
la bază o constatare justă.

Astfel răniții grav, care pierdeau 
sînge în cantitate mare își pier
deau puterea și viața văzînd cu 
ochii, fără să existe vreun leac să-i 
însănătoșească.

Astăzi sîngele și derivatele sale 
a ajuns să fie un „medicament" 
de primă necesitate în spitalelq 
noastre, nenumărați oameni fiind 
salvați de la moarte grație întrebu
ințării acestui tratament.

Rețeaua de recoltare și conser- 
vare a sîngelui este relativ 
nouă, totuși în cei 7 ani s-au 
creiat 31 de unități de recoltare și 
conservare și peste 700 de puncte 
de transfuzie.

Numărul donatorilor de sînge a 
crescut an de an, iar cantitatea 
de sînge ce se recoltează poate 
rivaliza cu cantitățile ce se recol
tează în țări în care organizarea 
transfuziei de sînge este mult mai 
veche.

Ministerul Sânătâțil și Qrucea 

trecute angajamentele oțelat ilor, pe 
oameni, cuptoare și schimburi. La 
sfîrșitul fiecărei zi de lucru, pe a- 
cest grafic este trecut ceea ce s-a 
realizat din angajament în ziua 
respectivă.

.Măsurile organizatorice luate de 
către conducerea secției, munca po
litică desfășurată de către comu
niști, a făcut ca pînă la 17 ianua
rie oțelarii de aici să dea peste 
plan 2.213 tone oțel și 138 șarje 
rapide.

La secfia l-a furnale
Angajamentele luate de către 

oțelarii secției l-a O.S.M, au stîrnit 
un larg ecou în rîndul muncitori
lor de la secția I-a furnale. Ei la 
rîndul lor s-au angajat ca pînă ia 
sfîrșitul anului să dea peste plan 
10.000 tone fontă.

Pentru aceasta, biroul organiza
ției de bază a luat măsuri ca în
treaga muncă politică să fie orien
tată spre realizarea angajamente
lor, spre popularizarea lor.

Chiar a doua zi, după luarea an
gajamentelor, fiecare agitator a 
început să desfășoare o imensă 
muncă politică, lămurind pe ceilal
ți muncitori asupra acestei impor
tante acțuni. Toți agitatorii au lost 
îndrumați să dea ei exemplu în rea 
lizarea angajamentelor. Agitatorii 
Bartoc loan, prun-topitor la furna
lul 3 Cîndea losifr prim-lapitor la 
furnalul 4 și alții, au fost primii 
care au organizat convorbiri cu 
muncitorii în legătură cu impor
tanța îndeplinirii acestor angaja
mente. Agitatorii Sireteann Constan
tin, Lupan Dumitru de la platforma 
de încărcare, au stat de vorbă cu 
oamenii, arătîndu-le necesitatea res
pectării și întăririi disciplinei la lo
curile de muncă, importanța încăr
cării furnalelor cu materii prime de 
calitate.

Sarcini speciale au primit agita
torii Iacob Ioan, de la furnalul 
2, Raț Andrei de la terenul de 
încărcare și Luțig Ioan de la pră- 
jitoare. Ei au organizat cu munci
torii scurte convorbiri la locul de 
producție. Tema în discuție a fost 
lichidarea rămînerii în urmă în 
ceea ce privește îndeplinirea planu
lui la unele furnale.

Colectivul de muncitori de aici în 
frunte cu comuniștii este hotărît să 
îndeplinească și să depășească pînă 
la sfîrșitul anului angajamentul 
luat.

Roșie a Republicii Populare Romî- 
ne duc împreună o strînsă activita
te, avînd drept scop lămurirea u 
nor mase cît mai largi de oameni 
de a se înscrie în rândurile dona
torilor, pentru a veni în felul aces
ta în sprijinul celor care au nevoie 
zilnic de sînge în spitale.

Și în orașul Hunedoara s-a creat

Donarea voluntară de sînge, 
acțiune umanitară și patriotică

prin grija partidului și guvernului, 
o stație de recoltare și conservare 
a sîngelui, care recoltează anual 
peste 800 de litri de sînge, cu aju
torul căruia au fost salvate ne
numărate vieți. Dintre aceștia ci
tăm pe tov, Nichiteanu David, 
muncitor la O.S.M., Hațeganu Va- 
sile constructor, Preda Gheorghe, 
muncitor la bluming, Acniviloaie 
loan constructor, și alți muncitori 
accidentați au fost salvați cu aju 
torul acestui minunat „medica
ment", sîngele.

Sîngele, ca de altfel întreaga a-

Noile succese ale oțelarilor

OAMENI
DE SEAMA

Muncitorii de Ia oțelăria Martincare au depășit planul cu 24,1 și 
nr. 1 obțin importante succese în 
muncă. Astfel în perioada 1-20 ia-
îanuarie a.c., ei au realizat norma 
de elaborare a oțelului pe întreaga 
secție în proporție de 122,4 la suta, 
dînd în același timp un număr de 
172 șarje rapide.

Fruntașe pe secție s-au situat 
schimburile conduse de maiștrii 
Lăbuneț Vaier și Munteanu Nicolae

Sporesc producția de tuburi

Colectivul de muncă de la tur
nătoria de tuburi din combinat a 
izbutit să toarne, în ultimele opt 
zile ale lunii curente, cu 48 tone 
mai multe tuburi peste sarcina pla
nificată. Productivitatea muncii a 
crescut în același timp cu 13 la 
sută față de cea planificată, iar pro
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£*e urinele unor sezisârl critice
In paginile ziarului „Uzina noas, 

tră“ cetățenii își spun cuvintui în 
legătură cu feluritele probleme gos
podărești ce-i interesează. Astfel, în 
nr. 684 al ziarului nostru a apărut 
scrisoarea : „Avem curent dar... nu 
ne putem folosi de el“, semnată de 
un grup de cetățeni de pe strada 
Aurel Vlaicu.

In scrisoarea de răspuns primită 
recent la redacție din partea con
ducerii I.G.O., ni s-a comunicat 
următoarele : „Strada Aurel Vlaicu 
este alimentată cu două sisteme de 
tensiune; una 220 volți pînă în 
colțul străzii Popa Șapcă și alta de 
110 volți începînd din strada Popa 
Șapcă pînă în piața Libertății. Noi 
am procedat la verificarea liniei 
electrice aeriene și a instalațiilor 
interioare la unii abonați din strada 
Aurel Vlaicu și am constatat că 
tensiunea slabă se datorește faptu
lui că instalațiile electrice interioare 
nu sint corespunzătoare din punct 
de vedere tehnic. In acest sens, 
le-am recomandat cetățenilor să-și 
revizuiască instalațiile și să le 
pună la punct.

Am intenționat să introducem și 
pe porțiunea străzii Aurel Vlaicu 
care are tensiunea de 110 volți, 
tot una de 220 volți, dar nu-i cu 
putință din cauza instalațiilor ne- 
corespunzătcare. La scăderile de 
tensiune se mai adaugă și folosirea 
reșourilor nestas, pe cărămizi, care 
suprasolicită rețelele intr-un med 
cu totul inadmisibil. Sînt unii cetă

sistență medicală, în țara noastră 
se acordă gratuit, spre deosebire 
de țările capitaliste unde sîngele 
a ajuns un mijloc de speculă în 
dauna sănătății populației, și în 
special a clasei muncitoare care 
trebuie să-și plătească atît spitali
zarea cît și medicamentele,

Organizațiile Crțucif Roșii So

vietice, acordă o mare importanță 
recrutării donatorilor de sînge. Re
zultatele obținute prin munca de 
lămurire asupra importanței trans
fuziei de sînge, în diferite cazuri de 
boală sînt deosebit de concludente. 
Multe mii de cetățeni sovietici, 
muncitori, colhoznici, funcționari, 
îndemnați de nobile sentimente de 
solidaritate tovărășească și patrio
tice au intrat și intră mereu în rîn- 
durile donatorilor de sînge.

In urma unei acțiuni comune 
oamenii muncii din Uniunea Sovie 
tică. Republica Populară Bulga- 
țfa alt< țări ale bgătulul »oc!a- 

respectiv cu 21,7 la sută, înregis- 
trînd fiecare cîte 60 șarje rapide. 
Printre echipele acestor schimburi 
s-au remarcat în mod deosebit cele 
ale prim-topitorilor Bîrlea Traian, 
Nojogan Alexandru și Mogonea 
Constantin, cu depășiri de normă 
între 24,3 la sută și 29,1 la sută, 
ehborînd de la 11 pînă la 15 șarje 
rapide.

VLADUT IOAN

centul de rebuturi a scăzut de la 
8,2 la 5,25 la sută. In munca de 
turnare s-au evidențiat în mod deo
sebit echipele conduse de tovarășii 
Harapciuc loan, Toacă Cornel, Si- 
meria losif, precum și schimbul 
tovarășului Topor Petru.

ION ALEXANDRU

țeni care folosesc reșourilc nestas, 
în mod clandestin. Gu toate controa 
lele efectuate ia locuințele abonați- 
lor nu am reușit să lichidăm în în
tregime fraudele de energie elec- 
tric5 ■ Mt

Cu ocazia controalelor efectuate 
sau găsit reșouri cu nichelină de 
0,8 mm. confecționate pentru încăl
zirea camerelor. Acestea nu mai 
pot fi numite reșouri, ci radiatoare. 
La asemenea reșouri puterile sînt 
de circa 2 kw,

Pentru lichidarea lipsurijor ce 
mai există în consumarea de cu 
rent de către abonați în mod clan
destin, au fost luate măsuri de san
cționare, măsuri care vor duce la 
buna deservire a abonaților cu 
energie electrică.

★
In articolul intitulat: „Cantina 

să fie mai bine gospodărită11, tova
rășul Miclea Aurel a criticat ad
ministrația cantinei Sfatului Popu
lar orășenesc Hunedoara, pentru 
slabul spirit gospodăresc de care 
aceasta a dat dovadă. Ca urmare a 
sezisării apărută în numărul 696 
al ziarului „Uzina noastră" situa
ția s-a schimbat în bine. Prepara
rea și calitatea hranei s-a îmbună
tățit, iar la masă se servește pîi- 
ne proaspătă. De asemenea, admi
nistrația a luat măsuri să se schim
be fețele de mese cu regularitate și 
să asigure întreținerea cît mai igi
enică a sălii de mese și mai ales 
a bucătăriei.

list, conștienți de înaltul act uma
ni iar și patriotic pe care îl fac au 
cerut să doneze sînge în mod ab
solut gratuit.

Donarea de sînge o poate face 
orice om perfect sănătos în urma 
unei consultații și a examinărilor 
de laborator necesare.

Donarea unei cantități de sînge 
de 250-300 grame reprezintă 5% 
din sîngele total al unul om adult 
și nu este cu nimfe dăunătoare să
nătății.

Din contră, scoaterea unei can 
titâți de sînge stimulează organis
mul în producerea de noi globule 
tinere, iar donatorul se simte mai 
ușor, mal bine dispus, cu poftă de 
mîncare și puteri proaspete de mun
că. Sîngele donat se șeface în în
tregime în 2-3 săptămîni, fără ca 
donatorul să resimtă ceva,
_ Cunoscînd importanța mare a 
sîngelui în salvarea vieții aproa
pelui facem apel la întreaga popu
lație conștientă a orașului Hune
doara, să se înscrie în rîndul do
natorilor voluntari de sînge acest 
act dovedind foarte multă umani
tate și înțelegere pentru suferințele 
altora.
Dr. MARINESCU ALEXANDRU 

Președintele Comitetului Orățăqțjc 
dț grucț gpșiț

Tlnăr, dar priceput, tovarășul 
CSOBOTH EUGEN e șeful echi
pei de termotehnicieni la secția 
a doua furnale. Pentru a-l cu
noaște, iată-i fotografia. Cu cinci 
âni în urmă abia îmbrățișase 
meseria de termotehnician. I se 
părea greu, ca oricare în
ceput, dar n-a ezitat. A avut 
ambiție. .4 învățat și cu cit in- 

, văța un lucru, vrea să știe mai 
mult. Pentru un om necunoscCt- 

' tor al tehnologiei de fabricare 
I a fontei în furnalele moderne, 
| variația temperaturii în furnal 
' cu 50-100 grade nu prezintă o 
' prea mare importanță. Pentru' 
> termotehnicii furnalelor acea-' 
I sta înseamnă- cercetări și sonda-i ’ 
; je amănunțite asupra mersului J 
. furnalului, asupra modului de J 
' exploatare etc. 1

’ Cu ajutorul aparatelor terme- » 
1 tehnice, tovarășul Csoboth Eu- ’ 
[ gen urmărește în orice clipă , 
i funcționarea furnalului, desfă- ,- 
i șurarea procesului tehnologic. El | 
i execută un control sistematic și, 
j permanent asupra temperaturii ) 
j în furnale in diferite zone, asu- J 
j pra presiunii, a temperaturii și > 
ț debitului de aer suflat tnir-o) 
j unitate de timp, a încărcăturii s 
i furnalului. )
j Nu greșim dacă spunem că i 
\ la miile de tone de fontă produ-\ 
j se de furnalele moderne de la î 
\ Hunedoara, tovarășul Csoboth a\ 
t adus întotdeauna o parte îhsem- < 
\ nată de contribuție. )

GAFTONIE STAN așa W
• cheamă pe cel din fotografia. ■ 
’ Este tehnician și lacrează la I 
i I.C.S.H., șantierul construcții I! ’
• O.S.M. căi ferate și drumuri. To-* 
' varășul Gaftonie, deși tînăr, da-1

• torită priceperii și energiei sale < 
r a ctștigat încrederea conducerii <
• șantierului care i-a încredințat* 
) pînă în prezent conducerea a i 
? patru cursuri de calificare la Io- 1 
) cui de muncă pentru meseriile-i 
? de constructori și întreținători i 
/ de linii de căi ferate, construe-, 
? tori de drumuri, zidari și vopsi-i 
| tori. Printre alte lecții predate,
iei a expus în fața cursanților1 
'pe baza unei documentații te- 
i meinice tema montării ratnifi-1 

icațiilor de cale ferată și execu
tarea suprastructurii căilor fera
te, importanța fundației drumu
rilor, a stratului izolator și a 
construcției macadarmului ele. 
Important este că la examenele 
celor trei cursuri încheiate elevii 
s-au prezentat bine pregătiți lu- 
ind. examenul de calificare.
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100 de ani de la Unirea
Țărilor Romîne

(Lrmare din pag. i-a coi. 1-2) 

Anglia și Austria erau împotriva 
Unirii.

A trebuit să fie consultat și popo
rul romîn. Memoriile întocmite de Di 
< anurile ad-hoc cereau în med hotărît 
Unirea. Cu toate acestea, Turcia și 
Anglia s-au pronunțat împotriva 
Unirii. Totuși, conferința de la Pa
ns care s-a deschis la 22 mai 1858 
este nevoită să adopte o contra-ho- 
tărfre în care se prevedea unirea 
celor două Țări.

Trecîndu-se la alegerea domnito
rului în .Moldova grație neînțele
geri lor dintre .Mihail Sturza și fiul 
său Grigore Sturza, a fost ales la 
5 ianuarie 1859 colonelul Alexandru 
Ioan Cuza. Personalitatea sa era 
cunoscută tuturor patrioțiior încă 
din timpu! mișcării revoluționare de 
la 1848 din .Moldova, Cuza fiind 
unul din cei mai înflăcărați parti
zani ai Unirii.

Răuunea ca și pe scaunul Munte
niei să fie ales același domn pen
tru ca Unirea să devină un fapt în- 
plinrt. Separatiștii -- marii moșieri 
— căutau în iei și chip să zădăr
nicească realizarea Unirii. .Marii 
boieri doreau să aleagă pe Gheor- 
ghe Bibescu care ar fi aminat în
făptuirea Unirii și emanciparea ță
ranilor prin îrr.propietărrre.

Unioniștii grupați în partida na
țională, care avea în frunte pe Ce
zar Bolliac și C. A. Rosseti, au 
făcut 3pel la masele populare, lu
crătorii din mahalaua „Tabacilor-1, 
țăranii din iurul Bucureștiului, inte
lectualii, tineretul, care s-au ridicat 
ca un torent revoluționar spre a 
înfăptui Unirea, prestînd în mod in
sistent asupra deputaților Adunării 
elective spre a alege tot pe colone
lul Alexandru Ioan Cuza.

Intre 21-24 ianuarie 1859 se des
fășoară alegerile de la București. 
..Poporul, în aceste zile după 
cum arată poetul N. T. Orășanu — 
nu mai prezintă o adunătură de 
oameni, ci o măre vie ale cărei va
luri... amenințau să năvălească pe 
uși și pe ferestre în Cameră ca să 
susție drepturile și principiul său...“

Datorită demonstranților, presiu
nii insistente a poporului, cei 64 de 
deputați au fost nevoiți ca la 24 
ianuarie 1859. orele 6,30 după-amia- 
ză să voteze tot pe colonelul Alex
andru-loan Cuza. îndoita alegere a

Rațiunea își va spune
Proiectul de tratat de pace cu 

Germania, . elaborat de guvernul 
Uniunii Sovietice și propunerea pri
vind discutarea și adoptarea Tra
tatului în cadrul unei conferințe in
ternaționale, cu participarea statelor 
interesate, a fost primit de iubitorii 
de pace cu multă bucurie. Oamenii 
cinstiți din lumea întreagă califică 
propunerea sovietică ca un act de 
înaltă clemență. Neîndoios, traduce
rea în fapt a prevederilor Tratatului 
de Pace ar crea climatul unei lungi 
perioade de pace, ar pune capăt 
numeroaselor disensiuni, izvorîte din 
problema germană.

„Dorința popoarelor europene — 
se arată în Declarația guvernului 
R.P R în legătură cu încheierea 
Tratatului de Pace cu Germania — 
de a se elimina pericolul unui răz
boi din Europa, de a se înfăptui, 
destinderea internațională și a se 
realiza o atmosferă de încredere în
tre state, crează pentru toate guver
nele obligația de a sprijini încheie
rea neîntîrziată a Tratatului de 
Pace cu Germania". At t guvernul 
U.R.S.S., cit și guvernul R. D. Ger
mane, au subliniat în repetate rîn- 
duri utilitatea creării unei Confe
derații pe întreaga Germanie. Și 
atunci, ca și acum, această propu
nere se bucură de o largă populari
tate deoarece prin intermediul Con

Iui Cuza a însemnat de fapt reali
zarea unirii celor două Țări într-u.l 
singur stat.

Cu toată împotrivirea Turciei, 
Angliei și Austriei, Unii ea a fost 
înfăptuită. Rînd pe rînJ, aceste țări 

■au fost nevoite să-și dea consim- 
țămîntul, să aprobe Unirea, pentru 
că în fapt ea se și realizase din 
voința maselor populare. Iar la 24 
ianuarie 1862 Imperiul Otoman este 
nevoit să recunoască Unirea. După 
această dată, statul național romîn 
a fost întemeiat sub numele de Ro- 
niînia.

Cu toate că Unirea Țărilor Routi
ne este rezultatul luptelor duse de 
masele populare, roadele Unirii au 
fost culese de burghezie și moșie- 
rime care, perfectînd „monstruoasa 
coaliție11 s-au opus măsurilor înfăp 
tuite de Cuza Vodă : reforma agra
ră, secularizarea averilor mănăsti
rești, reforma judiciară etc. înlătu
rarea lui Cuza de la domnie în anul 
1866 și aducerea unui prinț moșier 
străin, însemna de fapt trădarea 

•intereselor naționale ale poporului 
romîn.

După Unirea Țărilor Romîne și în 
special după cîștigarea independen
ței de stat în 1877 — operă tot 
a maselor populare — burghezia și 
moșierimea au scos Ia mezat bogă
țiile și independența țării, capitalului 
străin.

Drepturile și independența reală 
a poporului nostru au fost cîștiga- 
te numai după 23 August 1944, cînd 
în fruntea poporului muncitor, cla
sa muncitoare conduse de partidul 
ei, au reușit să înfăptuiască idealu
rile pentru care au luptat unioniștii 
în 1859. După o sută de ani de fră- 
mîntări sociale, astăzi se poate 
spune că s-a înfăptuit Unirea in 
„cuget și simțire11 a tuturor oame
nilor muncii din patria noastră. în
frățirea pentru care a luptat Nico- 
lae Bălcescu, abia astăzi a fost 
înfăptuită prin unitatea social-poli- 
tică a poporului muncitor făurită 
de Partidul Muncitoresc Romîn.

Dacă pe timpul lui Cuza Vodă 
acum o sută de ani, înaintașii noș
tri cîntau : ,,TRAGEȚI HORA CU- 
NFOCARE / DIN GARPAȚI Șl 
PIN LA MARE...“

Noi le răspundem astăzi, prăznu 
ind Centenarul Unirii:
„TRAGEM HORA ÎNFRĂȚIRII 
TOT PE CALEA PROPĂȘIRII." 

federației s-ar soluționa numeroase 
și diverse probleme, care afectează 
interesele comune ale celor două 
Germanii.

Unii politicieni apuseni pen
tru a se eschiva de la un răspuns

direct, infirmă posibilitatea creării 
Confederației cu toate că istoria 
cunoaște exemple de state unitare 
care s-au format prin unirea mai 
multor state, în Confederații. Așa 
de exemplu S.U.A. au fost o Confe
derație între 1776—1786. înainte de 
constituirea statului german, Confe- 
detația întrunea rolul de interme
diar în problemele de colaborare în
tre diferite state germane. Uniunea 
Germană a existat din 1815 pînă în 
1865.

Prin urmare, crearea Confedera
ției pe întreaga Germanie, nu numai 
că ar fi utilă, dar este și de o im
portanță actuală Printre probleme
le de prim ordin care ar putea fi 
soluționate în mod echitabil se nu
mără : realizarea unei înțelegeri cu 
privire ia interzicerea fabricării ar
mamentului atomic, retragerea ce-
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Conferințe de presă în țările prietene în legătură 
cu sărbătorirea Centenarului Unirii Țărilor Romîne

BERLIN Corespondentul Ager- 
pres anunță : In ziua de 21 ianuarie 
a avut loc la ambasada Republicii 
Populare Romîne din Berlin o con
ferință de presă în legătură cu săr
bătorirea Centenarii lui Unirii Ță
rilor Romîne.

Au participat numeroși reprezen
tanți ai ziarelor și publicațiilor din 
R.D Germană și atașați de presă 
ai reprezentanțelor diplomatice acre
ditați la Berlin.

Primul consilier al ambasadei 
R. P. Romîne în R.D. Germană, Plo- 
eșteanu, a vorbit cu acest prilej 
despre importanța Unirii Țărilor 
Romîne subliniind contribuția ma

A. I. Mikoian a
COPENHAGA (Agerpres). — 

TASS anunță: La 22 ianuarie ora 
5 dimineața (ora locală) a sosit 
la Copenhaga A 1. Mikoian, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care se îna
poiază la Moscova din vizita făcută 

în S.U.A.
Pe aeroportul din Copenhaga, A 

I. Mikoian a fost intimpinat de re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe al Danemarcei, membri 
ai corpului diplomatic, ziariști și 
fotoreporteri danezi si străini, pre
cum și de funcționari superiori ai 
ambasadei sovietice din Danemarca 
în frunte cu F. A. Mihailov, însăr
cinat cu afaceri ad interim al 
U.R.S.S.

A. I. Mikoian va rătnîne la Co
penhaga o zi. El va vizita șantierul 
naval ,,Burgmeister of Wein" șl 
va lua cuvîntul la reuniunea asoci
ației daneze de colaborare intre Da
nemarca și U.R.S.S.

COPENHAGA (Agerpres) TASS 
anunță.- A. I. Mikoian, prim vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U R.S.S.. care se află la Co 
penhaga, în drum din S.U.A. spre

cuvîntul
lor două Germanii din N A. I.O. și 
respectiv din Tratatul de la Varșo
via ; coordonarea problemelor comu
ne de ordin economic în domeniul 
comerțului și ale circulației mărfu
rilor ; probleme ale păcii în general 
ș.a.m.d.

Confederația în ansamblul ei ar 
contribui la apropierea celor două 
Germanii, ar fi un intermediar util, 
efectiv, în colaborarea dintre cele 
două state și ar netezi cu timpul 
calea unificării pe baze pașnice și 
democratice. Oamenii muncii din 
R. D. Germană sînt hotărîți să-și 
aducă aportul Ia apropierea celor 
două state, la dezvoltarea simțitoa
re a legăturilor economice și cultu
rale și a tuturor problemelor ce 
afectează interesele imediate ale 
poporului german.

Acțiunile cercurilor apusene, care 
sînt îndreptate spre tărăgănarea re
zolvării problemei germane, sini 
caracterizate ca metode stipulative 
perimate Totuși, opinia publică con
sideră că ultimul cuvînt îi va reve
ni rațiunii, care va mijloci efec
tiv convocarea unei conferințe inter
naționale cu participarea țărilor in
teresate, unde problema germană 
să fie discutată și rezolvată în inte
resul poporului german și a iubito
rilor de pace 

selor la realizarea acestui mare act 
istoric.

PR AGA Corespondentul Agerpres 
anunță : Reprezentanții ziarelor 
centrale cehoslovace au participat 
joi dimineața la o conferință de 
presă organizată la Praga cu pri
lejul apropiatei sărbătoriri a 100 de 
ani de la Unirea Țărilor Romîne

Gh. Vidrașcu, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. Cehoslovacă a făcut 
o expunere referitoare la actul de la 
24 ianuarie 1859, prezentînd condiții
le istorice în care s-a înfăptuit 
unirea.

In cadrul conferinței de presă au 
fost date amănunte privitoare la 
acțiunile care an loc în Republica

sosit la Copenhaga în drum spre patrie
Moscova, a fost invitat la o recep
ție de primul ministru H. K. Hasen 
și a avut cu el o convorbire

La recepție au participat .lens 
Otto Karg, ministru al Afacerilor

Ceylonul propune o nouă consfătuire a fărilor 
afro-asiatice

COLO.MBO (Agerpres). După 
Cum relatează agențiile de presă, 
primul ministru al Ceylonului, Ban- 
daranaike, a adresat primilor mini
ștri ai țărilor afro-asiatice partici
pante la conferința de la Bandung, 
note în care este formulată propune
rea de a se convoca o nouă confe-

FILME

Sala ,,MAXIM GORI<I“ hmi, 
marți și miercuri „S-a intlrnplat la 
Penkov" (film sovietic); Sala 30 
DECEMBRIE (tabăra nr. 1) luni,

SELECȚIUNI DIN PROGRAMUL DE RADIO

DUMINICA 25 IANUARIE (pro
gramul I) Ora 6,55 Concert de di
mineață i 11,50 Muzică din operete ; 
14,00 ,,De'toate pentru toți11; 14,35 
Muzică populară romînească; 15,05 
Șirag de melodii frumoase; 18,00 
„Drumeții veseli11; 19,30 Teatru la 
microfon : ,.La telefon Taimirul", de 
Const. Isaev: 21,45 Valsuri, (pro
gramul II) 9.30 Emisiunea „Viață 
nouă, cîr.tec nou11: 10.50 Transmisi
une din sala Ateneului a concertu
lui orchestrei simfonice și corului 
Filarmonicii de Stat ..George Enev- 
cu“. Dirijor: Mircea Basarab 
14,45 Emisiune de satiră și umor; 
16,00 ..Vorbește Moscova !-•; 18.00 
Interpretul săptăminii: Yehudi Me
nuhin ; 20/15 Concert, din muzica 
popoarelw 21,55 Muzică de dans. 
LUNI 26 IANUARIE (programul I) 
8,00 Muzică ușoară ; 12,00 Muzică 
populară romînească ; 13,05 Concert 
de prînz; 14,10 Cîntece de muncă; 
16,00 Muzică simfonică romînească : 
19,00 Teatru la microfon : „Așa va 
fi“ de K. Simonov 22,30 Muzică 
ușoară (programul II) 14,07 Cînte
ce de prietenie; 17,00 Formații co
rale de amatori; 18,05 Muzică
populară romînească : 20,00 Tribuna 
Radio • Atarxism-leninismul despre 
cele două faze ale societății comu
niste; 21,45 Pagini alese: citește

SPECTACOLE

Sala Teatrului nou — sîmbătă 24 Romîne, prezentat de formațiile ar- 
ianuarie ora 18 — Program fe.ș*iv tistice ale Combinatului siderurgie 
închinat Centenarului Unirii Țărilor și I.C.S.H.

Populară Romînă cu prilejul Cente
narului Unirii Țărilor Romîne.

VARȘOVIA Corespondentul Ager
pres anunță : La 21 ianuarie la am
basada R.P. Romîne la Varșovia a 
avut loc o conferință de presă con- 

* sacrată sărbătoririi Centenarului 
Unirii Țărilor Romîne.

In fața reprezentanților presei 
centrale și radiodifuziuni poloneze, 
Nicolae lonescu. consilier de amba
sadă a făcut o largă expunere asu
pra împrejurărilor istorice în care 
a avut ioc Unirea Țărilor Rotnîne. 
După expunere care a fost asculta 
tă cu viu interes de asistență, vor
bitorul a răspuns la numeroase în
trebări puse de ziariști.

Externe al Danemarcei, Nils Sve- 
nningsen, secretar generai al Mini
sterului Afacerilor Externe și F. A. 
Mihailov, însărcinat cu afaceri ad 
interviu al U.R.S.S, în Danemarca.

rință a acestor tari. Printre proble
mele ce ar urma să fie incluse pe 
ordinea de zi a acestei conferințe se 
numără problema constituirii unei 
bănci la care să participe toate țări
le afro-asiatice și care să aibă 
drept scop finanțarea dezvoltării 
economice ancestor țări.

marți și miercuri „înșelat pînă . . 
moarte" (film german) ; Sala ,,FI- 
LIMON SIRBU" (O.T.) „Idiotul" 
(film sovietic tehnicolor).

artista poporului Aurora IȘuzescu; 
22,00 Muzică de cameră: Sonata 
opus 53 în Do major „Waldstein1 
de Beethoven ; 23,15 Concert de mu
zică din filme. AtARȚI 27 IANUA 
RIE (programul I) 7,15 Cîntece des
pre mineri; 11,20 Muzică ușoară ; 
12,00 Uverturi și coruri din opere; 
14,00 Din cîntecele ccmpoziorilor 
sovietici ; 17,25 Balada despre
Gheorg'ie Doja de Constantin Bala
de ; 18,05 Versuri închinate. Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice : 
23,15 Atu zică din operete, (progra
mul II) 15,40 Emisiunea de cîntece 
„Ne-conduce Partidul"; 16,15 Cîn
tece de Ciheorghe Dimii; 17,00 Mu
zică populară romînească; 18,05
Concert simfonic ; 19,50 Opera „Fla
utul fermecat-1 de .Mozart; 22,40 
Valsuri de neuitat; /MIERCURI 28 
IANUARIE (programul I) 10,00 
Concert de muzică din opereț 12,35 
.Muzică de estradă ; 16,15 „Vorbeș-

Moscova 1“; 18,00 Emisiunea
In. slujba patriei"; 21.00 Emisiu

nea „Școala și viața11, (programul 
II) 15,40 Atari ansambluri de cînte
ce din țări de democrație populară : 
16,50 Curs cte limba rusă; 19,00
Teatru Ia microfon : ,,Așa s-a căli! 
oțelul" de Nikolai Ostrovski; 22,00 
Concert simfonic de muzică romî
nească.
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