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Astăzi în fața uzinelor „Grivița Roșie

Se împlinesc trei decenii de la 
glorioasele lupte din februarie 1933 
ale muncitorilor ceferiști și petro
liști, pagină nepieritoare în istoria 
partidului nostru și a întregii miș- 
zări muncitorești din Romînia, una 
din cele mai mari bătălii de clasă 
•le proletariatului din țara noastră. 
Pe veci s-a dăltuit în memoria po
porului nostru eroismul muncitorilor 
care, în acele zile de februarie, s-au 
ridicat, cu prețul libertății și chiar 
al vieții, la luptă dîrză împotriva ex
ploatării și asupririi, pentru intere
sele vitale ale poporului, pentru li
bertate și independență națională.

Romînia acelor ani înfățișa ta
bloul unei țări răscolite de pro
funde contradicții economice și so
ciale. Criza economică — calami
tate inerentă sistemului capitalist — 
făcuse ravagii în industrie și agri
cultură împingînd sute de mii de 
oameni ai muncii în ghearele șo
majului și mizeriei. Clasele exploa
tatoare vroiau să găsească o ieșire 
din criză azvîrlind întreaga povară 
a acesteia pe spinarea celor ce 
muncesc, accentuînd înfeudarea ță
rii față de monopolurile impe
rialiste, pregătind ascensiunea fas
cismului și întețind uneltirile de 
război împotriva primului stat so
cialist din lume. în rîndurile ma
selor muncitoare creștea zi de zi 
valul mîniei și revoltei împotriva 
unei orînduiri care nu le sortea 
altceva decît robie și foamete.

în fruntea clasei muncitoare, a tu
turor oamenilor muncii se afla 
partidul comunist, stegarul neînfri
cat al luptei pentru eliberarea de 
sub jugul exploatării și asupririi, 
pentru libertatea și fericirea po
porului. Pe baza hotărîrilor Congre
sului al V-lea, partidul a orientat 
organizațiile sale spre întărirea 
muncii în marile întreprinderi și, 
îndeosebi, în rîndurile principalelor 
detașamente ale clasei muncitoare 
— ceferiștii, petroliștii, minerii, 
spre făurirea unei largi unități de 
acțiune a maselor muncitoare. în a- 
cea perioadă partidul a organizat un 
șir de mari acțiuni muncitorești, 
mobilizînd clasa muncitoare la luptă 
deschisă pentru un trai mai bun, 
pentru libertăți democratice.

Practica revoluționară a maselor 
a dat naștere unei noi și ex
trem de eficace forme de orga
nizare — comitetele de acțiune, 
care au avut un rol hotărîtor în 
pregătirea și desfășurarea eveni
mentelor din 1933. în ele și-a gă
sit întruchiparea linia partidului 
comunist de îmbinare a activității 
ilegale cu folosirea tuturor posibili
tăților legale, de trecere la forme 
mai largi de mobilizare, la comitete 
alese direct de muncitori în adunări 
deschise, pe baza frontului unic de 
jos. Luptele muncitorimii ceferiste au 
fost conduse de partid prin Comite
tul Central de acțiune, în fruntea că
ruia se afla tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Comitetul Central 
de acțiune a mobilizat pe munci
torii din principalele centre cefe
riste la lupta pentru revendicări 
economice de importanță vitală, pre
cum și pentru un șir de însemnate 
cerințe politice : dreptul de organi
zare, întruniri și demonstrații, drep
tul la existență deschisă a organiza
țiilor revoluționare, eliberarea deți- 
nuților politici, neadmiterea milita
rizării căilor ferate, împiedicarea 
fascizării țării și a pregătirilor de 
război antisovietic.

O mare amploare și o deosebită 
combativitate au căpătat acțiunile 
muncitorimii la începutul anului 
1933. Astfel, marea grevă de la 2 fe
bruarie a ceferiștilor de la „Grivi
ța”. precum și grevele muncitorilor 
de la rafinăriile „Orion* *.  „Astra Ro
mînă“ și, îndeosebi, cea de la „Ro- 
mîno-Americana“, s-au soldat cu 
victoria greviștilor care au impus 
guvernului și • patronilor satisface
rea revendicărilor lor.

La dispoziția ceferiștilor și petro
liștilor stau astăzi numeroase clu
buri și săli de spectacole, cinemato-

• Ceferiștii depoului 
Iași au remorcat anul 
acesta mai mult de 45 
trenuri cu tonaj sporit, 
transportînd astfel, pes
te nucleu, aproape 8 000 
tone diferite mărfuri. 
Aceasta înseamnă că 
s-au transportat fără 
cheltuieli încărcătura 
normală a încă 10 tre
nuri pe distanța Iași— 
Birlad.

• Producția globală 
a industriei de petrol 
realizată în anul trecut 
a fost de 2,6 ori mai 
mare decît cea din 1938.

La 13 februarie președintele Marii 
Adunări Nationale a R. P. Romîne, 
Ștefan Voïtec, a primit pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice în R. P. Romînă,Speriate de amploarea 

voluționar, care izbea cu 
seși temeliile regimului 
tare, clasele stăpînitoare 
acțiune cele mai crunte 
teroare polițistă împotriva maselor 
populare : starea de asediu, arestă
rile și schingiuirile, reprimarea sîn- 
geroasă a luptelor muncitorești. Au 
fost arestați membri ai Comitetului 
Central de acțiune în frunte cu tova
rășul Gheorghiu-Dej, precum și alți 
conducători ai muncitorimii.

în istoria clasei noastre munci
toare s-au ' întipărit cu litere de 
neșters zilele de 15—16 februarie. 
Ridicați toți ca unul pentru elibera
rea conducătorilor arestați, înlă
turarea stării de asediu, recu
cerirea drepturilor acceptate de 
guvern și ulterior călcate în picioare, 
cei 7 000 de muncitori de la „Grivița“ 
au transformat atelierele într-o ade-

valului re- 
furie în în
de exploa- 
au pus în 
metode de

în fotografia de față vă pre
zentăm cîțiva dintre mecanicii și 
fochiștiî fruntași în producție de 
la depoul de locomotive Bucu- 
rești-călători (de Ia stînga la 
dreapta): Constantin Staicu, Ion 
Poșa, Gheorghe Țiioi, Tudor 
Apachiței, Radu Marin, Dumitru 
Balcan și Constantin Bușe. în 
luna ianuarie ei au economisit în
tre 25—30 tone de combustibil 
convențional pe locomotivă, con
ducted trenurile fără întîrziere.

(Foto : R. Costin)
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varata fortăreața proletara. Clasele 
dominante, în frunte cu regele, cu
prinse de panică și furie, sprijinite 
de forțele reacțiunii internaționale, 
au reprimat cu cruzime greva. Sîn- 
gele muncitorilor care a înroșit în 
dimineața zilei de 16 Februarie 1933 
caldarîmul „Griviței" a pecetluit, ca 
un stigmat acuzator, una dintre cele 
mai ticăloase crime ale burgheziei 
din țara noastră.

Impresionantă a fost în acele zile 
solidaritatea maselor largi cu lupte
le ceferiștilor și petroliștilor care au 
avut un puternic ecou în conștiința 
oamenilor muncii din întreaga, țară. 
Sute de mii de muncitori, șomeri, 
mici meseriași, intelectuali, țărani, 
s-au ridicat în susținerea acțiunilor 
revoluționare din ianuarie-februa- 
rie 1933, în apărarea conducătorilor 
clasei muncitoare, cărora li s-a în
scenat monstruosul proces de la 
București și Craiova. Sprijiniți de 
masele populare din întreaga țară, 
de numeroșii martori veniți să 
depună în favoarea lor, conducă
torii muncitorimii aflați în boxă 
au transformat procesul într-o a- 
devărată tribună revoluționară, acu- 
zînd putredul regim burghezo-mo- 
șieresc, politica lui antipopulară de 
trădare a intereselor poporului, a in
dependenței naționale a țării.

Eroicele lupte ale muncitorilor ce
feriști’ și petroliști au avut o însem
nătate excepțională atît pe plan in
tern cît și internațional. „Prin înal
tul lor nivel de organizare, prin am
ploarea și spiritul lor revoluționar 
— arată tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej — aceste lupte au marcat un 
moment de cotitură în dezvoltarea 
partidului și a întregii mișcări mun
citorești. Cu toate că luptele din ia- 
nuarie-februarie 1933 au fost înăbu
șite în singe, ele au frînat ofensiva 
capitalistă împotriva condițiilor de 
muncă și de viață ale oamenilor 
muncii, au dat o lovitură puternică 
politicii de fascizare a țării, au contri
buit la creșterea conștiinței politice 
și la îmbogățirea experienței de 
luptă a proletariatului”.

Fiind prima mare ridicare a pro
letariatului împotriva fascismului, 
după instaurarea domnie; hitleris- 
mului in Germania, luptele din ia- 
nuarie-februarie 1933 au avut un larg 
răsunet în întreaga lume, stîrnind 
un puternic val de solidaritate în 
rîndurile oamenilor muncii de pretu
tindeni. Ele au demonstrat că prole
tariatul este în stare să opună o re
zistență unită, dîrză, fascismului, o- 
fensivei reacțiunii imperialiste.

Sub conducerea partidului, clasa 
muncitoare, întregul nostru popor au 
tradus în viață, în anii noștri, măre
țele idealuri pentru care și-au vărsat 
sîngele în februarie 1933 eroicii 
luptători ceferiști și petroliști. A 
fost înlăturată pentru totdeauna 
domnia capitaliștilor șl moșieri
lor. în țara noastră puterea po
litică aparține astăzi celor ce 
muncesc. înfățișarea Romîniei s-a 
schimbat din temelii. A fost creată o 
puternică industrie socialistă, a fost 
încheiată transformarea socialistă a 
agriculturii, s-a întărit unitatea mo.r 
ral-politică a poporului în jurul. în
cercatului său conducător. Partidul 
Muncitoresc Romîn. Pe întreg cu
prinsul țării, la orașe și sate, socia
lismul a învins definitiv.

în frunte cu comuniștii, oamenii 
muncii înfăptuiesc cu entuziasm isto
ricele hotărîri ale Congresului al 
Ill-lea al P. M. R. Ei știu că la 
temelia victoriilor de azi stă. ero
ismul muncitorilor ceferiști și pe
troliști din februarie 1933, al tutu
ror luptătorilor care s-au aflat în 
primele rînduri ale bătăliilor pentru 
libertatea și fericirea poporului. Con- 
tinuînd aceste mărețe tradiții revo
luționare, pe care le poartă mereu 
vii în conștiință, ei le slăvesc prin 
înălțarea celui mai trainic monu
ment — desăvîrșirea construcției 
socialismului în patria noastră.-
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Colectiv fruntaș
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 

Zilele acestea a avut loc festivitatea 
înmînării colectivului depoului C.F.R. 
Cîmpulung Moldovenesc, pentru a 
6-a oară, a diplomei de iruntaș pe 
direcția regională C.F.R. Iași pentru 
realizările obținute în trimestrul IV 
al anului trecut. Prin remorcarea 
trenurilor cu supratonaj, colectivul 
acestui depou a transportat în plus 
în anul trecut 50 915 tone măriuri și 
a economisit o cantitate de combus
tibil convențional cu care pot fi re
morcate, timp de 12 zile, toate tre
nurile din programul depoului.

In acest an ceieriștii depoului din 
Cîmpulung Moldovenesc dezvoltă 
realizările din 1962 : de Ia începutul 
anului și pînă în prezent au fost re
morcate 46 de trenuri cu tonaj spo
rit, transportînd în plus aproape 
4 000 tone mărfuri.

Mecanicul Valerian Mîndrilă, fo
chistul Gheorghe Baba sînt fruntași 
în obținerea acestor realizări.

Pentru ceferiști și petroliști 

Cifre și fapt e
Productivitatea muncii 
în industria petrolieră 
a atins în 1962 o creș
tere de 2,3 ori față de 
1938.

® In primii trei ani 
ai planului șesenal s-au 
cheltuit pentru protec
ția muncii petroliștilor 
peste 66 milioane lei. O 
bună parte din aceste 
fonduri au fost cheltui
te pentru echipament 
de protecție și de lucru 
și alimentație specială.

o La Complexul C.F.R. 
Brăila echipele de lăcă
tuși și țevari- de la re-

a ambasadorului

I®»

grafe, stadioane sportive. Ei au asi
gurată, totodată, o largă rețea de 
asistență medicală.

Aproape 7 000 familii de petroliști 
s-au mutat în ultimii ani în case nou 
construite din fonduri de stat. Pentru 
nefamiliști au fost construite cămine 
cu aiproaipe 32 000 de Jocuri.

în fiecare an mii de ceferiști și pe
troliști își petrec concediul de odih. 
nă în stațiunile balneo-climaterice 
din țară.

Prețuirea muncii
miș- 

la
Din cei 270 de impiegați de 

care, acari, revizori de ace de 
stația C.F.R.-Sibiu, 182 au primit re
cent un salariu în plus — al 13-lea 
— drept răsplată pentru munca lor 
ireproșabilă. în această stație în tot 
cursul anului 1962 nu s-a înregistrat 
nici o defecțiune în bunul mers 
trenurilor.

al

Cadre calificate
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

— Un mare număr de lucrători din 
cadrul complexului C.F.R. Constanța 
au absolvit anul trecut diferite 
cursuri de calificare și ridicarea ca
lificării. Astfel, un număr de 183 de 

au 
a
5

termen

miza de locomotive 
terminat reparația 
două locomotive cu 
zile înainte de 
și în cele mai bune 
condiții de calitate.

De la începutul anu
lui, ei au reparat și dat 
în exploatare mai mul
te locomotive care cu 
tot timpul aspru de iar
nă au circulat fără de
fecțiuni.

Printre ceferiștii frun
tași de la această uni
tate se numără Gheor
ghe Stavăr, Constantin 
Brașoveanu și Nicolae 
C. Ion.

I. K. Jegalin, care i-a înmînat invi
tația Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
ca o delegație a Marii Adunări Na
tionale a R. P. Romîne să viziteze 
.Uniunea Sovietică. (Agerpres) 

muncitori au urmat cursurile 
gradul I însușindu-și meseriile de 
manevranți, acari și altele.

De asemenea, 8 lăcătuși, 14 meca
nici de locomotivă și 3 impiegați de 
mișcare au urmat cursuri de specia
lizare. în acest an în cadrul comple
xului C.F.R. Constanța vor iuncționa 
2 școli de gradul II, iar alți munci
tori au și fost trimiși la cursurile de 
specializare în vederea introducerii 

exploatare a locomotivelor Diesel.în

cu turbina
cinstea zilei de 16 februarie,în

numeroase brigăzi de sondori de la 
întreprinderea de foraj Tg. Cărbu- 
nești, regiunea Oltenia, au obținut 
noi succese în muncă. Sondorii din 
brigada condusă de maistrul de fo
raj Ion Dumitran, în ciuda timpului 
nefavorabil, au reușit să termine în 
timpul planificat săparea sondei nr. 
231. Folosind turbina la forare, ei au 
depășit viteza de lucru planificată, 
obținînd economii în valoare de 
400 000 Iei. Colectivul condus de 
maistrul de foraj Vasile Chlțu a ter
minat, de asemenea, la timp forajul 
sondei nr. 30. Alte brigăzi, cum este 
cea condusă de Constantin Păun, au 
sporit simțitor viteza de foraj ca ur
mare a extinderii turbinei. Brigada a 
folosit turbina la săparea a 81 la 
sută din totalul lucrărilor, înregis- 
trînd pînă în prezent economii în 
valoare de circa o jumătate de mi
lion de lei.

A’

In construcție

Anul acesta, alături ele noile unităji 
industriale, blocuri de locuinfe, clădiri 
cu caracter social-cultural, vor fi con
struite numeroase unități sanitare mo
derne.

Vă prezentăm cîteva din construcții
le ce se află acum în faza de execu
ție, destinate dez
voltării refelei sani
tare. Dintre acestea, 
unele vor fi date în 
folosință chiar în 
acest an.

La Galați, în apro
piere de clădirea 
sfatului popular re
gional, sa înaljă o 
nouă și frumoasă 
policlinică. Este o 
construcție de mări
mea unui bloc cu 
70 de apartamente. 
Parterul ‘și cele două 
etaje ale acestei 
clădiri, desfășurate 
pe o suprafajă de 
circa 4 200 mp, vor 
cuprinde cabinete 
medicale pentru 
toate specialitățile : boli interne, cardio
logie, neurologie,. psihiatrie, neuro- 
psihiatrie pentru copii, O.R.L., oftalmo
logie, chirurgie, obsfefrică-ginecologie, 
medicina muncii, oncologie, radiologie 
etc., precum și anumite servicii noi în 
policlinică — fizio și hidro-ferapie, 
micro-radio-fotografie, laborator de 
explorări funcționale și altele.

Intr-un singur schimb, această poli
clinică va putea asigura 800—900 
consultații, iar într-un an, o jumătate 
de milion de consultații, lucrîndu-se în 
două schimburi.

Policlinici de același tip, cuprinzînd 
circa 30 de cabinete medicale cu toate 
anexele necesare, se mai construiesc 
la Giurgiu, Buzău, Cîmpulung-Muscel. 
Toate acestea, inclusiv cea din Galați, 
vor fi Înzestrate cu utilaj medical și

•
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(Foto : Gh. Vințllă)

Se extinde forajul

Un grup de elevi ai Școlii medii nr. 12 din Capitală în fața plăcii 
comemorative din curtea uzinelor „Grivița Roșie". Despre luptele din Ie« 
bruarie 1933 ale ceferiștilor și petroliștilor le vorbește muncitorul cazanr 
glu Gheorghe Mirică.

o

® Policlinici moderne, de mărimea unui bloc cu 70 de apar
tamente 0 Se înalță mari spitale în diferite orașe ale ță
rii • Una din cele mai irumoase construcții din Onești • Insti
tutul de oncologie — București va ii dat în iolosință cu în

treaga capacitate.

Macheta noului spital din Onești, caro va ii dat în folosință în acest an.
mobilier modern și vor fi date în folo
sință încă în acest an.

în Capitală, pe strada Tineretului din 
raionul 23 August, va începe în cursul 
anului construcția unei policlinici care 
va deservi populația din cartier și sala
riată uzinelor „23 August“. „Republi
ca" etc. Noua unitate sanitară va acor
da asistentă medicală la circa 40 000 
de cetă(eni.

Pe lîngă aceste policlinici mari, des
enate centrelor mai aglomerate, este în 
curs de construcție o policlinică mai 
mică, la Pașcani. Ea va începe să func
ționeze tot în 1963. Clădirea ocupă o 
suprafață desfășurată de circa 2 800 mp 
și va cuprinde fot ce este necesar acor
dării unei asistenfe medicale complete, 
unei populații de 15 000—20 000 
locuitori. Este da fapt o policlinică de 

tipul celor amintite, însă la o scară mai 
redusă.

In anul 1963 continuă lucrările de 
construcție a spitalelor din Medgidia, 
Suceava, Hunedoara și la maternitatea 
din Bacău.

Spiralul din Medgidia, cu parter și 4 
etaje, va avea 300 de paturi pentru 
bolnavi și 38 pentru însoțitori și noi 
născuji. Cel de la Suceava va avea 600 
de paturi, iar cel din Hunedoara 700 
de paluri, plus 75 pentru însoțitori și 
noi născufi.

Noul spital din Bacău va fi profilat 
pentru ginecologie-obstetrică și va 
avea 235 de paturi.

Tot în acest an va începe turnarea 
betoanelor și ridicarea zidăriei la ma
rele spital de 900 de paturi din Constan-

(Continuare în pag. Ii-a)
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VIA?A DE PARTID

Experiența muncii de partid
pe un șantier

Problemele legate de asigurarea 
unui ritm susținut de lucru pe șan
tiere se află permanent în centrul 
preocupărilor organizației noastre 
de bază. Toate formele muncii po- 
litico-organizatorice urmăresc să 
mobilizeze pe muncitori și tehni
cieni la scurtarea termenelor de 
executare a construcțiilor și la îm
bunătățirea calității acestora, în
deosebi a finisajelor. Anul trecut, 
colectivul întreprinderii noastre a 
construit 624 apartamente — cu 82 
mai multe decît prevedea planul, 
două școli cu cite 8 clase, un cămin 
pentru studenți cu 330 locuri etc. 
Obiectivele au fost predate la da
tele planificate, unele chiar înainte 
de termen. Am obținut realizări și 
în ce privește îndeplinirea celorlalți 
indicatori ai planului : productivita
te, calitate, preț de cost.

Organizația de bază și-a orientat 
munca spre problemele esențiale 
ale activității șantierului. Intr-o a- 
dunare generală a fost discutată 
problema introducerii cu mai mult 
curaj a metodelor noi de lucru pe 
șantiere. Membrii și candidații de 
partid s-au situat în fruntea ac
țiunii pentru folosirea largă a ele
mentelor prefabricate și îndeosebi a 
panourilor mari. Practica a confir
mat avantajele acestei metode. In 
timp ce construcția unui bloc după 
metoda clasică durează în medie 6 
luni, construcția unui bloc din pre
fabricate se realizează în 3 luni și 
jumătate. Tocmai de aceea aproape 
jumătate din numărul apartamen
telor ridicate în 1962 de întreprin
derea noastră sînt din panouri mari 
prefabricate.

în cadrul unei adunări generale a 
organizației de bază a fost dez
bătută și problema ridicării gradu
lui de mecanizare a lucrărilor, con
diție importantă a aplicării meto
delor înaintate de lucru. La discuții 
s-a subliniat necesitatea de a se me- 
caniza prepararea betoanelor și a 
mortarelor. Propunerile valoroase 
au fost însușite și aplicate de con
ducerea întreprinderii.

îmbunătățirea continuă a calității 
lucrărilor de construcții și îndeo
sebi a finisajelor constituie una din 
principalele noastre preocupări per
manente. Biroul organizației de 
bază, împreună cu conducerea în
treprinderii, a alcătuit colective din 
muncitori fruntași în producție, in
gineri și tehnicieni — membri și 
nemembri de partid. Ei au studiat 
situația pe șantier și a reieșit că, 
deși calitatea lucrărilor s-a îmbu
nătățit simțitor, se mai execută 
uneori lucrări de o slabă calitate, 
cum s-a întîmplat cu finisajul 
la blocul 3/2. Pentru a preveni 
asemenea deficiențe, la recoman
darea organizației de bază, con
ducerea întreprinderii a luat mă
suri ca predarea și preluarea lu
crărilor de la o echipă la alta să

de construcții
se efectueze pe bază de proces ver
bal, să se facă recepția fiecărui 
obiectiv de către o comisie internă 
și să se controleze calitatea mate
rialelor de construcție înainte de a 
fi introduse în lucru. Rezultate bune 
au dat schimburile de experiență or
ganizate între echipe și brigăzi, pre
cum și între șantiere.

La îmbunătățirea calității con
strucțiilor au contribuit și acțiu
nile întreprinse în ce privește ri
dicarea calificării .muncitorilor și 
pregătirea de noi constructori. Pînă 
nu de mult, majoritatea muncito
rilor noștri calificați, îndeosebi zi
darii de fațade, mozaicarii, erau a- 
duși din alte regiunii La propunerea 
organizației de partid, conducerea 
întreprinderii a organizat cursuri de 
calificare pe șantier.

Un rol hotărîtor în îndeplinirea 
sarcinilor de producție îl are desfă
șurarea unei munci politice de masă 
concrete, operative și mobilizatoare. 
Pe șantierele întreprinderii activea
ză un mare număr de agitatori ; 
lunar sau bilunar noi îi instruim 
pe agitatori asupra celor mai im
portante sarcini de producție : res
pectarea termenelor de dare în fo
losință a construcțiilor, folosirea 
metodelor industriale de construcții, 
îmbunătățirea calității lucrărilor, 
întărirea disciplinei în muncă etc.

O înrîurire puternică asupra 
muncii pe șantiere are și agitația 
vizuală. La gazeta de perete a în
treprinderii, clasată anul trecut pe 
locul întîi în întrecerea dintre ga
zete pe oraș, și la gazetele de pe
rete de pe șantiere apar cu regu; 
laritate articole, corespondențe, epi
grame, caricaturi în legătură cu 
cele mai variate aspecte ale muncii 
constructorilor. Gazetele de perete 
au popularizat metodele de muncă 
ale echipelor fruntașe conduse de 
Constantin Relea, Pușcașu Ștefan, 
Virgil Manea etc. Maistrul Dumitru 
Cozma a criticat într-un articol ri
sipa de materiale pe lotul 6/2. In 
numărul următor al gazetei de pe
rete a întreprinderii, ing. Mihai 
Constantin, șeful lotului, a răspuns 
criticii și a arătat măsurile luate 
pentru înlăturarea deficiențelor 
semnalate. Deseori gazetele de pe
rete scot ediții fulger ; o astfel de 
ediție a popularizat metoda folosi
tă de brigada lui D. Senchea, 
care a turnat într-o noapte 80 m c 
beton la blocul 4/VI.

In prezent ne străduim că, prin 
ridicarea la un nivel mai înalt a 
muncii de partid pe șantiere, să mo
bilizăm colectivul întreprinderii 
noastre la îndeplinirea în mod 
exemplar a tuturor indicatorilor pla
nului pe primul trimestru al anului 
1963.

ILIE RELEA 
secretarul organizației 

de bază’ P.M.R. 
întreprinderea nr. 2 

construcții Bacău

CONFERINȚE AGROZOOTEHNICE. 
In ultima lună, în raionul Bujor, au 
fost ținute aproape 80 de conferințe 
cu caracter agrozootehnic. La con
ferința : „Cum putem mări fertilita
tea solului", prezentată în comuna 
Oancea, au participat aproape 900 
de colectiviști. Conferința „Dezvol
tarea și apărarea avutului obștesc" 
a fost audiată într-o adunare a co
lectiviștilor din comuna Diăgușeni. 
„Cum să combatem eroziunea solu
lui“ a fost tema expunerii făcute în 
fața colectiviștilor din comuna Tu
dor Vladimirescu. Alte expuneri cum 
sînt : „Combaterea dăunătorilor“, 
„Creșterea porcilor aduce venituri 
mari în gospodăria agricolă colecti
vă“ au fost prezentate de specialiști 
în comuna Smulți. Au participat pes
te 1 000 de colectiviști.

ARTIȘTI IN MIJLOCUL MUNCI
TORILOR. Recent, un grup de ar
tiști ai Operei romîne de stat din 
Cluj, au făcut o vizită muncitorilor 
de la Uzina „Tehnofrig”, unde au 
prezentat un program alcătuit din 
arii din opere și cîntece populare.

FILME PENTRU COLECTIVIȘTI. 
Pentru colectiviștii încadrați în învă- 
țămîntul agrozootehnic de masă, în 
cinematografele sătești din regiunea 
Galați se prezintă cicluri de filme a- 
gricole. Printre filmele prezentate 
se numără „Amplasarea construcții
lor zootehnice”, „Creșterea și îngră- 
șarea industrială a porcilor”, „Crește
rea animalelor în gospodăriile colec
tive și de stat”, „Cultura porumbului” 
și altele.

MANUALUL : „ÎNVĂȚAȚI LIMBA 
RUSĂ FĂRĂ PROFESOR. De curînd 
Editura științifică a expediat librăriilor 
manualul lui Gh. Bolocan și T. Voron- 
țova „învățați limba rusă fără profesor“, 
care are ca 
limbii ruse pe 
Pentru a veni 
pregătesc după acest manual, autorii au 
acordat o atenție deosebită metodei de 
asimilare a limbii ruse. în acest scop, 
gramatica limbii ruse a fost tratată în 
comparație cu cea a limbii romîne, in- 
sisfîndu-se asupra asemănărilor și deo
sebirilor dinfre cele două limbi. Ma
nualul esfe însoțit de o anexă cu exer
ciții și vocabularele rus-romîn și romîn- 
rus.

scop înlesnirea însușirii 
baza studiului individual, 
în ajutorul celor care se

EXPOZIȚIA „REVOLUȚIA CU- 
BANÄ ÎN IMAGINI". La Craiova 
s-a deschis recent expoziția de foto
grafii „Revoluția cubanăîn imagini“ 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, în colaborare cu Comitetul pen
tru cultură și artă al orașului Craio
va. Expoziția cuprinde peste 500 de 
fotografii. Din prima zi s-a bucurat 
de o mare afluență de vizitatori.

„AȘA CUM ClNTĂ OAMENII“. 
Sub acest titlu, Casa regională de 
creație Argeș a editat recent, în a- 
jutorul formațiilor artistice, o cule
gere care cuprinde texte pentru 
brigăzile artistice de agitație, mon
taje literare, poezii și cîntece.

laborator,
la Institutul de cercetări miniere din Capitală,

Euiimia Olteanu, șei de secție, șl tehnicianul Milan
analizind rezultatul experienței pentru deshidratarea unei 

(Foto : M. Andreescu)

Determinarea
substanțelor proteice

din lapte

Laptele constituie o sur. 
să importantă de proteine 
de origină animală. Calita
tea acestuia fiind apreciată 
numai pe baza conținutului 
în grăsime s-a urmărit, 
prin selecție, îndeosebi 
creșterea însemnată a pro
centului de grăsime.

Cercetările efectuate au 
arătat însă că, prin selecție, 
poate fi sporit și conținutul 
in proteine al laptelui. 
Ir^ laboratorul de biochimie 
aț Institutului de cercetări 
zootehnice au fost experi
mentate recent diferite me
tode de determinare. Cele 
mai bune rezultate la de
terminarea în serie a con
ținutului în proteine al 
laptelui le-a dat metoda 
de titrare cu formol, care 
s-a dovedit a fi simplă în 
aplicare, rapidă și precisă.

Ing. N. VERMEȘANU, 
șef de laborator la Ins
titutul de cercetări zoo
tehnice.

Combaterea bolilor
la cartoii

bazei tulpinei și putregaiul 
umed al tuberculilor. In 
depozite pierderile se pot 
ridica chiar pînă la 60 la 
sută. Lucrările întreprinse 
în ultimii ani în secția de 
fitopatologie și microbiolo
gie a. Institutului de biolo
gie al Academiei R. P. Ro- 
mine au urmărit studierea 
agenților patogeni, raportul 
dintre răspîndirea bolii și 
mediul climatic, simptoma. 
tologia și condițiile de 
transmitere a bolii în cîmp 
și în depozite. Cercetările 
au arătat că boala apare 
numai în anumite regiuni 
ale țării, îndeosebi în cele 
cu precipitații multe și cu 
temperaturi moderate, că 
la apariția și evoluția ei, 
în special în depozite, par
ticipă și alte bacterii fito- 
patogene decît cele care se 
cunoșteau. Studiile biolo
gice efectuate au dus la o 
mai bună cunoaștere a 
etiologiei bolii și permit 
aplicarea de măsuri efi
ciente pentru combaterea 
ei, pentru păstrarea carto
filor în condiții corespun
zătoare.

îmbinarea activității 
didactice și științifice

Nu numai în cîmp, ci și 
în depozite cartoful poate 
fi atacat de o boală al că
rei efect este înnegrirea,

ION LAZĂR, cercetător 
la Institutul de biologie 
al Academiei R. P. Ro
mine.

La Institutul politehnic 
Timișoara au fost studiate 
în anul 1962 o serie de pro
bleme legate de cerințele 
producției industriale. Pe 
baza unei convenții înche
iate cu Uzinele construc
toare de mașini din Reșița, 
colectivul catedrei de ma
șini hidraulice a efectuat 
cercetări care au dus la 
stabilirea celor mai bune 
tipuri de rotari de turbine 
pentru unele centrale hi
droelectrice. La rîndul său, 
colectivul catedrei de ma
șini termice a adus îmbună
tățiri tehnice turbinelor de 
12 M W pe care le produc 
constructorii de mașini din 
Reșița.

Cadrele didactice din 
institut au pus la dispoziția . 
unor întreprinderi și mi
nistere rezultatele studiilor 
privind prelucrarea me
talelor, noi soluții tehnice 
în construcția unor mașini 
și agregate de mare preci
zie etc. Anul trecut au fost

La clubul schelei petroliere din Boldești, regiunea Ploiești
(Foto : R. Costln)

Rezerve interne puse în valoare
Laminatorii de la 

Combinatul siderurgic 
Hunedoara pun în va
loare 
terne 
zării 
de a
60 000 tone de lamina
te peste plan. La Blu- 
ming, principalele locuri 
de muncă au fost în
credințate muncitorilor 
cu mai multă experien
ță și care au urmat re
cent cursuri de ridicare 
a calificării. S-a îmbu-

noi rezerve in- 
în vederea reali- 

angajamentului 
da anul acesta

nătățit simțitor proce
deul de alimentare a 
cuptoarelor adînci cu 
lingouri încălzite la o 
temperatură mai ridica
tă, ceea ce permite 
scurtarea timpului de 
laminare a fiecărui lin
gou cu 10—15 secunde. 
Colectivul a redus la 
jumătate timpul de sta
ționare a liniilor de 
laminare, față de reali
zările anului trecut. La 
laminorul de 650 mm,

ca urmare a îmbunătă
țirii regimului termic 
al cuptoarelor, fiecare 
schimb a realizat zilnic, 
în medie, cu cîte 55 
tone de laminate mai 
mult decît era planifi
cat. A fost îmbunătăți
tă și calitatea produse
lor. Muncitorii de 
Bluming au redus 
centul de rebuturi 
15 la sută față 
coeficientul admis.

(Agerpres)

Pr ie t en i ai cărții♦ ♦

la 
pro- 

cu 
de

Un bogat sortiment de produse
Fabricile de confecții și tricotaje 

pregătesc pentru sezonul de primă
vară peste 2 000 de noi modele. Ma
joritatea acestor produse — confec
ții și tricotaje — au și intrat în 
producția de serie urmînd ca în ur
mătoarele luni magazinele să fie 
bogat asortate cu mantouri, ta- 
ioare, rochii, fuste, costume bărbă
tești și pentru copii, impermeabile 
și tricotaje. Din gama variată a noi
lor produse se disting obiectele de 
îmbrăcăminte realizate de Fabrica de 
confecții și tricotaje „București”, 
„Arta Modei” din Capitală și „Mon
diala" Satu-Mare.

Colecția pentru primăvară, con
tractată anul acesta, cuprinde între 
altele, 500 de noi modele de tricota
je din fire voluminoase și lină -fină 
cu o croială modernă, lejeră.

Pentru asigurarea unei producții

de calitate, majoritatea întreprinde
rilor au primit în ultima vreme o 
serie de utilaje modeme și s-a tre
cut la aplicarea în producție a unor 
noi procedee tehnologice.

Gospodinele vor primi cu multă 
satisfacție apariția în magazine a 
unor noi articole de uz casnic. Vă 
prezentăm cîteva din ele: aragazul 
„Carpați II”, de o construcție îmbu
nătățită, cu ceas avertizor, ușă din 
sticlă termorezistentă și cu bec de 
control. Vor apare și alte articole 
care vor ușura munca gospodinelor : 
mesele pliante pentru călcat rufe, 
scîndurile pliante pentru călcat mî- 
neci, mașini de măcinat nuci, con
fecționate din tablă cositorită și 
material plastic, aparate de bătut 
maioneză, scări pliante pentru bi
blioteci, și altele.

Biblioteca din comuna Cerca, 
raionul Oradea, are astăzi 8 150 
de volume. De la un cititor la al
tul, cărțile bibliotecii fac ocolul 
întregii comune. Aproape în fie
care casă se află întotdeauna cite 
un volum sau două. Pe măsură 
ce a sporit zestrea bibliotecii, a 
crescut și numărul prietenilor ei. 
Acum doi ani, biblioteca avea 618 
cititori. Anul trecut — peste 1 200. 
Pe multe fișe, bibliotecara Maria 
Ciuc a notat zeci de titluri. Gus
turile și preferințele, firește, sînt 
diferite și e greu 
prin cite mîini a 
sau alta. Pe lîngă 
volume de literatură beletristică 
și științifică, mulți colectiviști ci
tesc cu interes cărți și broșuri 
agrozootehnice.

Una din preocupările princi
pale ale bibliotecarei Maria Ciuc 
este să informeze la timp pe citi
tori despre cărțile noi. în cadrul

să urmărești 
trecut o carte 

cele mai noi

emisiunilor stației de radioficare 
sînt prezentate cu regularitate 
noutățile ; la bibliotecă șe organi
zează în fiecare săptămină 
literare, discuții cu cititorii, 
de întrebări șt răspunsuri.

Astăzi, mulți colectiviști 
comună au biblioteci personale. 
Eu sînt gestionar la cooperativă 
și am vîndut în cîteva luni un 
mare număr de cărți. Din păcate 
înșă, nu întotdeauna cooperativa 
noastră, satisface cerințele cum
părătorilor ; uneori nu primim 
toate cărțile și broșurile agrozoo
tehnice, foarte mult căutate în 
comună. Totodată, U.R.C.Ç. Ora
dea ar trebui să. trimită magazi
nelor de desfacere din comune ca
talogul noutăților editoriale și 
alte materiale de popularizare a 
cărții.

seri 
seri

din

PAVEL GROZA, 
funcționar

La strung și la șevalet

fa

In construcție —noi unități sanitare
(Urmare din pag. I-a)

șl vor continua lucrările la spitalul 
431 de paturi din Slobozia.

eveniment mal Important în ce 
privește construirea de unități sanitare, 

fi darea în folosință, în acest an, 
a spitalului cu policlinică din Onești. 

Spitalul, situat în partea nordică a 
noului oraș, pe o suprafață de 21 000 
mp, va fi una din cele mai frumoase 
construcții din Onești. O clădire cu 

și 7 etaje, așezată la marginea 
unui parc cu perspectivă spre văile 
Trofușului și Oituzului.

Spitalul are următorul profil 1 Inter
ne, chirurgie, ginecologie-obsfetrică, 
pediatrie, dermato-venerice, T.B.C., 
O.R.L. și oftalmologie, oncologie.

Cîteva amănunte care vorbesc des
pre grija- față de bolnavi ; majoritatea

camerelor tînf cu 3 pafurl. S-au con- 
jtrult de asemenea pentru fiecare sec
ție, camere cu unul șl două paturi. 
Flecare secție, de circa 25—50 paturi 
are oficiu, sală de mese, sală de trata
mente, cabinet pentru medici, cameră 
de gardă pentru surori, grup sanitar șl 
baie. La palul fiecărui bolnav va fl 
sfalat un sistem de radio care-l va 
putința să vorbească direct cu sora 
serviciu șl să asculte transmisiunile 
diofonice.

In Jurul spitalului va fi amenaiat 
frumos parc de aproape 6 hectare.

Anul acesta se va da în folosință, cu 
întreaga capacitate, Institutul de onco
logie din București. De asemenea, se 
va termina construcția corpului de spi
talizare 
din Cluj, 
folosință 
viitor.

Cele două institute de oncologie sînt 
înzestrate cu Instalații și utilaje dintre 
cele mai moderne.

Mulți muncitori de la Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad sînt adevărați 
artiști în meserie. Ei mînuiesc cu 
precizie mașinile moderne, de 
înaltă ' tehnicitate, cu care este do
tată fabrica. In colectivul nostru 
sînt însă și artiști în sensul obiș
nuit al cuvîntului. Anton Vădea
nu, strungar, Laurențiu Gheorghiu, 
tehnician, Ion Medeleanu, contro
lor de calitate, și alții, schimbă 
adesea mașinile și uneltele de 
muncă cu penelul și paleta de cu
lori, punîndu-și în valoare aptitu
dinile la atelierul de pictură de pe 
Ungă club. Cele mai bune lucrări 
ale lor au lost expuse în cadrul a 
două expoziții organizate în iabri- 
că anul trecut. La expoziția regio
nală a artiștilor amatori, cercul de 
pictură al fabricii a expus 54 de 
lucrări. Din cele 13 pînze selecțio
nate pentru cea de-a IlI-a expozi
ție republicană a artiștilor ama- 

t premiate ; „Mun
de Anton Vădeanu,

torl, două au los 
că patriotică” d 
strungar, a lost

miul II, iar „Montatorii” de Lau
rențiu Gheorghiu, tehnician, cu 
premiul III.

La 1 mai, se împlinesc zece ani 
de cînd a lost produs la Bîrlad pri
mul rulment. Artiștii noștri ama
tori au început să pregătească o 
expoziție cu lucrări inspirate din 
activitatea de un deceniu a fabri
cii : compoziții rnari în ulei, înfă- 
țișînd aspecte din fabrică, portre
te ale fruntașilor, gravuri în lino
leum și lemn, un mozaic din plă
cuțe de oțel din diferite culori etc. 
Unii dintre artiștii noștri au și 
schițat lucrările pentru expoziție. 
Laurențiu Gheorghiu pregătește o 
compoziție sportivă; Ion Medelea- 
nu, controlor de calitate, a început 
să lucreze o compoziție închinată 
interesului pe care muncitorii din 
fabrică îl manifestă pentru studiul 
cărții tehnice ; strungarul Anton 
Vădeanu va picta cîteva peisaje.

ELIADE SOLOMON 
tehnician

abordate 183 de teme de 
cercetare științifică, dintre 
care 128 legate de produc
ție.

Urmărirea acțiunii 
unor medicamente 

la microscopul 
electronic

Recent în laboratorul de 
microscopie electronică al 
institutului nostru a fost 
pusă în aplicare o nouă 
metodă de investigație — 
autocitoradiografia. Metoda 
permite să se urmărească 
unele modificări dé mare 
finețe în structura șl func
ția celulară datorate acțiu
nii, la acest nivel, a unor 
medicamente marcate cu 
izotopi radioactivi. In acest 
scop se recoltează anumite 
țesuturi în secțiuni ultra- 
fine — de circa 300 angs- 
trömi *)  — de la animale de 
experiențe sau, în anumite 
cazuri, chiar de la bolnavii 
cărora li s-a injectat în 
prealabil medicamentul res
pectiv. Țesutul obținut este 
pus în contact cu o peli-

culă sensibilă acoperită cu 
o emulsie fotografică spe
cială. După trecerea timpu. 
lui de expuneri și după 
developare, preparatul com
pus din țesutul radiant și 
pelicula imprimată este 
cercetat la microscopul e- 
lectronic. Pe ecranul fluo
rescent al acestuia se poate 
observa influența medica, 
mentului administrat asu. 
pra structurii celulelor. 
Tot astfel se pot obține in
dicații cu privire la locali
zarea și modul de acțiune, 
la nivel celular, a unor 
substanțe cancerigene, a 
unor agențl nocivi marcați.

Utilizînd procedee tehni
ce originale, colectivul la
boratorului a urmărit 
transferul de fosfor și iod 
radioactiv în unele celule 

endocrine, 
și circuitul 
acestor ele- 
autocitora- 

să aprofun- 
cancero-

ale glandelor 
metabolizarea 
intracelular al 
mente. Studiile 
diografice tind 
deze mecanismul 
genezei în glandele endo
crine, al metabolismului ce
lular, al farmacodinamiei 
unor medicamente noi.

*) un angström este egal 
cu a suta milioana parte 
dlntr-un centimetru.

Dr. I. PETREA, cercetă
tor principal la Institu
tul de endocrinologie al 
Academiei R.P. Romine

In
da 
de 
ra-

un

de la Institutul de oncologie 
care va fi dat complet 1n 
în prima Jumătate a anului

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R, P. Romîne : Simfonia fantastică, 
Bolero șl Șeherezada — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caraglale“ (Sala 
Comedia) ; Apus de soare — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Siciliana — (orele 19,30). 
Teatrul „c. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Vlalcu Vodă — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Patru sub un acoperiș — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Mamou- 
ret — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 70) : Menajeria de sticlă
— (orele 19,30). Teatrul muncltoreso 
C.F.R.-Giuleștl : Băiat bun, dar... cu lip
suri — (orele 19,30). Teatrul pentru tine
ret șl copil (Sala C. Miile) : Logodnicul 
de profesie se însoară — (orele 20). (Sala 
Libertatea) : Foștii copil — (orele 20). 
Teatrul evreiesc de stat ; Lozul cel mare
— (orele 20). Ansamblul de cîntece șl 
dansuri al C.C.S. : Balada patriei — (o- 
rele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : Tănase șl Revista
— (orele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul pă- 
mlntului în 30 de melodii — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : Ha
rap Alb — (orele 16). Circul de stat : Ste
lele Varșoviei — prezentat de ansamblul 
circului polonez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupeni 29 — am
bele serii ; Patria (9,15; 13; 17; 20). Baro
nul de Münchhausen : Republica (9; 11; 
13; 15; 17;
15; 17; 19; 21), Grlvița (10; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21), 23 
18,45; 21).
(10; 12; 15;
11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Flacăra (11; 
16; 18,15; 20,30). Van Gogi) — cinema
scop : V. Alecsandrl (11; 13,30; 16; Seara 
prietenilor filmului (19), Divorț Italian i

Cercul de artă plastică de pe lîngă clubul F.B.B. la lucru.
D. MINCULESCU

19; 21), Elena Pavel (9; 11; 13;

August (10; 12,05; 14,15; 16,30; 
Maria Candelaria : Magheru 
17; 19; 21), I. c. Frlmu (9,30;

București (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21), Gh. Doja (9,30 , 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 i
21.30) , Alex. Sahia (10,15 i 12,30 ; 14,45 i 
17 ; 19,15 ; 21,30), ștefan cel Mare (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), G. Coș- 
buc (9,15 I 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Strada mezinului : Tineretului (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,30 ; 20,30), Luceafărul (15 i 17 > 
19 ï 21). De la Apenlni la Anzl — cine
mascop : Victoria (9,15 ; 11,15 i 13,15 ; 
15,15; 17,15) 19,15; 21,15). Tizoc — cinema
scop : Lumina (9,30 , 11,25 ; 13,20 ; 15,15 ; 
17,10; 19,13) 21,15). Mirajul : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Aurel Vlai- 
cu (15 ; 17 ; 19 ; 21). Sub cupola albastră : 
13 Septembrie (10; 11,15; 12,30). Cînd co
media era rege — VIrsta de aur a co
mediei : 13 Septembrie (14 ; 17 ; 20). Po
vestiri vesele — Ancora : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la o- 
rele 10 pînă la orele 21). Omul cu 
obiectivul rulează la cinematografele : 
Maxim Gorki (16 ; 18,15 ; 20,30), 8 Martie 
(15; 17; 19; 21), 30 Decembrie (16; 18,15;
20.30) . Balada husarilor : înfrățirea între 
popoare (10,30; 15,30; 17,45; 20), Olga Ban
ele (15 ; 17 ; 19 ; 21). Partea ta de vină : 
l Mal (10 ; 12,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), Volga 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). O viață : rulează 
In continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 21 la cinematograful Alex. Popov. 
Soțul soției sale : rulează la cinemato
grafele C-tin David (16; 18,15; 20,30), M. 
Eminescu (16; 18,15; 20,30). Carmela — ci
nemascop : V. Boaită (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
18,15; 20,30). Floarea zăpezii : unirea (16; 
18; 20). Tinerii — cinemascop ; Miorița 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21). Transpor
tul : Munca (16; 18,15; 20,30). Dă-i înainte 
fără grijă : Popular (14; 16; 18,15; 20,30). 
Apartamentul — cinemascop : Arta (11; 
15,30 ; 18 ; 20,30), 16 Februarie (16 ; 
13,15 ; 20,30). Patru Inimi : Moșilor (16 ;

18,15 ; 20,30). Președintele centru Înain
taș — rulează la cinematograful Iile 
Pintllie (18; 18; 20). Hamlet : Floreasca 
(15 ; 18 ; 21), T. viadimlrescu (15 ; 18 ; 
20,45). Marile speranțe: - "

G. Bacovia (15,30,- 18; 20,15). Moara cu no
roc • "-------• ~ " "■ -----  — - - ■ •
tul 
cea

Libertății (10,
15,30 £ 18 ; 20,30). Acord final;

: Drumul Serii (15; 17,30; 20). Labirin- 
inlmli — cinemascop : B. Delavran- 
(16; 18; 20).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a răcit ușor 

în Transilvania. Cerul a fost variabil 
Local, în jumătatea de nord a țării e 
nins slab, iar în Dobrogea au căzut bur
niță șl ploaie trecătoare. In cea ma’ 
mare parte a țării s-a produs ceață. Vîn 
tul a suflat slab pînă la potrivit, pre 
dominînd din sectorul vestic. Tempera 
tura aerului la ora 14 înregistra valoi 
cuprinse între minus 2 grade la Huedii 
și plus 0 grade la Pîrscov și Jurilovca 
In București : Vremea s-a menținut u 
medă, cu cerul variabil, vîntul a su 
flat slab. Dimineața și seara s-a sem 
nalat ceață. Temperatura maximă a fosi 
de plus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 11 
și 18 februarie : Vremea se va menține 
umeda, cu cerul variabil, mal mult a- 
coperlt. Precipitații mai mult syb fermă 
de lapoviță și ninsoare vor căde^-. în ceS 
mai mare parte a țării. Vînt slao pînă 
la potrivit. Temperatura ușor variabilă 
Minimele vor fi cuprinse intre zero șl 
minus 10 grade, iar maximele între mi
nus 4 șl plus 6 grade. Local ceață. In 
București : Vreme umedă, cu cer va
riabil mai mult acoperit. Temporar pre
cipitații. Vint slab pînă la potrivit, 
Temperatura ușor variabilă.
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30 de an[ de la eroicele lupte ale ceferiștilor și_ petroliștilor

RĂSUNET
Acum treizeci de ani sirena Grivifei 

a plutit deasupra Capitalei, sunet per
sistent, necontenit, flufurînd ca o che
mare. Sirena aceasta parcă a despăr
ți! în două pe fofi oamenii : de o 
parte vinovafii, uzurpatorii, cei care 
sărăceau poporul, oameni înspăimîn- 
fafi de ziua lor de mîine — și de altă 
parte marea mul|ime populară, care 
suferea și care deslușea în acest sem
nal de alarmă, în această chemare as
pră, calea de luptă spre zile mai bune.

Sirena chema la solidaritate. Ea a 
avut un puternic răsunet în rîndurile 
întregului popor. în această grevă 
plină de avînt revoluționar se oglin
deau cele mai bune însușiri morale 
ale muncitorimii, imaginea a numeroase 
lupte pe care le desfășurase în anii 
nemiloasei crize dintre 1929—33. Gri- 
vifa era o culminație a acestor lupte, 
produsul lor cei mai înalt, exemplar, 
însuflefifor. Grivifa, în acele zile în
cordate, era însăși clasa muncitoare.

Iar apelul ei răsuna în toate con
științele. în conștiințele oamenilor sim
pli, în sufletele mulțimii, în conștiințele 
multor intelectuali ai vremii. Evenimen
tul a răscolit multi oameni care se con
siderau mărunți, neînsemnat’', care trăiau 
în umbră o viafă grea și pe care sirena 
proletară îi- chema să se alăture luptei. 
Tot ce era conștiință curată, cinste, 
demnitate, se găsea în acele zile ală
turi de eroicii ceferiști, venea înspre 
ei, își arăta într-un fel sau altul solida
ritatea, adeziunea la lupta lor.

Gardul de fier pe care ni-l arată 
fotografiile și tablourile Grivifei de 
atunci, gratiile acelea care în vecinăta
tea puștilor și a împușcafilor păreau 
gratii de închisoare, sileau pe fiecare, 
într-un fel sau altul, să se întrebe de 
care parte este el. La Grivifa se înfrun
tau două lumi. Era sirena greviștilor, 
erau împușcăturile guvernanților.

Guvernanții, întotdeauna izolafi de 
popor, totuși rareori s-au văzut atît 
de izolafi. Au făcut ceea ce făceau 
în asemenea împrejurări toate guver
nele asemănătoare cu al lor. S-au fuoi- 
lat în dosul armatei, au tras, au vărsat 
sînge. Nu era destul că oamenii din 
popor suportau greul crizei, înfometa
rea, curbele de sacrificiu, tăișul specu
lei, poverile mizeriei ; lot ei aveau să 
plătească tributul de sînge.

Dar nu era vorba numai de ceea 
ce se înfrunta atunci. în acei moment, 
de o parte și de alta a gardului. Ma
rile evenimente au facultatea de a în
chide în ele, în numai cîteva ore, 
echivalentul a ani și ani de istorie. 
Cele cîteva ore dramatice ale Grivi
fei au închis în ele echivalentul multor 
ani de luptă între două lumi : mizeria

la care fuseseră aduși greviștii ara 
parcă o recapitulare a tuturor Silitor 
de înfometare a poporului ; represiu
nile dirijate împotriva lor erau o ilus
trare — în gloanfe și sînge — a tu
turor anilor de asuprire sălbatică a po
porului.

De cealaltă parte a gratiilor erau 
nu numai protestul, nemulfumirile, ci și 
nădejdile, aspirafiile bărbafilor clarvă
zători ai acelei epoci. Intr-un cuvînt, 
de cealaltă parte a gardului se afla 
viitorul. Mai tîrziu, la proces,’ acest 
viitor avea să prindă aripi în cuvin
tele conducătorilor luptei, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Acuzatori neîmpăcafi ai tragicei situafii 
în care clasele guvernante aduseseră 
fara, ei pledau cu vigoare și realism 
pentru viitorul fării.

Ce le-au putut opune guvernanții 
aflafi de cealaltă parte a gardului ? Nu 
mă refer la gloanfe sau la așa-zisa 
justifie militară — mă refer la idei, la 
idealuri, la concepfia despre viafă. Răs
punsul, simbolic, mi s-a părut că-l gă
sesc într-o fotografie luată în timpul 
evenimentelor de la Grivifa. în mulfi- 
mea oamenilor modest îmbrăcafi, ve- 
nifi în fafa atelierelor în semn de soli
darizare cu muncitorii greviști, iată un 
tramvai ce nu mai pufea înainta. Pe 
partea din față, un afiș mare cu in
scripția, ca o sfidare : „Alhambra 
Carnaval". Oamenii sîngerau acolo, în 
stradă, pentru o bucată de pîine, copiii 
își căutau părinfii, iar odraslele „lumii 
bune" aveau nevoie de petreceri, 
chefuri, de lux, de mici „carnavaluri" 
de mucava. Criza era acută, oa
menii sufereau de foame, dar fecio
rii de bani gafa aveau nevoie de 
bani — și fara a făcut împrumuturi, a 
fost înglodată în datorii, tot aHe datorii, 
noi, pentru iux, pentru catifeaua verde 
a meselor de joc. Trebuiau plătite pro
cente la împrumuturile contractate prin 
sfrăinăfăfi, trebuiau aduși experfii străini 
la „carnavalul" financiar din Iară, ca să 
arate fiecăruia cum să danseze pe bu
get, cum să scadă din salariile muncito
rilor și funcționarilor, cum să suspende 
posturi, cum să învîrtă carnavalul Băncii 
așa-zis nationale.

De o parte se găseau capitalul 
international, acfiunile din petrol, 
dobînzile, dividendele, lipsa de dem
nitate nafională, de cealaltă era 
patriotismul oamenilor cinstiți. Nu a- 
ceșfia guvernau fara, nu ei o aduseseră 
în acea stare de adîncă înfeudare — 
dar ei o iubeau, nu se puteau resemna 
s-o lase prădată. De o parte erau

ÎN CONȘTIINȚE
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pompoase discursuri caragialești des
pre „țărișoară" de alfa fapte,
care mergeau pînă la sacrificiul vieții. 
Corul discursurilor caragialești era 
sfîșial de explozia împușcăturilor, co
micul trist al guvernării burgheze se în- 
sofea cu tragismul represiunilor.

Era un cer mohorît, cenușiu. Zăpada, 
ca întotdeauna, era albă, iar sîngele, 
ca întotdeauna, roșu. Existau copii care 
își căutau părinfii, existau oameni care 
mureau pentru viitorul acestei fări și, 
de cealaltă parte a gardului, circulau 
tramvaie purtînd inscripfia „Alhambra 
Carnaval".

★
Evenimentele de la Grivifa au zdrun

cinat încrederea exploatatorilor în dic
tatura lor, au arătat că există în fără 
forfe organizate, capabile să pună 
capăt desmăfului guvernanților. Ele 
au dovedit înalta conștiință a muncito
rimii, clarviziunea și capacitatea de 
organizare a partidului comunist, legă
tura sa strînsă cu masele muncitoare. 
Zdruncinînd încrederea burgheziei în 
dictatura ei, greva de la Grivifa a în
tărit în schimb încrederea maselor 
muncitoare în propriile forfe. Masele 
și-au dat seama că forfa lor vine din 
organizarea lor în jurul unui conducă
tor încercat și departevăzător, Partidul 
Comunist.

lată de ce evenimentele dramatice 
ale Grivifei au avut un ecou prelun
git : amintirea Grivifei a răsunat multă 
vreme după ce se încheiaseră sîngeroa- 
sele evenimente, ecoul ei s-a făcut auzit 
la proces, în nenumăratele manifestări 
de solidaritate de-a lungul și de-a la
tul fării, ca și departe pesfe hotare ; 
ecoul Grivifei a răsunat în articolele, 
apelurile, manifestele, în scrisul multor 
cărturari.

Tot ce era cinstit, lucid, animat de 
dragoste de fără a tresărit în acele 
zile. Solidaritatea cu muncitorimea Gri
vifei a însemnat solidaritate cu viito
rul, cu aspirafiile la o viafă demnă, 
omenească.

Toate forfele creatoare ale fării pă
șesc astăzi pe calea deschisă de clasa 
muncitoare, de partidul comuniștilor. 
Socialismul a învins la orașe și safe. La 
fiecare etapă împlinită, partidul arată o 
culme și mai înaltă, spre bunăstare, 
spre o fot mai înaltă cultură și civiliza
ție — căci viafa merge înainte. Dar, 
iubind mereu și mereu viitorul, iubim și 
trecutul, în fot ce a avut el mal 
înaripat, trecutul nostru, care ne-a 
deschis poarta spre ziua de azi. înain
tăm spre viitor purtînd în amintiri, în 
conștiință, mereu și mereu, acea zi de 
16 Februarie 1933.

15 februarie 1933. Șapte mii de 
muncitori ceferiști de la „Grivifa" 
încetează lucrul și ocupă atelie
rele. Fotografia înfățișează curtea 
atelierelor în timpul grevei. La 
chemarea conducătorilor lor, 
muncitorii răspund cu hotărîrea 
de a continua lupta.

O înaltă scoală 
pentru tineret 
în februarie 1933 eram, împreună 

cu soția, învăjători la o școală de 
pe Calea Grivifei, aproape de piața 
Chibrit. O școală mică, cu elevi pu
țini, majoritatea copii ai muncitori
lor de la Atelierele Grivifa. Situația 
mizeră a părinților se reflecta în îm
brăcămintea, pe chipul copiilor. Cei 
mai mulți dintre ei erau slăbuți, ve
neau la școală aproape desculți.

într-o situație grea se aflau atunci 
și funcționarii de stat, învățătorii, 
profesorii. Salariile mici erau plătite 
cu întîrziere și, uneori, amînate cu 
lunile. Mulți dintre colegii noștri șo
mau.

Luptele muncitorilor ceferiști au 
avut un larg ecou. Am fost impre
sionați de manifestările de solidari
tate ale populației.

După reprimarea sîngeroasă a 
eroicei lupte a muncitorilor ceferiști, 
mulți copii au lipsit de la școală. 
Unora le fusese ucis tatăl, alții nu 
mai aveau ce mînca pentru că ta
tăl lor era condamnat la ani grei 
de temniță sau concediat.

Au trecut de atunci 30 de ani și, 
dacă n-am fi trăit în acest cartier, 
dacă n-am fi fost martorii adîncilor 
transformări care au avut loc, nu 
ne-ar veni să credem că strada pe 
care pășim este tot Calea Griviței. 
Mica noastră școală a dispărut și, ca 
și în alte părți, i-a luat locul o școa
lă mare, luminoasă și spațioasă. 
Blocuri noi de locuințe au schimbat 
cu totul înfățișarea cartierului. Ți-e 
mai mare dragul să-i privești pe 
elevi, veseli și sănătoși, îmbrăcafi 
cum trebuie, toți cu cărți și caiete.

în clasă, am povestit în dese rîn- 
duri despre luptele din 1933. Evoca
rea evenimentelor de la Grivița este 
un puternic mijloc de educare a ti
nerelor generații ; lupta eroilor co
muniști constituie un exemplu de e- 
nergie revoluționară, de bărbăție șl 
curaj, de devotament și spirit de sa
crificiu pentru colectivitate, de fier
binte patriotism muncitoresc. Vorbind 
despre tradițiile revoluționare ale 
clasei muncitoare, cultivăm în ini
mile elevilor mîndria pentru marile 
cuceriri dobîndite în anii puterii 
populare, devotamentul față de 
partid și față de poporul nostru har
nic, făuritor al socialismului.

TRADIȚIILE GRIVIȚEI
Am lucrat la Atelierele „Grivi

fa“ din 1921. îmi amintesc și de 
condițiile grele în care trăiam pe 
atunci, și de luptele duse de cefe
riști pentru o viață mai bună. La 
„Grivița", mișcarea muncitorească 
era puternică. Deși în adîncă ilega
litate, simțeam partidul comunist 
prezent peste tot. Cu orice prilej, co
muniștii arătau muncitorilor de unde 
ni se trag suferințele.

Guvernul intensificase atacul îm
potriva condițiilor de trai ale clasei 
muncitoare. La chemarea comuniști
lor, muncitorii au pornit lupta pen
tru a impune guvernului respectarea 
drepturilor lor politice, satisfacerea 
revendicărilor economice. îmi amin
tesc, între altele, de demonstrația 
de la 31 ianuarie 1933. încolonați și 
strigînd : „Jos curba de sacrificiu 1", 
„Vrem pîine I“, „Vrem de lucru !’, 
muncitorii de la Ateliere au pornit 
pe Calea Griviței. Au sosit și mun
citori de la alte fabrici. Guvernul a 
trimis armata împotriva ceferiștilor.

O puternică grevă a început la 
2 februarie. Guvernul a fost si
lit să accepte cea mal mare parte 
din cererile ceferiștilor. Rezultatele 
grevei au convins pe muncitori, pe 
baza propriei lor experiențe, că nu
mai calea luptei deschise, arătate 
de comuniști, poate duce la victorie.

După lovitura primită la 2 februa
rie, guvernul a lansat un nou atac 
împotriva muncitorimii. S-a instituit 
starea de asediu, au fost arestați în 
noaptea de 14-15 februarie conducă
tori ai luptei noastre în frunte cu 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. A doua 
zi dimineața, numai despre noile

Pe calea
Sînt dintre muncitorii 

mai în vîrstă care au a- 
pucat vremurile grele 
cînd petrolul, una din 
bogățiile țării noastre, se 
găsea în mîinile trustu
rilor străine. în anii 
crizei, între 1929—1933, 
lucram la Rafinăria 
„Romîno - Americană". 
Munceam din greu, cu 
perspectiva de a fi a- 
runcați de la o zi la alta 
în stradă, pradă șoma
jului.

Partidul a chemat cla
sa muncitoare la luptă 
împotriva exploatării, a 
politicii de jaf și de în
robire economică față de 
trusturile străine, pen
tru apărarea dreptului 
la pîine și la muncă. De
monstrațiile și acțiunile 
hotărîte ale ceferiștilor 
de la Grivița au avut 
un puternic ecou în rîn
durile muncitorilor pe
troliști. Conduși de par- 

arătată t
tidul comunist, petroliș
tii s-au ridicat curajos 
la luptă. . La rafinărie 
muncitorii au ales un 
comitet de acțiune care 
a formulat o serie de re
vendicări. La 1 februa
rie a fost declarată gre
va. Mai mult decît atît, 
greviștii au pus stăpî- 
nire pe rafinărie. Ca să 
cîștige timp, patronii au 
dat asigurări că reven
dicările vor fi satisfă
cute. Au chemat poliția 
și armata. Delegații 
muncitorilor au fost a- 
restați. Au avut loc mari 
demonstrații la care 
s-au alăturat și cei delà 
„Astra“, „Orion" .și alte 
întreprinderi. Speriați 
de amploarea luptelor, 
patronii și autoritățile 
au trebuit să bată în 
retragere.

Eroismul clasei mun
citoare a rămas adînc 
întipărit în conștiința 
poporului și a constituit

măsuri represive luate de guvern se 
vorbea în Ateliere. Muncitorii, in
dignați, au hotărî! să lupte pînă 
la eliberarea celor arestați, să ob
țină înlăturarea stării de asediu, 
respectarea cuceririlor obținute la 2 
februarie. In zorii zilei de 16 februa
rie, greva a fost înăbușită în sînge. 
Dar multe din planurile burgheziei 
au fost întîrziate sau date peste cap. 
Viitorul avea să arate că, pînă la 
urmă, tot poporul avea să fie mai 
puternic.

Sub conducerea partidului, clasa 
muncitoare a devenit clasă condu
cătoare în stat, a fost lichidată ex
ploatarea omului de către om, a 
fost obținută victoria deplină a so
cialismului în țara noastră.

Azi, Uzinele „Grivița Roșie’ nu se 
pot compara nici pe departe cu 
ce-am cunoscut pe vremea burghe
ziei. S-au ridicat hale noi spațioase, 
bine ventilate și iluminate, înzestra
te cu utilaje de înaltă productivi
tate.

Uzinele „Grivița Roșie“ s-au repro
filat ; ele fabrică azi mașini și uti
laje pentru industria chimică, rafi
nării, fabrici de hîrtie și celuloză. 
Calea Griviței a devenit azi, cu 
blocurile ei noi, una din cele mai 
frumoase artere ale Capitalei.

Sînt fericit că am apucat marile 
prefaceri din țara noastră. Ele n-ar 
fi fost cu putință fără conducerea 
înțeleaptă a partidului, fără luptele 
clasei muncitoare, fără jertfele tova
rășilor noștri de la Grivița.

DUMITRU ȘTEFĂNESCU 
maistru

Uzinele „Grivița Roșie"

le partid 
un îndemn permanent 
la lupta împotriv.a ex
ploatării, pentru liber
tate și socialism.

Cauza pentru care a 
luptat clasa muncitoare 
în 1933, sub conducerea 
partidului comunist, a 
triumfat. Trăim într-o 
țară în care nu mai co
mandă nici trusturile 
„Standard-Oil” sau „Ro
yal Dutch“, nici capita
liștii și moșierii romîni. 
S-au schimbat multe și 
pe Valea Prahovei. Ate
liere demodate au fost 
transformate în uzine 
moderne, s-au construit 
instalații noi, de înaltă 
tehnicitate. Muncim as
tăzi în folosul nostru, 
într-o țară liberă pe 
care o facem mereu mai 
frumoasă.

ION MIHÄILESCU 
electrician 

Rafinăria Teleajen

Cit de grea era odinioară viata ță
ranului o știe toată lumea. La noi în 
sat. ca să ne putem hrăni copiii; tre
buia să lucrăm „in parte” la moșieri. 
Ei aveau grijă ca, după o vară întrea
gă de muncă, „partea” noastră să nu 
ne ajungă nici măcar pînă în primă
vară. Multi țărani se înglodau în da
torii. Sărăcia era soră bună cu bolile 
și neștiința de carte. La școală mer
geau putini copii și numai 2-3 clase, 
pentru că eram nevoiti să-i luăm 1st 
cîmp.

Voiam să scăpăm de sărăcie și asu
prire, dar nu vedeam limpede cum. 
Luptele muncitorilor ceferiști și petro
liști, conduși de Partidul Comunist, 
care au zguduit puterea exploatatori
lor poporului, ne-au arătat că țără
nimea are în muncitori un frate mai 
mare, luminat și puternic, care cu
noaște bine drumul către o viată o- 
menească In inimile noastre a prins 
să încolțească atunci nădejdea că, în 
unire cu clasa muncitoare și sub con
ducerea ei, vom birui pe asupritori. 
Mînia și nădejdea ne-au adunat acum 
aproape 30 de ani la Deva. Eram 
peste 10 000 de țărani din părțile Hu
nedoarei și Zarandului. A fost o adu
nare de care o să-mi aduc aminte 
totdeguna. Atunci a luat naștere Fron
tul Plugarilor, condus de Dr. Petru 
Groza, atunci s-a hotărît să pornim la 
luptă alături și sub conducerea clasei 
muncitoare, a partidului ei. In focul 
luptelor duse împotriva moșierilor s-a 
închegat alianța trainică dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare. 
Au fost înfrînte și izgonite de la pu
tere clasele exploatatoare. Legăturile 
acestea s-au slrîns și mai mult în anii 
de muncă și de luptă pentru dezvol
tarea industriei și agriculturii noastre.

Și în satul nostru s-au petrecut mari 
schimbări. Munca în gospodăria co
lectivă este izvor de bunăstare pentru 
țărani. Colectiviștii noștri trăiesc azi 
cum nu puteau nici măcar visa în tre
cut. In sat s-au construit case noi și 
s-au renovat mare parte din cele 
vechi. A dispărut de mult neștiința de 
carte. Multi dintre copiii noștri sînt 
astăzi ingineri, medici, agronomi, pro
fesori, sludenfi. Doi medici și alte ca
dre sanitare veghează în permanentă 
la sănătatea oamenilor din comună. 
Avem un frumos cămin cultural, bi
bliotecă, echipe artistice.

Sînt azi om în vîrstă. Am trăit zi
lele zbuciumate de acum 30 de ani. 
Țărănimea a cules și culege mereu 
roadele luptei duse împreună cu 
muncitorii sub conducerea partidului, 
care ne-a deschis calea spre victoria 
socialismului la orașe și la sate.

SAMOILĂ DÄNEASÄ 
colectivist din comuna Beriu, 

regiunea Hunedoara

La Muzeul regional de Istorie din Ploiești,

ILIE D. DIACONESCU
profesor —• București

Sai împlinesc 30 de'ani de 
cînd a răsunat glasul de 
bronz al proletariatului ro- 
mîn, condus de partidul său 
de avangardă, afirmînd și apărînd nu 
numai dreptul său la o viajă omeneas
că, ci interesele tuturor păturilor munci
toare. ridicînd steagul demnităjii și al 
independentei nationale, întinat de 
burghezia înfeudată monopolurilor 
străine.

Europa nu-șl vindecase încă rănile 
primului război mondial și aceleași 
forje întunecate îl pregăteau pe al 
doilea, lansînd în arena politică tur
mele asasinilor în cămăși brune, încer- 
cînd să stăvilească imensul val de eli
berare socială pe care-l vestise lovi
tura de tun a Auror.ei, căufînd să gă
sească o solujie cancerului nevindeca
bil al capitalismului — criza — ale 
cărei ravagii se făcuseră simțite pe 
toate meridianele.

în Romînia regilor de operetă și, 
totodată, iscusifi cavaleri de industrie, 
în bogata și săraca Romînie, în care 
muncitorii aveau „dreptul" de-a fi șo
meri, țăranii aveau „dreptul” de-a privi 
cum li se acaparează pămînfurile, iar 
Intelectualii erau denumiji „cerșetori 
în haine negre", partidele „istorice” se 
dovediseră în mod iremediabil nepu
tincioase de a găsi o solujie, în afara 
vînzării la mezat a bogățiilor fării, în 
afara întăririi aparatului de represiune, 
în afara exploatării nemiloase a tutu
ror celor care prin munca lor pro
duceau toate bunurile societății.

Răspunsul la dramaticele întrebări

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej. Chlvu Stoica șl alți conducători al eroicelor lupte din iebruarie 
1933, escortați In drum spre Consiliul de război din Craiova.

VERDICTUL I
care frămînfau so- „ ..
ciefafea noastră l-a TITUS POPOVICI
dat atunci, la Grivi- __
|a, clasa muncitoare, 
clasa care înmănunchea cele mai bune 
tradifii de luptă ale poporului, foaie 
aspirafiile celor exploafafi, toată re
volta care nu odată a luminat cu flă-
cările ei purificatoare paginile istoriei.

L-a dat partidul ei, singurul capabil 
să opună mizeriei și nedrepfăfilor un' 
program limpede, radical, tăind drum' 
pînă departe în viitor.

Și clasele exploatatoare au „răspuns“ 
atunci în felul lor : au răspuns în așa 
fel îneît, în februarie 1933, măștile și 
pozele și frazele „patriotice" au căzui 
pentru totdeauna, în răpăitul mitralie
relor, în loviturile de baionetă ale jan
darmilor. Era logica unui întreg sistem 
social, logica crimei. Mizeriei „scuza
bile“, hoției „scuzabile“, trădării natio
nale „scuzabile“, li s-au adăugat omo
rurile „scuzabile“.

Dar istoria nu scuză. Mersul el Im
placabil n-a putut fi oprit niciodată șl 
nu poate fi stăvilit nici cu gloanfe, nici 
cu baionete, nici înlănfuit în temnife, 
atunci cînd poporul are în fafă felul 
clar șl concret al eliberării sale.

Cit de limpede a reieșit aceasta la 
procesul inten’at conducătorilor eroicei 
lupte a ceferiștilor și petroliștilor I Toa-

S TORI
te precaufiile luate 
de clasa stăpînitoa- 
re, tot arsenalul 
complicat de min

ciuni și calomnii, întreg aparatul re
presiv mobilizat pentru ca glasul celor 
mai buni fii ai poporului să se stingă 
între zidurile leproase ale tribunalului 
militar, pentru ca adevărul simplu și 
omenesc adresat oamenilor să nu a- 
jungă la oameni, s-au dovedi! iluzorii. 
Evenimentele din 1933 zguduiseră con
știința întregului popor, căruia partidul 
comunist îi arătase singura cale de re
zolvare a problemelor sale vitale, ca
lea luptei deschise împotriva exploa
tării. Ecou! lup’elor de la Grivifa tre
cuse dincolo de hotare, găsind un ră
sunet frăfesc în sufletul a milioane de 
oameni din multe alte fări.

Glasul adevărului nu putea fi stăvi
lit. Din boxa acuzaților, clasa munci
toare, prin conducătorii ei, deschidea 
un mare proces împotriva capitalismu
lui, a clase'or exploatatoare, a înapoie
rii și înfeudăriî fării. Din primul moment 
al procesului, rechizitoriul s-a rostit de 
pe banca acuzafilor.

„Procesul este un fals, a spus to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, căci 
acuzații nu se -află pe aceste bănci. 
Acuzații adevărafi se găsesc In guvern, 
în Direcția C.F.R. și în conducerea sin
dicatelor reformiste, alături și în rîn
durile acuzatorilor de azi".

La zecile de întrebări ale procuro
rului, tribunalul militar a răspuns „Da“.

El Acesta era „verdictul" orl> 
al unei clase care-și înche
iase rolul istoric și încerca 
să-și prelungească agonia cu 

prejul suferinfelor unui popor întreg, 
prin teroare deschisă, brutală, nede
ghizată. Acesta era „verdictul" unei 
clase pe al căiei blazon stătea scris 
„corupfie, jaf și asasinat“ și care cre
dea că voinja de luptă, încrederea 
nestrămutată în viitor, forja și înțelep
ciunea clasei muncitoare pot ti înfri
coșate prin pedeose drastice. 

Adevăratul ve-dicl t-a da*  istoria.
Partidul comunist, care chemase ta 

luptă poporul în 1933, este torfa care 
a salva*  fara de dezastrul în care o 
tîrîseră burghezia și moșierimea. înhă
mate la bezmeticul car mortuar a fas
cismului. Sub conducerea partidului, 
Romînia înapoiată și ruinată a devenit 
— prin munca plină de abnegație a 
întregului popor muncitor — fara în
floritoare de astăzi, cu ale căret reali
zări ne mîndrim și pe care sînt nevoifl 
să le recunoască chiar și neprietenii. Un 
drum lung și rodnic, care a confirmai 
dreptatea nădejdile, sacrificiile celor ce 
sîngeraseră ta Grivifa.

Pe drumul acesta glorios șl greu, anu! 
1933 rămîne în amintire viu, ca o pia
tră de hotar, prilej pentru tineretul de 
azi, pent.-u qenerafiile viitoare de a 
sorbi forfă, energie șl elan creator din 
pilda celor care nu și-au precupefit 
viafa și libertatea pentru fericirea po
porului.
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30 de ani de la eroicele lapte ale ceferiștilor și petroliștilor
MIHAI BENIUC

FEBRUAR ȘI AUGUST
Au înflorit bujoril-n februar
Pe straturi de omăt subt ploi de fier, 
Bujorii calzi cu roșii fol de jar 
Din bărbătescul piept de proletar 
La Grivița subt plumburiul cer.

Și ani vr-o zece pînă-ntr-un august 
Au tot crescut, au tot crescut bujorii, 
Zadarnic zgură peste ei au pus

Ori Lau turtit subt zid la loc îngust, 
Să nu-i găsească niciodată zorii.

Dar în august crăpă deodată zidul, 
Se rupse lanțul, se sfărmă cătușa, 
Iar falnicii bujori, el da ! — Partidul 
S-au înălțat și-o stea cum e bolidul 
Spre viitor deschise largă ușa.

Și tot ce semănară-n februar 
Acele mîlni, speranță și revoltă,

Crescu-nmiit, cu roadă șl cu har, 
Victoria s-o cîștigăm stegar, 
Cu libertatea sfîntă drept recoltă.

Așa, subt steaua Iul octombre’naltul, 
August și februar, pe veci uniți, 
Făcură rostul tău să fie altui, 
Popor al meu, ce te-avîntașl cu saltul 
Din beznă către zorii însoriți.

TIBERIU UTAN

ECOUL CORUL UI VORBIT
Străluminează, cîntec, zarea — 
file de Soare ce deschid 
celui aproape depărtarea, 
însinguratulul, — chemarea, 
să vină lingă noi — fluid, 
ori flacără de netrecut, 
împrejmuind cu viu-i scut 
stindardul scumpului Partid.

Crescură din cenușe flori — 
vulcanic, proaspăt, Primăvara

cu nesfîrșlrea-1 de bujori
— iviți de seara pînă-n zori — 
a-nveșmîntat întreagă țara : 
îi vezi în chipuri de copil, 
conștllnțele-s vii mărturii 
și brațele de muncitori.

De Grivița să nu uitați 
urmașilor îndepărtați ;
aici, la sonul de tampoane, 
în dimineața-nsîngerată

s-a strîns, atuncea, țara toată, 
poporul nostru — milioane 
de inimi ce s-au înfrățit 
sub steagul scumpului Partid.

Ani grei de temniță trecură, 
doftanele s-au prăbușit, 
și zori visați au răsărit 
crescuți din dragoste și ură : 
din ura pentru viața rea, 
iar dragostea incendia

la Grivița in 1933
orîndulrile de ură, — 
dînd viitorului căldură.

Acum în filele de raze 
a’Soarelui cînd răsfoiți — 
de Grivița să v-amintițl, 
de-acele zile glorioase 
cînd clasa noastră muncitoare 
prin lupta el cutezătoare 
urmînd Partidul, a înscris 
un pas nemuritor spre Soare !

(din „Gazeta literară" nr. 7 — 466)

ION BÂNUȚÂ

ÎN GRIVIȚA, la noi
Cînd Prometeu se zmulse din cercuri, în cetate 
intrai cu Libertatea și flamurile toate.
In nostalgia frîntă văzul privighetoarea 
unde-înflorește macul în unduiri ca marea.

Acum înalț coloane și marmuri lucitoare 
și Prometeu zidește un ev de vis și soare 
Mă uit la el, pe schele, în taină îl privesc 
statura lui din veacuri e plină de-omenesc.

Pămîntul Romînlei, de aur și porumb, 
s-a scuturat de timpul înveșmîntat în plumb,

din gînduri șl din fapte, din vechi împletituri 
neastîmpărul se joacă rostit din mii de guri.

O, Griviță,-n Februare pe-al timpului tumult, 
mi-ai dat în seamă flamuri, de vraja lor ascult. 
Cînd mîinlle, — pădure, spre cer le-am ridicat, — 
eram numai o frunză în codrul încercat.

Am fost și rob și spadă, — acum stăpîn sînt eu — 
și-am născocit statuie, prin timp, lui Prometeu. 
$i m-am gîndit : — Statura, acelor vechi eroi, 
s-o tom în bronz și piatră, în Grivița, la noi. IULIAN OLAHIU Grava 1933

-au fost zadarnic© 
jertfele

Mal bine de 15 ani am muncit la 
depoul C.F.R.-București. Stnt astăzi 
student la Politehnică, facultatea de 
transporturi. Ne-am obișnuit în anii 
noștri să vedem numeroși muncitori 
și fii de muncitori pe băncile școlilor 
superioare. Pentru cei foarte tineri, 
parcă ar fi fo3t așa dintotdeauna. 
Numai părinții noștri și tovarășii mai 
vîrstnici știu ce vis de nerealizat a 
fost pentru mulți oameni ai muncii 
dreptul la învățătură, accesul la 
binefacerile culturii.

— Cine putea să Învețe pe vremea 
aceea ? — îmi spunea un mecanlr 
bătrîn de la depoul unde lucram 
Gînd să învețe aveau mulți, — ddr 
cu ce bani ? Cine să te trimită la 
școală ?

Mi-au istorisit mulți tovarăși des
pre eroicele lupte duse de ceferiștii 
de la „Grivița" pentru binele între
gului popor, despre cei căzuțl sub 
gloanțele burgheziei și moșierimii. 
Astăzi, cînd privesc în jurul meu, în 
cartierul și orașul unde locuiesc, la 
facultatea unde învăț, cînd recapi
tulez transformările mari din viața 
mea și a atîtor alți muncitori și iii 
de muncitori ca și mine, îmi dau 
seama că n-au fost în zadar jertfele 
și sîngele vărsat. Exploatațil șl asu
priți! de odinioară, cei pe care bur
ghezia și moșierimea îi socoteau 
doar buni să producă profituri ' cît 
mai mari, s-au dovedit în stare să 
prefacă din temelii țara întreagă. 
Avem drepturi și libertăți de care nu 
puteam beneficia niciodată în tre
cut și, printre ele, la loc de frunte 
se află accesul nelimitat al maselor 
la cultură, dreptul de a ne bucura de 
tot ce a creat omenirea pentru a 
înnobila și înfrumuseța viața omului. 
Partidul și guvernul au asigurat con
diții materiale din cele mai bune 
pentru cei ce studiază. La Institutul 
politehnic, unde învăț și eu, studia
ză 8 350 de tineri. 5 015 dintre ei pri
mesc burse. Pe lîngă cele 4 cămine 
clădite în ultimii ani, în semestrul al 
doilea studenților de la politehnică 
li se vor pune la dispoziție alte două 
cămine noi, cu peste 1 000 de locuri.

Trăim, cu adevărat, anii viselor 
împlinite, pentru care au luptat șl 
s-au jertfit fiii credincioși ai partidu
lui și ai clasei muncitoare.

TIMOFTEI DIMA 
student

Institutul politehnic-București

Așa se scria pînă-acuma istoria :
Cu pana de foc a lui Doja și Hcria 
Muiată în lacrima de apă-tare
A celor ce nu știau plînge,
Pană ca limbile de topoare
Ce iscăleau cu-nflorituri de sînge ; 
Pana coaselor din '907,
Oțelită de muncitori în ’33...
Mulțimea împlînta un fulger în noapte 
Șl se umpleau inimile,
Erau inundate paginile 
De roi călător de seîntei...
Cînd se-mplînta un fulger în noapte...

ION BRAD 

COL UMNÄ 
Tu, an săpat cu dalta de oțel, 
1933, 
în hronicul de foc din care cresc 
Splralele-hotărîrilor de-oțel, 
Semn scris cu soarele topit 
Al sîngelui muncitoresc, 
Tu ai făcut ca peste-ntreaga țară 
Să treacă noua luptei primăvară 
Și Calea Griviței să treacă 
Asemeni apelor răscolitoare 
Pe-ntinderea crăpată de vînturi și săracă 
Desferecînd în inimi noi izvoare. 
An crîncen, an de slavă 
Dușman temut al fricii,

încins cu funia de-oțel 
A curbelor de sacrificii, 
An fără măști — de groază pentru Iași, 
De zbor și de mîndrie a celor uriași, 
Oameni în salopetă șl-n zdrențe deseori, 
Robii de ieri, stăpînii viitori !

Tu ești columna săgetată-n soare, 
Pe care s-a înscris, nemuritoare, 
Fața conducătorilor bărbați
Ce-au stat în fruntea luptei nenfricați, 
Smulgînd din miezul nopții răsăritul - 
O, an-columnă,
Te-a înălțat și-ai înălțat Partidul !

Manifestări cultural-artistice

e ulwl 30 de ani
Acum treizeci de ani s-a petrecut un 

eveniment care a fost un moment ho- 
tărîtor ai unei lupte, surde la începu
turile ei, apoi din ce în ce mai dîrze, 
o revolufie în fond, un 1848 al proleta
riatului exploatat de capital, Era un 
februarie rece ți cu zăpezi murdare, 
pentru că nimic falnic pentru mîndria 
unui popor nu se urca spre cer, care 
atunci nu cînta de muzica de sfere a 
sateliților audibilă timpanelor fine năs
cocite de oamenii de știință ai lumii 
noi.■A4

Muncitorii au făcut grevă. Muncito
rul nu lasă într-o fără capitalistă unealta 
din mîini de plăcerea inerției. Există la 

1 orice om care muncește, ca și la ma
rele artist, o bucurie de a face. Numai 
foamea, istovirea, mizeria și alte rele 
ale exploatării pot să împingă pe mun
citori la gestul extrem. Iar proletariatul 
nostru a fost în trecut, cum nu este 
nevoie a vi-i mai descrie, o ființă trăind 
neomenește, nici măcar apărată împo
triva accidentelor de muncă. Ba da, 
despăgubită : 72 de lei un deget, prin 
urmare toate degetele lei 720 și pe 
urmă aruncarea pe drumuri. Și, ce este 
mai jalnic, acelora care nu voiau să 
dea nimic, spre a scumpi mîna de lucru 
împu|inîndu-și astfel cîșfigul, nu li se 
puteau afine calea, ca ciocoilor pe vre
mea haiducilor. Erau indivizibilul curat, 
reprezentat prin niște fifuici numite ac
țiuni, odihnind în portofolii în toate 
metropolele lumii occidentale, dincoace 
și dincolo de ocean. Se aflau totuși și 
cîfiva intangibili locali, al căror nume 
nu se putea profera.

Dar în februarie 1933 muncitorii au 
făcut grevă și dîrzenia cea mare a fost 

j la Atelierele C.F.R. de pe Calea cu
I nume de izbîndă, înfăfișînd concret o

vale a plîngeril. punctată de un cimitir. 
Căile Ferate erau ale sfatului. Guver
nanții se cutremurară. Comunism I E 
adevărat că elementele cele mai con
sente șl cinstite au fost comuniștii ; 
muncitorimea în totalitatea ei, exaspe
rată da brutalitatea vieții și de cinismul 
celor avufl și puternici, s-a urnit pen
tru drepturile ei vitale.

Există, dacă po» să mă exprim astfel, 
o „genialitate“, fatală, ș| în prostie. 
Marii Machiavelli al timpurilor burghe- 
zo-moșiereșfi din Romînia nu cunoșteau 

A decît o formulă simplă ! a aresta pe 
conducători, a le împiedica mîinile și 
picioarele cu lanțuri ca unor ucigași de 
drept comun, a-i arunca la închisoare 
și, la Ivirea vreunui prilej, a-i face scă- 
pațl șl a-l împușca.

G. CÄLINESCU

Cînd fe gîndești că atîfia constructori 
de azi au stat în fiare în fortărefe șu
brede și glaciale, că primul secretar al 
Partidului Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Sfat, patriot înflăcă
rat, om chibzuit, ziditor al civilizafiei 
noastre socialiste, alături și în fruntea 
altor ziditori, a fost purtat pe drumuri, 
în văzul tuturor, între jandarmi, cu că
tușe la mîini și la picioare, nu-fi pofi 
reprima un sentiment de repulsie pen
tru „arta politică“ a oamenilor de ieri.

Solufia în continuarea ei consta în 
aefiunea militară împotriva piepturilor 
goale și costelive ca în 1907 sau în 
contra broboadelor femeilor adunate 
spre a aduce de mîncare greviștilor a- 
dunafi în frigul iernii în curtea Atelie
relor. Strategii ezitară între șarja de 
cavalerie și tirul cu mitralierele. Un fî- 
năr lucrător trăgea necontenit de lanful 
sirenei chemînd în ajutor muncitorii din 
alte fabrici. Acest șuier irita urechile 
catastrofalilor bărbafi de sfat ai anului 
respectiv. în cele din urmă, cu paturile 
puștilor, cu împuș
cături, cu „omoruri 
scuzabile“, strategii 
cîștigară „victoria" 
pentru cîfiva ani, 
pierind după aceas
tă falacioasă „izbîn
dă“ din istorie.

Pe trista cale a 
Griviței, amintind 
războiul de Inde
pendentă, au grin
dinat apoi proiecti
lele războiului, son
dele au fost sfîr- 
tecate, cu gre
șeli „scuzabile“ și 
ele, de lansare, 
avînd drept rezultat 
ciopîrfirea unui oraș 
și a unui cartier ce 
părea fără speranfă 
al fristefii. Cu pufin 
înainte ca ceasul să 
sune nocturnul doi
sprezece a venit iz
băvirea, prin insu
recția armată, și sta
tul socialist a luat în 
cîfiva ani ființă, cîm- 

(din „Contemporanul" nr. 7—853).

MIHAIL GION Curba de sacrificiu

purile, uzinele, devenind ale poporului. 
Tractoarele brăzdează azi cîmpurile, fă- 
ranii colectiviști învață agronomie și 
zootehnie, mari uzine se ridică pretu
tindeni, bordeiele cad și în locul lor 
se ridică vertiginos orașe pentru mun
citori, marile monumente ale trecutului 
sînt restaurate, în muzee, capodopere 
ale arfei universale și nafionale sînt 
acum bunuri obșfeșfi, și la treizeci de 
ani după zăpezile pătate cu sînge, tine
rii oameni ai muncii alunecă cu schiu- 
rile pe neaua candidă a munfi'lor. Mun
citorimea ceferistă pe care sfăpînirea 
veche gîndea s-o risipească cu șarjă de 
cavalerie sau cu răpăit de mitralieră 
locuiește pe o cale de o magnifică 
splendoare.

Ca și cînd șuierul sirenei ar fi lăsat 
de trei decenii în aer o vibrație pro
ducătoare de armonii geometrice, peste 
drum de Uzinele „Grivița Roșie“ se 
înalță un bloc cu paisprezece niveluri, 
cu portic la parter și o elegantă loggia 
sus, masiv și totuși subtil și diafan. Clasa 
cate îngrozea pe acționarul invizibil 
construiește nu numai bunuri materiale, 
ci și Frumusețe.

Ascultînd 
elanul inimii

VICTOR EFTIMIU

Greva din februarie 1933 a mun
citorilor de la căile ferate a zguduit 
nu numai un singur domeniu al 
activității publice din acel timp, 
dar întregul așezămînt al vechii 
orînduiri. Lupta muncitorilor cefe
riști a fost, de fapt, lupta tuturor 
nedreptățiților acestei țări, a în
semnat o titanică scuturare a ume
rilor apăsați de prea multe poveri, 
o mobilizare a tuturor conștiințelor 
oneste.

Spre cinstea lor, intelectuali de 
seamă ai epocii s-au alăturat mun
citorilor, au protestat împotriva 
sălbaticelor represiuni ordonate de 
guvern, au cerut dreptate pentru 
greviști', eliberarea celor arestați și 
o soartă mai omenească celor ce se 
jertfesc pentru ridicarea patriei. în 
„Scînteia" de ieri am întâlnit, cu o 
firească emoție, cîtèva din numele 
acelor confrați care, sfidînd teroa
rea polițienească a bțirghezo-mo- 
șierimii, riscînd neplăcerile ineren
te unei asemenea atitudini, au 
îmbrățișat cauza dreptății. Ei au 
ascultat elanul inimii, dînd glas 
sentimentelor de solidaritate cu 
clasa muncitoare, cu cei ce nu și-au 
cruțat libertatea și viața pentru 
fericirea poporului.

Treceți astăzi pe Calea Griviței și 
veți vedea roadele acelei impetuoa
se ridicări ale masei proletare : 
blocuri impunătoare, luminoase, în 
care locuiesc familii de muncitori, 
drum drept și larg, o viață nouă 
care pulsează. Și pulsează nu nu
mai acolo. Pretutindeni, pe terito
riul republicii, același avînt con
structor, biruitor, neistovit.

Și jertfa martirilor de-atunci stă 
la temelia a ceea ce sîntem astăzi: 
o țară nouă, puternică, încadrată în 
ritmul progresului, al civilizației. 
Sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, tînăra noastră republică 
merge impetuos înainte, sub sem
nul muncii și al păcii.

La Universita
tea din Iași

Cadrele di
dactice și per
sonalul admi

nistrativ al Universității ’ „Al. I. 
Cuza" din Iași s-au întrunit joi la 
amiază într-o adunare consacrată 
aniversării glorioaselor lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor din fe’ 
bruarie 1933. Cu acest prilej, acad. 
Vasile Mirza, președintele filialei 
Iași a Academiei R. P. Romine, a 
evocat evenimentele de acum 30 de 
ani cînd muncitorii ceferiști și petro
liști, sub conducerea partidului, au 
înscris prin luptele lor eroice o pagi-

Au luptat
cu fața spre viitor

Se petrec în is
torie evenimente 
pe moment parcă 
foarte importan
te, dar care, o dată cu trecerea vre
mii, se micșorează pînă sînt uitate 
— iar altele, desigur mult mai rare, 
care au deosebita proprietate de a 
crește în conștiința oamenilor o da
tă cu trecerea vremii. Nu e vorba 
numai de proporțiile mari ale aces
tora din urmă. Dar trecerea vre
mii efectuează un anumit proces de 
limpezire. Au trecut treizeci de ani 
de la bătăliile de clasă ale Griviței 
și am văzut fascismul — care pe a- 
tunci își ridica trufaș capul — în- 
frînt pe fronturile militare ca și pe 
cele politice. Au trecut treizeci de 
ani de la bătăliile care și-au găsit 
culminația în 16 februarie, și iată că 
socialismul, viața demnă pentru care 
au luptat eroii Griviței, este o rea
litate ; iar Grivița, atunci scăldată 
în sîngele care era o parte din sîn
gele întregii țări, este azi o Griviță 
modernă, cu blocuri noi și multico
lore, o parte a construcției pașnice 
ce se desfășoară în această țară. Dra
matica Griviță ne ajută să vedem — 
în acțiune—opoziția dintre două con
cepții despre lume, dintre două cla
se și filozofiile lor, aș zice și mai 
mult, lupta între trecut și viitor, 
victoria viitorului în sînul unei na
țiuni.

Clasa muncitoare s-a vădit a fi 
apărătoarea celor mai elementare 
drepturi la viață. Burghezia și mo
șierimea, în patru ani (1929—1933), 
nu numai că scăzuseră la jumătate 
salariile, dar loviseră și în țărani, în 
intelectuali, în întregul popor. Clasa 
muncitoare acționa în interesul tu
turor. Oamenii muncii au simțit a- 
cest lucru, l-au văzut. S-au produs 
nenumărate manifestări de solidari
tate cu greviștii Griviței.

In clasa muncitoare intelectualii 
progresiști au putut vedea atunci 
singura forță reală pe care se pu
teau bizui cultura, umanismul, con
cepția democratică despre viață, 
singura forță în stare să se opună 
efectiv, pe plan social, fascismului. 
Puțină vreme după venirea lui 
Hitler la putere, numele Griviței 
s-a auzit între muncitorii și demo
crații Europei : clasa muncitoare din 
tara noastră răspundea fascismului 
printr-o lovitură viguroasă.

în șirul lung de bătălii care au 

MIHAI RALEA

Vitrină-muzeu

nă plină -de glorie în istoria mișcă
rii muncitorești din țara noastră.

ClMPULUNG 
(coresp. „Sein- 
teii"). — In cin

stea zilei de 16 Februarie muzeul 
raional din Cîmpulung Muscel a or
ganizat în localitate o vitrină-muzeu 
care înfățișează aspecte ale luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor din țara 
noastră împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Sînt expuse ziare 
ale vremii, fotografii care oglin
desc momente din odiosul pro
ces înscenat luptătorilor ceferiști de

culminat cu Gri
vița și apoi cu 
procesul de la 
Craiova, păturile 

populare din țara noastră, intelec
tualitatea au putut vedea fața 
partidului, portretul moral al co
muniștilor, oameni deciși să 
lupte pentru convingerile lor, pen
tru libertatea poporului, oameni 
care dădeau dovadă de curaj în 
fața mitralierelor, a puștilor,, a „jus
tiției” burgheze — patrioți legați de 
mase, înzestrați cu energie, spirit 
de sacrificiu, putere.

Cît privește patriotismul mult 
cîntat al politicienilor „istorici”, el 
fusese încoronat de aducerea în țară 
a unor experți ai trusturilor străine 
care dictau guvernului, în mod pu
blic, cum trebuie condusă economia 
romînească spre mai eficienta spo
liere a populației muncitoare, în be
neficiul companiilor occidentale. Lup
ta eroilor de la Grivița, cu relieful 
ei extraordinar, însemna o adevărată 
demonstrație de patriotism; iar lumea 
muncitoare din întreaga Europă se 
declara solidară cu patrioții Grivi
ței, în vreme ce adversarii Griviței 
nu se bucurau în străinătate decît 
de simpatia oficialităților din „axă” 
și a cîtorva bănci din Occident. Pa
triotismul mergea mină în mină cu 
internaționalismul.

Bătălia Griviței a evidențiat capa
citatea clasei muncitoare, a comuniș
tilor de a acționa în interesul tuturor 
celor ce muncesc, în fruntea lor. 
încă din acea vreme, conducătorii 
eroicelor lupte se gîndeau la căile 
de transformare a țării, la lichidarea 
plăgilor pe care le reprezintă pentru 
o țară răipășițele feudale și înapo
ierea economică. Atunci, la proces și 
după proces, bărbații ținuți după 
gratii își avîntau gîndirea înspre 
apele patriei, pe care puteau fi ame
najate hidrocentrale, spre regiunile 
năpăstuite care aveau nevoie de in
dustrie, spre necesitățile și perspec
tivele de dezvoltare ale întregii țări, 
ale întregului popor.

Pe măsură ce trec anii, purtați de 
motorul unei economii dinamice și 
mereu mai puternice, înaintînd pe 
căile concepției luminoase despre 
viață a umanismului comunist, pri
vim îndărăt spre evenimentul-culme 
al anilor de pînă la revoluția popu
lară, eroicele bătălii de la Grivița, și 
îl vedem tot mai impresionant în 
măreția lui.

Conierințe 
Ia sate

la Atelierele „Grivița Roșie” din 
București.

De asemenea, aici pot fi văzute 
hărți indicînd centre ale grevelor 
sau alte forme de acțiune folosite 
în aceste lupte conduse de P.C.R.

Succesiv, vitrina-muzeu va poposi 
la Uzina mecanică Muscel, apoi la 
centrul minier Pescăreasa din ba
zinul carbonifer Schitu Golești și în 
alte părți ale raionului.

In cadrul ma
nifestărilor în
chinate zilei de 
16 Februarie în

sala căminului cultural din comuna 
Basarabi, raionul Medgidia, peste 200 
de colectiviști și mecanizatori din 
localitate au audiat zilele trecute 
conferința „30 de ani de la eroicele 
lupte ale muncitorilor ceferiști șl pe
troliști". Conferința a fost urmată de 
un program artistic prezentat de că. 
tre formația căminului cultural din 
comuna Poarta Albă.

Și la căminul cultural din satul 
Lespezi, comuna Gîrleni, raionul 
Buhuși, a avut loc o asemenea ma
nifestare. Aici, colectiviștilor li s-a 
prezentat expunerea „Pagini din li
teratură închinate Griviței luptă
toare".

I La Focșani a
Seri literare avut loc, in sa- 

-------------------------- ‘ la Casei de 
cultură din localitate, un simposion 
pe tema „Oglindirea in literatura și 
arta romînească a luptei cefe
riștilor și petroliștilor din februa
rie 1933". Colectivul cercului li
terar „Ion Creangă" din Tecuci a 
organizat o seară literară, in cadrul 
căreia s-au prezentat fragmente din 
opere care evocă trecutul de luptă al 
clasei noastre muncitoare, s-au citit 
lucrări originale în versuri și proză 
ale membrilor cercului literar con
sacrate aceleiași teme.

M. CHHINOAGÄ Cabinetul tehnic
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Ștefan Faur este de șapte ani muncilor cocâtor Ia fabrica de ciment din Turda. în tot acest timp el 
ß-a situat, datorită rezultatelor bune obținute în îndeplinirea sarcinilor de plan și îmbunătățirea calității 
produselor, printre fruntași! în producție din fabrică. Iată-1 urmărind focul din cuptor. (Foto : R. Costin)

32 de universități
populare

Peste 5 600 de oameni ai muncii 
din Capitală frecventează cele 32 de 
universități muncitorești organizate 
în uzine, întreprinderi și instituții 
de către consiliul local al sindica
telor, împreună cu consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice din cadrul Comitetului de 
stat pentru cultură și artă.

Mai mult de 230 de lectori, recru
tați din rîndul cadrelor didactice din 
învățămîntul superior și mediu, 
cercetătorilor științifici, medicilor, 
oamenilor de artă, juriștilor etc. 
predau lecții în cadrul acestor uni
versități. Adesea lecțiile sînt însoți
te de proiecții de diafilme și filme 
documentar-științifice.

(Ăgerpres)

INFORMAȚII
© A apărut „Presa noastră", revista 

Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă. Anul 
VIII, nr. 1 (81) 1963.

» Ieri s-a deschis la Babadag o expo
ziție permane.ntă de artă plastică, care 
cuprinde 70 de lucrări de sculptură și 
grafică clasică și contemporană.

Ședința Comisiei permanente 
pentru energie electrică a C.A.E.R.

MOSCOVA 14 (Ăgerpres). — La 
Moscova a avut loc cea de-a XlV-a 
ședință ordinară a Comisiei perma
nente penti'u energie electrică a 
C.A.E.R.

La ședință au luat parte delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R. : 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

Comisia a examinat hotărîrile celei 
de-a XVII-a sesiuni a C.A.E.R. și ale 
ședinței Comitetului executiv al 
C.A.E.R. care se referă la activitatea 
comisiei și a adoptat hotărîrile co
respunzătoare.

La ședință au fost discutate o serie 
de probleme metodice, legate de 
apropiata coordonare a planurilor 
țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul dezvoltării energetice.

Ședința a decurs într-o atmosferă 
de unitate frățească și înțelegere 
deplină.

XTERN
& declarație a Biroului Politic a! C, C, 

a! Partidului celor ce muncesc din Vietnam

Pentru îmbunătățirea continuă 
a deservirii populației

Materiale noi de construcții 
introduse in fabricație

în ultimul timp, industria materialelor de cons
trucții a introdus în fabricație o serie de noi pro
duse, care se folosesc la izolații și finisajul clădi
rilor. Astfel, la întreprinderea „Izolantul“ din Capi
tală se fabrică pîslă din fibre de sticlă, utilizată cu 
bune rezultate la izolarea conductelor termice. Tot 
aici s-au realizat plăci din coji de floarea-soarelui 
bituminizate și alți înlocuitori de materiale isolante. 
O altă întreprindere din Capitală „Marmura", pro
duce plăci mozaicate pentru pardoseli, întrebuințînd 
ca materie primă principală deșeurile de marmuiă,

Materiale noi de construcții qu fost create de curind 
și de colectivele altor întreprinderi. între altele, au 
fost introduse în producție plăci calandrate din poli- 
clorură de vinii, ca înlocuitori de parchete și faianță, 
noi modele de tapete din material plastic cu un oo- 

'orit plăcut, pas
telat, puțind fi

Sesiune de referate 
și comunicări științifice
CRAIOVA (coresp. „Scinteii"). — 

Ieri, la Craiova s-au încheiat lu
crările unei sesiuni de referate și 
comunicări științifice, organizată de 
Consiliul agricol regional, Institu- 

j tul Agronomic „Tudor Vladimi- 
rescu" și stațiunile agricole expe
rimentale din regiunea. Oltenia. La 
lucrările sesiunii au luat parte cer. 
cetători și cadre didactice din do
meniul agriculturii, directori de 

i gospodării de stat și S.M.T.-uri, un 
mare număr de ingineri și pre
ședinți din gospodării colective 
și. alți lucrători din agricultură. 
Timp de 4 zile au fost prezentate 
aproape 100 de referate și comuni
cări științifice care prezintă o im. 
portanță deosebită pentru dezvol
tarea agriculturii regiunii Oltenia.

cu ușurință spă
late.

(Ăgerpres)

Se modernizează 
procesul tehnologic

La uzinele „Strungul" din Arad au 
fost aplicate de curînd noi procedee 
de prelucrare a unor piese și repere, 
folosindu se în acest scop tehnologia 
în flux continuu pe grupe de ansam- 
ble și subansamble. După acest proce
deu, se prelucrează acum un număr 
de opt repete. Aceasta a dus la o 
creștere simțitoare a productivității 
muncii și ia reducerea cheltuielilor 
de producție. O contribuție de sea
mă în modernizarea procesului de 
producție o aduc și inovatorii uzinei. 
Inovația propusă de un colectiv de 
tehnicieni și muncitor: privind modi
ficarea constructivă a sistemului de 
acționare a cutiei de avansare la unul 
din tipurile de strunguri a dus la îm
bunătățirea calității acesteia și la re
ducerea consumului de metal și ma
noperă, realizîndu-se anual o econo
mie de 80 000 lei.

in zilele
IAȘI (coresp, „Scin

teii“). — în aceste zile 
de vacanță, la Casa de 
cultură a tineretului și 
studenților din Iași se 
organizează zilnic diferi
te manifestări cultural- 
artistice. Peste 4 000 de 
tineri au luat parte, săp- 
tămîna trecută, la o au
diție muzicală „Din 
muzica popoarelor", la 
un concurs ghicitoare

vacanței
despre „Eroii clasei 
muncitoare oglindiți în 
proza romînească actua
lă", la o conferință des
pre „Arta lui Ștefan 
Luchian", exemplificată 
cu proiecții. Ei au asis
tat la un spectacol de 
teatru, prezentat de 
echipa de teatru a Casei 
de cultură a tineretului 
și studenților.

La Ministerul Comer
țului Interior a început 
joi o ședință de lucru cu 
vicepreședinții sfaturilor 
populare regionale și ale 
orașelor București și 
Constanța, care coordo
nează activitatea comer
cială, președinții uniuni
lor regionale ale coope
rației de consum și 
directorii direcțiilor co
merciale regionale, re
prezentanți ai unor mi
nistere și instituții cen
trale.

Așa cum s-a arătat în 
cuvîntul de deschidere 
rostit de tov. M. Leven
te, ministrul comerțului 
interior, ședința de lu
cru analiz.ează activita
tea comerțului în 1962 și 
dezbate proiectul planu
lui pe 1963 de măsuri teh- 
nico-organizatorice pre
conizate în vederea îm
bunătățirii în continuare 
a aprovizionării și de
servirii populației prin 
rețeaua comerțului de 
stat.

194 400 de cititori
ORADEA (coresp. „Scinteii"). — 

Ieri a avut loc la Oradea consfă
tuirea regională consacrată rezul
tatelor concursului bienal „Bibli
oteca în slujba construcției socia
liste”.

Din referatul prezentat de co
misia regională a concursului a 
reieșit că în anul trecut bibliotecile 
sătești, comunale, raionale și oră
șenești din regiune și-au îmbună
tățit simțitor activitatea față de 
anii precedenți : numărul cititori
lor a ajuns la 194 400. adică cu 
42 000 mai mult decît în anul pre
cedent, iar cel al cărților citite a 
fost de peste 1 765 000, cu 171000 
mai multe decît în anul 1961. Au 
fost organizate numeroase acțiuni 
de masă, între care peste 100 de 
consfătuiri cu cititorii, 450 seri li
terare etc.

în cadrul consfătuirii au fost co
municate și rezultatele concursului. 
Printre bibliotecile fruntașe sînt 
cele din comuna Lazuri de Beiuș, 
raionul Beiuș, distinsă cu premiul 
I, Tîrnova, raionul Ineu, premiul II 
Pomezeu, raionul Beiuș, premiul 
III.

Orchestră 
semisimfonică

Pe lingă casa 
raională de cultură 
d i n Cîmpulung 
Muscel, regiunea 
Argeș, a luat ființă 
o orchestră semi- 
simfonică. Orche- 
stra a prezentat zi
lele trecute primul 
spectacol.

La Madrid a început 

Procesul unui grup 
de democrats spanioli
MADRID 14 (Ăgerpres). — La Tri

bunalul militar din Madrid a început 
procesul intentat unui grup de 
democrat! spanioli. Pe banca acu
zaților se află 32 de spanioli, care 
fac parte din Frontul de eliberare 
națională. Ei au fost învinuiți de or
ganizarea grevelor din anul trecut și 
de participare la o așa-numită „răz
meriță militară“. Mai mult de jumă
tate dintre ei au fost torturați în 
timpul anchetelor.

*
Agenția France Presse anunță că 

la Madrid au fost difuzate manifeste 
ale organizației „Frontul pentru eli
berarea populară" în care se anunță 
că mai mulți lideri ai acestei gru
pări au fost arestați de autoritățile 
franchiste și urmează să fie judecați, 
în manifest se denunță manevrele 
prin care guvernul franchist caută 
să creeze impresia că ar fi introdus 
o așa-zisă.„liberalizare“ în viața po
litică spaniolă.

Organizația „Frontul pentru elibe
rarea populară“ reunește mai multe 
grupări catolice și laice care acti
vează împotriva dictaturii franchiste.

HANOI (Ăgerpres).—Biroul Poli
tic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam a dat publici
tății o declarație cu privire la soli
daritatea mișcării comuniste inter
nationale.

Solidaritatea partidelor comuniste 
și muncitorești, se spune în decla
rație, este baza care unește mișca
rea revoluționară a popoarelor în
tregii lumi.

Comuniștii dispun de toate condi
țiile necesare înlăturării divergențe
lor de păreri, menținerii și întăririi 
solidarității rîndurilor lor. Avem un 
dușman comun — imperialismul, a- 
vem o ideologie comună — marxism- 
leninismul, avem un țel comun de 
luptă — socialismul și comunismul, 
avem un program comun — Decla
rațiile de la Moscova din 1957 și 
1960.

Recent, o serie de partide frățești 
au propus ca partidele să înceteze 
să se critice reciproc prin presă și 
radio, ocupîndu-se cu pregătiri acti

ve pentru organizarea unei consfă
tuiri a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești. Biroul 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam salută aceste 
vederi, el sprijină, de asemenea, pă
rerea că înainte de convocarea con
sfătuirii trebuie să se desfășoare 
pregătiri minuțioase.

împărtășind părerea multor parti
de frățești, se spune în încheierea 
declarației, socotim că actualele di
vergente din mișcarea comunistă in
ternațională au doar un caracter 
trecător. Sîntem ferm convinși că în 
urma eforturilor comune ale tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești 
ne vom descurca în această situație, 
vom întări solidaritatea mișcării 
comuniste internationale și, sub stea
gul victorios al marxism-leninismu- 
Iui, vom păși umăr la umăr spre 
succese și mai mari în lupta comună 
împotriva imperialismului, pentru 
pace, independenta națională, demo
crație și socialism.

Sesiunea ConsiliuSui Național 
al P. C. din India

DELHI (Ăgerpres). — La 12 fe
bruarie și-a încheiat lucrările la 
Delhi sesiunea Consiliului Național 
al Partidului Comunist din India. 
Luînd cuvîntul la o conferință de 
presă, președintele Partidului Comu
nist din India, Ș. A. Dange, a infor
mat că sesiunea a adoptat în una
nimitate rezoluțiile cu privire la u- 
nele probleme ideologice, la unitatea 
mișcării comuniste internaționale, 
situația politică din țară, eliberarea 
deținuților politici etc.

Ș. A. Dange a spus ■ că secretarul 
general al Partidului Comunist din 
India, E. M. Nambudiripad a cerut 
Consiliului Național Să-l elibereze 
provizoriu din postul pe care îl o- 
cupă. Consiliul Național a satisfăcut 
cererea tovarășului E. M. Nambudi
ripad care rămîne în componența 
secretariatului central al partidului 
comunist. Postul de secretar general 
al partidului va fi provizoriu vacant.

Ș. A. Dange a declarat că Partidul 
Comunist din India sprijină propu
nerea privitoare la convocarea unei 
consfătuiri internationale a partide-

La practică
BRĂILA coresp. 

„Scinteii"). — 120 
de elevi de la 
Centrul școlar agri
col din Brăila, care 
se pregătesc să 
devină maiștri a- 
gricoli, zootehniști 
și veterinari, au 
plecat zilele aces
tea la practică. Ei 
vor îmbina cunoș
tințele teoretice 
căpătate în școală 
cu munca practică 
in diferite unități 
agricole. Perioada 
de practică va dura 
pînă la 15 mai.

Manifestații de masa în Franța 
în memoria martirilor antifasciști •>

lor comuniste din întreaga lume. El 
a arătat că această propunere a fost 
făcută de cîteva partide comuniste, 
printre care Partidul Comunist din 
India. într-o rezoluție adoptată de 
Comitetul Executiv Central al Par
tidului Comunist din India, a spus 
în continuare Ș. A. Dange, noi am 
propus ca această conferință să fie 
convocată în decembrie 1963. El și-a 
exprimat părerea că locul cel mai 
bun pentru desfășurarea Consfătui
rii partidelor comuniste din întreaga 
lume este Moscova.

în rezoluția privitoare la situația 
politică din tară, partidul comunist 
salută propunerile țărilor partici
pante la conferința de la Colombo, 
convocată în scopul sprijinirii re
glementării pașnice a conflictului de 
frontieră indiano-chinez, precum și 
faptul că guvernul Indiei a accep
tat. aceste propuneri.

Ș. A. Dange a arătat că s-a adop
tat o rezoluție privitoare la elibera
rea deținuților politici, care conține 
un protest, hotărît împotriva repri
mării Partidului Comunist din In
dia și a tuturor forțelor democratice 
din țară. în închisori, a spus el. con
tinuă să fie deținuți 750 de comu-' 
niști, printre care zece membri ai 
parlamentului și 40 de membri ai 
adunărilor legislative ale statelor.

Petrolul Ploiești - 
învingător la Atena
Joi, la Atena, echipa de fotbal Pe

trolul Ploiești a repurtat o frumoasă 
victorie internațională, invingînd cu 
scorul de 1—0 (1—0) pe Panathinai- 
kos, actualul lider al campionatului 
grec. Fotbaliștii romîni au avut ma
joritatea timpului inițiativa practi- 
cînd un joc spectaculos, în repetate 
rînduri aplaudat de cei peste 10 000 
de spectatori. Golul victoriei a fost 
realizat în minutul 31 de centrul 
înaintaș, Dridea.

La 19 februarie, Petrolul va sus
ține ultimul meci al turneului întîl- 
nind la Atena echipa A.E.K.

Isa e&eva rînduri
Selecționata de hochei pe gheață a 

S.U.A., care se află în turneu In R. P. 
Polonă, a întîlnit la Kattowice reprezen
tativa țării. Jocu] s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 4—4 (0—1 i 1—2 i 
3-1). *

Fotbaliștii maghiari tși continuă pregă
tirile în vederea întilnirilor internațio
nale ale sezonului. Intr-un meci de veri
ficare desfășurat la Budapesta, echipa o- 
limpică a dispus cu 3—0 (1—0) de prima 
reprezentativă a tării. Antrenorul fede
ral, Lajos Baroti, a declarat reprezentanți
lor presei sportive că „olimpicii” au ju
cat excelent, dovedind o superioritate e- 
videntă în fața echipei A. care a decep
ționat. *

Duminică dimineața, de la ora 11, pe 
stadionul Giulești echipa de fotbal Rapid 
va susține un meci amical în compania 
fruntașei clasamentului, Farul Constanța, 
care se pregătește pentru un turneu în 
R. D. Germană.

T.ot duminică, la Pitești, Dinamo Bucu
rești va juca cu Dinamo din localitate.

★

în cadrul campionatelor asiatice de te
nis de masă, care au loc la Manila, lapo- 
nezul Ogimura, fost campion mondial, a 
fost eliminat în turul trei de sud-coreea- 
nul Park Jungnil. Acesta a ciștigat cu 
3—2 (21—13 t 17—21 ; 13—21 i 21—19 ; 
27—25). Probele pe echipe s-au încheiat 
cu victoria reprezentativelor Japoniei.

*
A luat sflrșit turneul internațional de 

șah de la Malaga. Pe primul loc s-a cla
sat marele maestru international O’Kelly 
(Belgia), care a totalizat 8,5 puncte. Locu
rile 2—3, la egalitate, cu cîte 8 puncte, 
au fost ocupate de Parma (Iugoslavia) și 
Schmidt (R.F.G.). în runda a 11-a, 
O’Kelly l-a învins pe Pereira (Spania), 
iar Parma a remizat cu englezul Wade. 

(Ăgerpres)

Două
Aseară, în sala Floreasca

derbiuri la baschet
Concurs internațional 

de schi la Predeal

Campionatele repu
blicane de baschet au 
fost reluate ieri. în sala 
Floreasca din Capitală 
s-au desfășurat trei par
tide, în două dintre a- 
cestea întreeîndu-se e- 
chipe fruntașe ale cla
samentelor. Echipele fe
minine Rapid și Știința 
au furnizat o întrecere 
interesantă. Deși rapi- 
distele erau considera
te favorite, victoria a 
revenit pînă la urmă e- 
chipei studențești, care

a știut să-și impună sti
lul de joc, remareîndu- 
se mal ales prin preci
zia aruncărilor la coș. 
Scorul partidei 64—48 
(27—26) pentru Știința. 
Cele mai bune realiza
toare ale echipelor au 
fost Viorica Niculescu 
(26 de puncte) și respec
tiv Anca Racoviță (18).

Baschetbaliștii de la 
Dinamo București și 
Știința Timișoara, frun
tași ai campionatului

masculin, au oferit pu
blicului un meci fru
mos, deosebit de dispu
tat. La pauză tabela de 
marcaj arăta un rezul
tat de egalitate (48—48). 
In partea a doua a întâl
nirii, dinamoviștii au 
jucat mai decis și au 
ciștigat cu scorul de 
98—91.

într-un meci de slab 
nivel tehnic, Steaua a 
întrecut la scor echipa 
Politehnica Cluj : 127— 
49 (45—22).

Carnet pugilistic
® Fără îndoială evenimentul spor

tiv al lunii viitoare îl constituie me
ciul de box dintre echipele reprezen
tative ale R. P. Romine- și R. P Po
lone din cadrul „Cupei Europei". La 
3 martie în sala Floreasca bucu- 
rsștenii, vor putea vedea redutabila 
echipă oaspete în frunte cu vedetele 
ei: Adamski, Walașek și Pietrzy
kowski.

0 Bozul este unul din cele mai 
populare sporturi din R. P. Polonă. 
Pugiliștii polonezi au repurtat succe
se remarcabile pe plan internațio
nal. In decursul celor 14 ediții ale 
„europenelor" de-a lungul a 38 de 
ani boxerii polonezi au cucerit 19 me
dalii de aur, 14 de argint și 12 de 
bronz. Cîte trei centuri au cucerit 
L. Drogosz, Z. Pietrzykowski iar cîte 
două Z. Stefaniuk și Z. Chychla. O 
excepțională performanță au obți
nut boxerii polonezi la „europenele" 
din 1953 unde au ciștigat 5 titluri 
prin Kukier. Stefaniuk, Krv.za, Dro
gosz și Chychla.

© Primul titlu olimpic adus R. P. 
Polone se datorește semimijlociului 
Chychla. La J.O. de la Helsinki el l-a 
învins în finală pe Scerbakov.

0 Semigreul Z. Pietrzykowski a 
fost campion european la trei cate
gorii deosebite : mijlocie mică, mij
locie și semigrea. El are trecut în 
palmares și o victorie înainte de 
limită obținută în fața lui L. Papp, în 
1953 la Varșovia. în 1957 la Praga

cînd a ciștigat titlul la „mijlocie" 
polonezul a dispus în finală de Ja- 
kovlevici (Iugoslavia). La Lucerna 
în finala „semigreilor“ el l-a depo
sedat de centură pe reprezentantul 
nostru Gh. Negrea.

Campionul polonez a mai boxat 
în Romînia dar nu la București. El a 
învins la Craiova pe E. Schnapp și 
C. Bîlă.

© Din echipa care va sosi la Bucu
rești la 1 martie fac parte cam
pionul european la „mijlocie". T. 
Walașek, Adamski (pană), Olech 
(muscă), Zydacek (cocoș), Szce- 
panski (semiușoară), Kuleja (ușoa
ră), Kucmiercz (mijlocie mică) și 
Jendrejewskl (grea).

© Boxerii noștri au plecat la Cluj 
unde vor evolua în trei reuniuni de 
verificare. în lot au fost fntroduși 
M. Goanță (semiușoară), C. Nicu
lescu (semimijlocie), I. Dinu (ușoară) 
și Gh. Anton (semiușoară) care s-au 
remarcat cu ocazia reuniunilor de 
control de la București. De cîteva 
zile s-a restabilit și Mihalik, reluîn- 
du-șl antrenamentele. După selecția 
de la Cluj, care se va încheia la 19 
februarie, selecționabilii vor rămîne 
în continuare în acest oraș. în afara 
lui Ion Chiriac și T. Niculescu an
trenamentele vor fi conduse efectiv 
de Al. Vladar, antrenorul federal. 
Echipa R.P. Ror.iîne va fi formată la 
1 martie.

PARIS 14 Corespondentul Ăgerpres, 
Georges Dascal, transmite :

Peste 100 000 de parizieni au partici
pat la manifestația de masă organizată 
în seara zilei de 13 februarie în fața 
cimitirului Père Lachaise pentru a come
mora pe cei nouă martiri uciși cu un 
an în urmă în timp ce poliția împrăștia 
o demonstrație antifascistă. Reprezen
tanți ai muncitorilor, funcționarilor, stu
denților din Paris, care au trecut în
tr-un cortegiu neîntrerupt, au depus co
roane de flori la monumentul de la 
intrarea în cimitir unde se aflau cele 
nouă portrete îndoliate ale antifasciști
lor uciși cu un an în urmă. La Ceremo
nie au participat Waldeck Rochet, Jac
ques Duclos și alți conducători ai Parti
dului Comunist Francez, Edouard De- 
preux, secretar național al P.S.U., și 
Claude Fusier, secretar al Federației 
partidului socialist din departamentul 
Sena, precum și conducători ai unor 
mari federații sindicale din țară.

Ceremonia s-a desfășurat în atmos
fera unei puternice unifăji a forțelor 
democratice. Hotărîrea de a se orga
niza această manifestație reprezintă un 
important eveniment politic în viața

Franfei. Pentru prima dală această ho- 
tărîre a fost adoptată în comun de 
conducătorii partidelor comunist, socia
list, radical și de conducătorii ceior trei 
mari federații sindicale din țară. Confe
derația Generală a Muncii, Confedera|ia 
Franceză a ĂAuncilorilor Creștini și 
Force Ouvrière.

Manifestații similare au fost organi
zate în numeroase orașe din provincie. 
La Saint-Etienne peste 10 000 de mani
festant s-au adunat în fața statuii Liber
tății |a chemarea partidelor comunist, 
socialist, radical, precum și a tuturor 
sindicatelor. La Lyon, în fața Monumen
tului Republicii, s-au adunat mai multe 
mii de persoane. S-a citit o rezoluție 
comună chemînd la lupta pentru apăra
rea libertății.

Ziarul „Libération", sub titlul „O imen
să mulțime a cinstit într-o unitate de ac
țiune memoria martirilor de la Cha- 
ronne", scrie : „Populația Parisului a 
venit în mare număr pentru a cinsti sa
crificiul martirilor săi de la 8 februarie 
1962. Toate nuanțele opiniei publice au 
fost reprezentate. Muncitorii și republi
canii s-au unit în rînduri strînse pentru a 
cinsti memoria tovarășilor lor".

Manifestul electoral 
ol P. C d in Canada
OTTAWA 14 (Ăgerpres). — „Nici 

un fel de armă nucleară pentru Ca
nada I“, „Să respingem cererile nu
cleare ale yankeilor 1” — se arată- 
în manifestul electoral al Partidu
lui Comunist din Canada adresat 
poporului.

Partidul Comunist din Canada a 
chemat pe toti cei cărora le este 
scumpă pacea la luptă comună îm
potriva acceptării de către Canada 
a armei nucleare, pentru retragerea 
țărij din blocurile militare.

Pe zi ce trece poporul canadian 
protestează tot mai viguros împo
triva amplasării armei nucleare pe 
teritoriul țării. In fața clădirilor 
consulatelor americane din mai 
multe orașe canadiene au avut loc 
demonstrații de protest, care s-au 
desfășurat sub lozincile : „Canada — 
zonă denuclearizată !“, „Nici un fel 
de amestec al S.U.A. în politica ca
nadiană“.

VITEZA „VTNTULUr CARE SUFLĂ

DINSPRE SOARE

Pe pîrtiile de la Predeal se va 
desfășura în zilele de 17, 18 și 19 fe. 
bruarie concursul de schi al Arma
telor Prietene. La întreceri vor lua 
parte schiori din U.R.S.S., R. S. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria, R. P. Po
lonă, R. P. Chineză, R. D. Germană, 
R.P. Mongolă și R.P. Romînă.

După cum transmite coresponden. 
tul sportiv al agenției TASS, în 
fruntea echipei U.R.S.S. va fi cam
pionul mondial de biatlon Vladimir 
Melanin (în fotografia de mai sus). 
Acum cîteva zile schiorul sovie
tic a cîștigat pentru a treia 
oară la Seefeld (Austria) titlul de 
campion al lumii la această dis
ciplină, iar săptămîna trecută s-a 
clasat pe primul loc într-un con
curs desfășurat în R. D. Germană. 
Alături de Melanin vor lua startul 
în proba de biatlon (20 km fond 
combinată cu tragere la țintă), N. 
Puzanov, V. Pșenițîn și V. Makarov. 
Echipa de patrulă va fi condusă de 
cunoscutul fondist sovietic Ghenadi 
Vaganov care va concura și la 
ștafeta 4x10 km.

Loturi puternice, cuprinzind nu
meroși maeștri emeriti și maeștri ai 
sportului, prezintă R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă și 
celelalte țări participante. (Ăgerpres)

Geofizicienii sovietici au ajuns la 
concluzia că viteza „vîntului" care 
suflă dinspre Soare este de 1 000 de 
ori mai mică decît viteza luminii, 
sau decît răspîndirea undelor radio 
— 300 de kilometri pe secundă. A- 
ceste date au fost obținute cu ajuto
rul lansării rachetelor.

„Vîntul", care reprezintă radiații 
corpusculare, ia naștere datorită 
temperaturii ridicate a coroanei so
lare. El pornește de la Soare în toa
te direcțiile pe un fel de canale care 
formează cimpul magnetic.

Atunci însă cînd ajunge la atmo
sferă, „vîntul" nu pătrunde pînă la 
planeta noastră, exceptînd polii. 
(După părerea oamenilor de știință, 
Pământul, în afară de poli, este a- 
părat de „vînt" de liniile de forță 
ale timpului magnetic).

Oamenii de știință au stabilit, de 
asemenea, intensitatea „vîntului" so
lar — o particulă corpusculară pe 
centimetru cub de spațiu cosmic.

Observînd, particulele cosmice și 
activitatea solară din anul 1957, ei 
au ajuns la concluzia că „vîntul" nu 
depinde de activitatea solară. Oa
menii de știință cred că ipoteza lor 
va fi confirmată definitiv în anul 
1964, cînd activitatea solară va fi

s-a abătut în ultimele două luni a- 
supra Londrei, a provocat moartea a 
340 de persoane, anunță agenția 
Associated Press. Majoritatea dece
selor se datoresc agravării bolilor 
căilor respiratorii. Două treimi din 
numărul victimelor au fost bătrîni 
în vîrstă de peste 70 de ani.

N-A APRECIAT...

Ziarul vest-german „Süddeutsche 
Zeitung" relatează că sculptorul

spaniol Pablo Ferrano se pregătește 
să dea în judecată direcția unui ho
tel din Malaga. Motivul ? Direcția 
hotelului a cumpărat de la acesta o 
sculptură, dar după ce a văzut-o, a 
dat-o imediat unui negustor de ve
chituri. „Opera de artă" a lui Pablo 
Ferrano se compunea dintr-o bucată 
de linie ferată, o veche mașină, de 
scris, piese vechi de la o semănă
toare și o roată de bicicletă îndoită.

O NOUĂ STEA
Numeroase observatoare astrono

mice e-isetueazâ în prezent observa
ții asupra unei noi stele, descoperite 
la 4 februarie de astronomul amator 
suedez Dalgren. Steaua e3te de mă
rimea a patra și se află situată la 
granița dintre constelațiile Lira și 
Hercules. La observatorul astrono
mic din Moscova s-au obținut cîteva 
spectograme ale noului astru.

VICTIME ALE CEȚII

Ceața neobișnuită amestecată cu 
fum și substanțe sulfuroase, care CAMBODGIA : O cursă de pirogi pe fluviul Mekong.
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Lupte la Bagdad și în alte orașe irakienegenevă~| Propuneri constructive
că ea 
ciuda'Joi dimineață, la 

Geneva, partici- 
panții la tratative
le pentru dezar
marea generală și 
totală s-au în
trunit pentru a doua 
reluarea negocierilor, 
durat mai mult de o oră și ju
mătate, timp în care șefii a trei dele
gații — Cehoslovacia, Italia și Canada 
— au rostit cuvîntări generale, ex- 
primîndu-și pozițiile în principalele 
probleme ale situației internaționale 
și în problema dezarmării.

Luînd cuvîntul primul, reprezen
tantul Cehoslovaciei, K. Kurka, a 
relevat că evoluția evenimentelor 
confirmă din nou urgența luării de 
măsuri eficiente pentru preîntîmpi- 
narea pericolului de război. Sarcina 
primordială a Comitetului celor 18 
este aceea de a realiza o înțelegere 
cu privire la dezarmarea generală și 
totală ca cel mai sigur mijloc de asi
gurare a păcii. Vorbitorul a arătat că 
în eforturile pentru frînarea cursei 
înarmărilor un loc important trebuie 
să-l ocupe tratativele în problema 
interzicerii oricăror experiențe cu 
arma nucleară. Or, în timp ce în Co
mitet continuă negocierile, în sinul 
N.A.T.O. se elaborează măsuri a că
ror urmare este răspîndirea armelor 
nucleare și înăsprirea situației inter
naționale. Reprezentantul Ceho
slovaciei a arătat că in ajunul reîn
ceperii Conferinței de la Geneva, 
guvernul S.U.A. a reluat experiențe
le nucleare în subteran. Ce scopuri 
urmărește această măsură ? E clar 
că ea creează noi piedici pentru tra
tative și pune sub semnul îndoielii că 
ele se vor încheia cu succes în 
timpul cel mai scurt — a subliniat 
vorbitorul.

Arătînd că țările socialiste depun 
toate eforturile pentru ca lucrările 
Comitetului să ducă la încheierea u- 
nui tratat de dezarmare generală și 
totală, reprezentantul Cehoslovaciei 
a declarat că sprijină propunerile 
prezentate în ședința precedentă de 
delegația U.R.S.S. cu privire la re
nunțarea statelor de a folosi terito
rii străine pentru amplasarea mij
loacelor strategice de transportare 
la țintă a armei nucleare. în legă
tură cu noua inițiativă sovietică, aci 
se relevă că ea confirmă voința 
U.R.S.S. de a ajunge la rezultate 
concrete, eficiente în slăbirea încor
dării internaționale, în întărirea în
crederii dintre state, în netezirea 
drumului spre dezarmarea generală 
și totală.

Luînd cuvîntul, delegatul italian 
Cavalletti s-a situat pe o poziție 
stranie : după ce a rostit cîteva fraze 
generale despre necesitatea urgentă 
a încheierii unui acord privind inter
zicerea experiențelor nucleare, el a 
calificat propunerile simple și clare 
ale Uniunii Sovietice, menite să 
ducă spre un prim pas în înlăturarea

De la trimisul nostru

oară după 
Ședința n-a

pericolului războ
iului atomic, ca 
țintind spre... îm
piedicarea realiză
rii unui asemenea 
acord. în schimb, 

Cavalletti a aprobat cererile nejus
tificate ale delegațiilor S.U.A. și An
gliei în problema acordului privind 
interzicerea experiențelor nucleare.

Delegatul italian n-a adus nimic 
constructiv nici în ce privește sar
cina Comitetului de a realiza un tra
tat de dezarmare generală și totală. 
Invocînd argumentul perimat al 
necesității „echilibrului groazei" el a 
încercat să justifice cursa înarmări
lor desfășurată de puterile occiden-' 
tale, numind ultimele planuri ela
borate peste Ocean relativ la dota
rea submarinelor cu rachete Polaris, 
„un proces normal de modernizare a 
apărării puterilor occidentale".

O poziție mai nuanțată a avut de
legatul canadian M. Burns care, 
vorbind pe un ton în general pozi
tiv, și-a exprimat părerea că sarcina 
principală a Comitetului este elabo
rarea unui acord de încetare a ex
periențelor nucleare, acord pentru 
realizarea căruia există condiții in
ternaționale favorabile.

Discuțiile vor continua în cadrul 
ședinței de vineri dimineața.

Geneva, 14 (prin telefon).

O scrisoare pierdută 
la televiziunea franceză

PARIS 14. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 13 februarie, 
posturile de televiziune franceze au 
prezentat comedia ,,O scrisoare 
pierdută" a marelui scriitor clasic 
romîn I. L. Caragiale, în adaptarea 
scriitorului André Kedros. Punerea 
în scenă a spectacolului aparține re
gizorului Jean Prat, care a realizat 
în cursul anului trecut spectacolele 
de mare succes cu piesele „Perșii“ 
de Eschil, „Trei surori" de Cehov și 
altele.

Rolurile principale din „O scri
soare pierdută“ au fost interpretate 
de Claude Pieplu, Antoinette Moya. 
William Sabatier.

Presa pariziană a consacrat arti
cole și cronici spectacolului reali
zat de televiziunea franceză cu ca
podopera dramaturgului romîn. Zia
rul „l’Aurore" subliniază savoarea 
comediei în ansamblu, arătînd că 
îndeosebi ultimul act este excelent. 

„L’Aurore“ ca și „Libération" a- 
preciază meritele lui Jean Prat în 
realizarea spectacolului. w

Intr.un interviu acordat ziarului 
,,1’Humanité", anterior spectacolu
lui, regizorul Jean Prat arăta că 
este încredințat că „O scrisoare pier
dută" va plăcea publicului larg, pen
tru că oferă un comic de foarte 
bună calitate.

Le altfel, publicul francez a mai 
avut ocazia să aprecieze această 
-.papodoperă a dramaturgiei romî- 
nești, cu prilejul spectacolelor date 
de Teatrul Național „I. L. Cara
giale“ din București in cadrul tur
neului din 1956 la Paris.

BAGDAD 14 (Agerpres). — După 
cum relatează corespondentul din 
Bagdad al agenției Associated Press, 
în seara de 13 februarie pe străzile 
Bagdadului a reînceput schimbul de 
focuri care a încetat abia în dimi
neața de 14 februarie. Potrivit rela
tărilor făcute de martorii oculari, 
scrie corespondentul, schimbul de 
focuri a avut loc în cartierele ora
șului cele mai populate.

Joi dimineața, relatează U.P.I., au 
izbucnit noi ciocniri armate la Bag
dad, pe ambele

Tancuri grele
maluri ale Tigrului, 
continuă să ocupe

intersecțiile și principalele străzi ale 
capitalei irakiene. Agenția France 
Presse arată că potrivit unor știri 
sosite la Teheran de la frontiera ira
kiană, în numeroase orașe din Irak 
luptele între trupele noului guvern 
și adversarii săi continuă.

După cum anunță agenția MEN, la 
14 februarie la Bagdad a fost arestat 
Aziz Șerif, cunoscut militant al vieții 
publice și participant activ la lupta 
pentru pace. De mulți. ani el este 
secretar general al Consiliului na
țional al partizanilor păcii din Irak 
și membru al Consiliului Mondial al 
păcii.

Proteste împotriva reprimării forțelor 
democratice din Irak

Consultări la Washington in problema 
politicii S. U. Â. față

Agențiile de presă informează des
pre preocuparea Washingtonului de 
a aplana divergențele din cadrul 
coaliției atlantice și strădaniile aces
tuia de a menține pozițiile S.U.A. în
Europa occidentală.

Experții administrației S.U.A. — re
latează agenția „Associated Press“ — 
au procedat miercuri la o reexamina
re amănunțită a politicii Statelor Uni
te față de Europa occidentală. Sem
nalul reexaminării atitudinii oficia
le a S.U.A. față de integrarea eu
ropeană și alianța atlantică a fost 
dat de Casa Albă, după convorbi
rile președintelui Kennedy cu un 
grup selecționat de consilieri ai săi.

Secretarul de stat Dean Rusk și 
consilieri de frunte vor examina al
ternativele la felul cum concepe a- 
ceste probleme guvernul american 
în lumina rezistenței rigide a pre
ședintelui de Gaulle față de orice 
progres pe calea propusă de Was
hington, dar nu există motive să se 
creadă că se vor produce schim
bări.

Unele cercuri cu autoritate 
mers chiar pînă acolo incit au 
firmat că nu există alternative
că Statele Unite trebuie să-l igno
reze pe de Gaulle și să meargă 
înainte alături de ceilalți aliați vest- 
europeni.

Președintele Kennedy a cerut pă
rerile foștilor secretari de stat Dean 
Acheson și Christian Herter, ulti
mul devenit însărcinatul special al 
președintelui pentru tratativele co-

de Europa occidentală
merciale, precum șl părerea 
David Bruce, ambasadorul S.Uh\ 
la Londra. *

Cercuri americane sus-puse 
subliniat că este datoria guvernului 
american să arate limpede aliaților 
care este poziția S.U.A. și 
va rămîne neschimbată, în 
obstrucției lui de Gaulle.

Ziarul „Washington Post” 
miercuri următoarele :

„Președintele Kennedy a conferit 
ieri cu consilierii săi de seamă pen
tru problemele de politică externă 
în scopul examinării profunde a 
fisurilor serioase din alianța atlan
tică”.

scria
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AL. CÎMPEANU

Un grup de oa
meni de afaceri 
englezi s-a aflat 
zilele acestea în 
vizită în U.R.S.S. 
In fotografie: Roy 
Thompson, direc
torul ziarului „Sun
day Times“, îm
preună cu cîți- 
va concetățeni, în 
Piața Roșie 
Moscova.
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„Federația Malayeză o firmă
nouă pentru rînduieli vechi

rafinărie 
funcțiune 

întreiupînd 
zile aprovizionarea

...La Serja, în Brunei, o 
de petrol este scoasă din 
de forțele patriotice, 
pentru cîteva 
trupelor colonialiste cu carburanți ; 
din junglele Sarawak-ului și ale teri
toriului Borneo de nord — partizanii 
întreprind incursiuni în orașele în 
care sosesc mereu noi trupe brita
nice de întărire ; în toate cele trei 
teritorii autoritățile operează ares
tări... Paralel cu asemenea știri, a- 
gențiile de presă occidentale rela
tează în ultima vreme tot mai des 
fapte care vădesc intenția de a se 
grăbi crearea așa-numitei „Federa
ții Malayeze“.

Elaborat la Londra cu ani în urmă, 
proiectul „Malaya mare", cum este 
denumit de presa occidentală, pre
vede crearea unui nou stat sub de
numirea de Federația Malayeză sau, 
pe scurt, Malayezia. Acesta ai urma 
să cuprindă : Malaya, Singapore și 
coloniile engleze din partea de mia- 
ză-noapte a insulei Kalimantan : 
Borneo de nord, Sarawak, precum și 
protectoratul Brunei. Federația, a că
rei constituire ar urma să aibă loc 
la 31 august 1963, ar îngloba o su
prafață de 330 000 km p și o popu
lație de 
cuitori.

Ce se 
crearea 
menținerea poziției strategice în a- 
ceastă parte a lumii, în special im
portanta bază militară de la Singa
pore. cît și încercarea de a menține 
sub o formă nouă vechile privilegii 
coloniale, mai ales posibilitatea 
pentru monopolurile respective de a 
exploata în continuare însemnatele 
rezerve de cauciuc, cositor, petrol și 
alte avuții existente în aceste teri
torii. Sînt de fapt aceleași țeluri care 
se urmăresc și în alte regiuni ale 
lumii, de pildă, prin Federația Rho- 
desia-Nyassaland, Federația Arabiei 
de Sud etc.

Pentru intențiile inițiatorilor fede
rației este caracteristic exemplul 
Malayei, țară care, formal, este in
dependentă și menită a reprezenta 
nucleul viitoarei federații. Dar, după 
cum scria revista „Fadjat“ (din Sin
gapore), „capitalul străin, îndeosebi 
cel englez, continuă 6ă domine în 
economia Malayei. în mîinile com
paniilor străine se află 60 la sută 
din plantațiile de cauciuc, majorita
tea plantațiilor de palmieri și coco- 
fieri, precum și 60 la sută din indus, 
tria extractivă“. Tratatul numit de „a- 
părare și asistență mutuală“ preve
de staționarea de trupe engleze pe 
teritoriul malayez.

După cum se spune însă, nu în
totdeauna socoteala de acasă se

aproape 10 000 000 de lo-

urmărește la Londra prin 
acestei „federații" ? Atît

potrivește cu realitățile de pe teren, 
în calea constituirii „Federației Ma
layeze" s-au ivit, mai ales în ultima 
vreme, un șir de obstacole serioase. 
Factorul cel mai important care îm
piedică înfăptuirea proiectului îl 
constituie lupta popoarelor din a- 
ceastă zonă, pentru o reală liber
tate și independență.

Au trecut peste două luni de la 
cunoscuta răscoală anticolonialistă 
izbucnită în teritoriul Brunei. De a- 
tunci, în repetate rînduri inițiatorii 
creării „federației“ au afirmat că 
această răscoală, ca și mișcarea de 
eliberare care a luat avînt și în te
ritoriile învecinate, Borneo de nord 
și Sarawak, ar fi fost înăbușită. Dar 
faptele i-au dezmințit categoric. 
Aproape zilnic agențiile de presă 
occidentale relatează despre noi 
acțiuni ale forțelor patriotice din a- 
ceastă zonă. Aceasta arată că po
poarele respective își dau seama de 
esența neocolonialistă a planului 
„Federației Malayeze“, și îl resping 
cu toată hotărîrea.

După cum remarca publicația lu
nară engleză „Eastern World", crea
rea federației „a fost hotărîtă fără 
consultarea liderilor acestor terito
rii“, care „nu au privit niciodată cu 
ochi buni această federație. Ei se 
tem, scrie publicația, că în statutul 
lor colonial nu va interveni nici o 
schimbare, că un stăpîn va fi înlo
cuit nominal cu altul, care va repre
zenta însă fidel interesele primului".

Purtătorii de cuvînt ai colonialiști
lor au încercat să răspîndească ide- 
ea potrivit căreia acest plan s-ar 
bucura, chipurile, de simpatii în rîn- 
durile altor popoare din Asia de 
sud-est. Bunăoară, nu demult, am
basadorul Malayei în Indonezia a a- 
juns chiar să afirme că poporul indo
nezian ,,ar saluta" crearea „Federa
ției Malayeze“. Protestînd împotriva 
declarației ambasadorului Malayei, 
ministrul informațiilor al Indoneziei 
subliniază într-un comunicat pu
blicat la 4 februarie : „Poporul in
donezian sprijină lupta de eliberare 
națională a popu
lației din Kaliman- 
tanul de nord (Bor
neo) și 
nuntă cu 
împotriva 
de creare 
rației Malayeze“.

In urma acestui 
comunicat autori
tățile malayeze au 
pornit o intensă 
campanie de 
menințări și pro
vocări împotriva 
Indoneziei, Nume-

se pro- 
hotărîre 
planului 
a Fede-

ct-

fac

PARIS 14 (Agerpres). — In legă
tură cu evenimentele recente din 
Irak, Partidul Comunist Francez a 
dat publicității o declarație de pro
test împotriva represiunilor sînge- 
roase la care sînt supuse forțele de
mocratice din această țară. Sute de 
patrioți, se spune în declarație, au 
fost uciși sau aruncați în închisori.

Partidul Comunist Francez — se 
arată în declarație — care a spriji
nit întotdeauna lupta eroică a po
porului irakian, lupta tuturor po
poarelor din Orientul Apropiat și 
Mijlociu, lupta tuturor popoarelor 
înrobite pentru independență și pen
tru dreptul de a dispune de avuțiile 
lor naționale, protestează cu hotă
rîre împotriva acestei politici care 
nu poate servi decît uneltirilor im
perialiștilor în Orientul Apropiat.

Partidul Comunist Francez chea
mă pe oamenii muncii și pe repu
blicanii francezi să-și manifeste so
lidaritatea cu patrioții și democrații 
din Irak.

împotriva represaliilor la care sînt 
supuși patrioții irakieni a protestat 
de asemenea secretariatul Uniunii 
generale a-studenților irakieni din 
străinătate cu sediul la Londra. Stu
denții irakieni care învață în Franța

au adresat un apel întregii opinii pu
blice mondiale, tuturor organizațiilor 
internaționale, în special O.N.U., 
Crucii roșii internaționale, cerîn- 
du-le să stăruie „pentru încetarea 
vărsării de sînge și pentru respecta
rea personalității omului”.

întrevederile 
lui Gilpatric la Bonn

BONN 14 (Agerpres). — Adjunctul 
ministrului de război al S.U.A., Gil
patric, care se află în capitala Re
publicii Federale Germane în vizită 
oficială, a avut miercuri întrevederi 
cu cancelarul Adenauer, cu ministrul 
de externe, Schröder, și cu ministrul 
de război vest-german, von Hassel. 
Agenția americană Associated Press 
relevă că Gilpatric a dorit să se în
credințeze că prin „apropierea" față 
de guvernul gaullist, Bonnul nu ya 
da uitării angajamentele precise pe 
care le-a contractat față de Was
hington și față de politica N.A.T.O^ 
inițiată de S.U.A. în această privin
ță, un subiect important l-a consti
tuit cererea vizitatorului american ca 
Germania occidentală să-și respecte 
angajamentul privind achiziționarea 
din S.U.A, de arme și material de 
război în valoare de cel puțin 700 
milioane dolari anual.

Aceeași agenție relatează, de ase
menea, că „partea americană pri
vește în mod favorabil și consideră 
încurajator faptul că bugetul militar 
al Republicii Federale Germane a 
fost sporit — lucru pentru care Sta
tele Unite exercitaseră încă de mult 
presiuni, asupra Bonnului“.

mențină rezervele de staniu, cauciuc 
și petrol din această parte a lumii.

în masă, închiderii minelor și căilor fe
rate. Demonsfrafia a durat pînă seara 
fîrziu.

Mary Anderson împreună cu cîteva 
prietene din Johannesbourg au fost 
condamnate la 4 luni închisoare 
pentru că au împărțit manifeste în 
care se cerea egalitatea între rase, 
îat-o în fotografie pe Mary înainte 
de a trece poarta unei închisori a 
rasiștilor din Republica sud-africană.

Harold Wilson ales lider 
al Partidului laburist

LONDRA. Agenția Reuter anunță 
că la 14 februarie, după două tururi 
de scrutin pentru desemnarea lide
rului Partidului laburist din Anglia, 
Harold Wilson a fost ales lider 
(după cum se știe, acest post a deve
nit vacant în urma decesului lui 
Hugh Gaitskell).

Noul lider al Partidului laburist a 
obținut 144 de voturi față de 103 
voturi întrunite de G. Brown.

HAGA. Luînd cuvîntul în cadrul 
unoi' dezbateri în senat, ministrul 
economiei al Olandei, Jan de Pous, 
a declarat că în cazul persistentei 
contradicțiilor provocate în relațiile 
interoccidentale de criza în Piața co
mună, Olanda își va modifica pozi
ția față de acest organism economic 
vest-european.

său în mai multe țări africane, Men- 
nen Williams, subsecretar de stat al 
S.U.A. pentru problemele Africii, și-a 
început vizita în Congo, unde inten
ționează să rămînă patru zile.

roși oameni politici malayezi 
declarații dușmănoase la adresa a- 
cestei țări. Unul dintre ei, secreta
rul general al partidului guverna
mental, Jaafar Albar, a mers pînă 
acolo îneît a declarat că „Malaya 
nu va ezifa să sprijine orice răscoa
lă care ar izbucni în Indonezia".

Totodată, autoritățile malayeze și 
coloniale iau măsuri represive îm
potriva celor care se opun proiecta
tei federații, arestînd numeroși con
ducători ai partidelor de opoziție.

In condițiile intensificării mișcării 
de eliberare din coloniile engleze 
situate în Kalimantanul de nord, în
șiși autorii acestui plan au început 
să se îndoiască de posibilitatea în
făptuirii lui. După cum a relatat a- 
genția „France Presse" — „în cercu
rile bine informate se consideră că 
din cauza răscoalei din Brunei, noua 
Federație Malayeză... nu va mai ve
dea probabil lumina zilei — cel pu
țin nu la data stabilită“.

Pe de altă parte, pregătirile pen
tru crearea „federației“ întîmpină și 
alte greutăți, între care unele cu to
tul neprevăzute. După cum s-a mai 
anunțat, în ultima vreme unul din te
ritoriile menite a face parte din Fe
derația Malayeză, Borneo de nord, 
este obiectul unor revendicări 
partea... Filipinelor. Așa îneît
Malaya și Filipine s-a ivit un con
flict. Potrivit unor observatori, dată 
fiind dependența Filipinelor de 
S.U.A. s-ar putea ca revendicările 
sale să exprime în fond tendința de 
înlocuire a influenței britanice cu 
cea americană în teritoriul în cauză 
și, în genere, în această parte a 
lumii.

Oricum, toate aceste dispute și 
tranzacții care ignorează voința po
poarelor scot și mai clar în evidență 
țelurile urmărite de adepții vechiu
lui și noului colonialism. Ele nu vor 
face decît să sporească hotărîrea 
popoarelor asuprite de a-și cuceri 
libertatea spre care năzuiesc.

Intîlnirea lui N. S. Hrușciov 
cu Suvanna Fumma

MOSCOVA. La 14 februarie N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Ü.R.S.S., s-a înfîlnit la Krem
lin cu prințul Suvanna Fumma, primul 
ministru al Laosului. La întîlnire au fost 
de față Quinim . Folsena, ministrul afa
cerilor externe al Laosului, și ambasa
dorul Khamphan Panya. Au participat, 
de asemenea, Andrei Gromîko, minis
trul afacerilor externe, și Serghei Afa
nasiev, ambasadorul U.R.S.S. în Laos.

DJAKARTA. La 13 februarie, pre
ședintele Sukarno a rostit o cuvîn- 
tare în fața activului central și re
gional al Frontului național al Indo
neziei, organizație în care sînt in
cluse zece partide politice și 241 or
ganizații profesionale și de masă. în 
cuvîntul său, președintele Sukar
no a calificat planul de creare a 
Federației Malayeze „ca un complot 
menit să ducă la perpetuarea colo
nialismului, ca o formă a neocolo- 
nialismului". Prin ea, a subliniat 
Sukarno, colonialiștii urmăresc să-și

Cu prilejul celei de-a 13-a aniver
sări a semnării Tratatului de prie
tenie, alianță și asistență mutuală 
între R.P. Chineză și U.R.S.S., la 
Moscova a avut loc o adunare festi
vă a reprezentanților vieții publice 
din capitala sovietică.

A luat cuvîntul Viaceslav Eliutin, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie sovieto-chineză.

Cu prilejul aceluiași eveniment, la 
Pekin a avut loc o seară festivă a 
opiniei publice din capitala R. P. 
Chineze. A luat cuvîntul Cijăn Ciji- 
sian, secretar general ad-interim 
conducerii centrale a Asociației 
prietenie chino-sovietică.

al 
de

co-cum anunță 
Reuter la Lusaka 
după dezbateri 

dura) șase zile, 
acestui teritoriu

SALISBURY. După 
respondents agenției 
(Rhodesia de nord) 
furtunoase, care au 
Consiliul Legislativ al
a adoptat o rezoluție prin care cere 
guvernului britanic să autorizeze sepa
rarea Rhodesiei de nord de Rhodesia 
de sud și de Nyassaland.

LEOPOLDVILLE. După cum anun
ță agenția U.P.I., în cadrul turneului

Betancourt își pregătește voiajul
din 

între

A. BUMBAC

Agențiile de presă relatează despre 
un nou va| de represiuni antidemocra
tice în Venezuela. Guvernul președin
telui Romulo Betancourt încearcă, fără 
succes, să înăbușe manifestările de ne
mulțumire ale poporului împotriva po
liticii reacționare și de subordonare 
a economiei naționale monopolurilor 
străine. Arestări, deportări, percheziții, 
razii împotriva elementelor democra
tice sînt la ordinea zilei. Nu înfîm- 
plălor s-au intensificat toate acestea în 
ultima vreme.

La 19 februarie Betancourt urmează 
să sosească la Washington pentru a so
licita prelungirea „ajutorului“ american. 
Și, desigur, președintele Venezuelei do
rește să se înfățișeze cu un nou palma
res de „merite“ în ochii protectorilor 
săi.

Cercurile respective din S.U.A. sînt 
de altfel foarte exigente în această pri
vință. Luînd cuvîntul zilele acestea în 
Camera reprezentanților a Congresulu: 
S.U.A., republicanul William Cramer a 
cerut ca înainte de a primi vreun aju
tor Betancourt să răspundă la o serie 
de întrebări a! căror conținut este c? 
se poate de edificator : „Dispune oare 
guvernul Betancourt de un plan de pu
nere necondiționată a partidului comu
nist în afara legii ?... Dispune oare gu- 
vernu1 de vreun plan de înlăturare din 
apaiatul de s*at  și organele de învăță- 
mînt a numeroșilor comuniști și a per
soanelor care simpatizează cu comuniș
tii ?... Oare guvernu1... va adopta o po
ziție clară și fără greș în sprijinul libe
rei inițiative în privința businessului

particular, renunțînd la planurile de 
naționalizare a diferitelor sectoare parti
culare ale economiei venezueliene ?“ 
Cramer a cerut în mod explicit ca pe 
viitor orice „ajutor“ acordat guvernului 
venezuelian să depindă de „răspunsuri 
pozitive" la aceste întrebări. Cele ce

NOTE EXTERNE

se petrec în Venezuela arată că Betan
court se străduiește să îndeplinească 
întocmai cererile formulate de Cramer.

Pentru opinia publică lafino-america- 
nă nu este însă un secret că ceea ce 
se urmărește prin aceste cereri, este 
să se asigure securitatea uriașelor pro
fituri pe care concernele petroliere 
americane le obțin din exploatarea bo
gatelor resurse de petrol ale Venezue- 
'ei. Datele statistice oficiale arată că de 
pe urma petrolului statu1 venezuelian 
obține venituri fot mai mici în timp ce 
profiturile societăților străine cresc. în 
1959 la o producție 
metri cubi
eprezentat 

1961 la o 
metri cubi
2 699 000 000 
societăților la capitalul investit au cres
cut de la an la an. Ziarul „Wall Street 
Journal“ a arătat că societatea „Creole 
Petroleum" principalul producător ve
nezuelian, cont'olat de frustul rockef- 
feler-ilor „Standard Oil of New Jersey",

de 
țiței, veniturile 

2 883 000 000 
producție de 
venituri.e 
bolivari.

161 000 000 
statului au 
bolivari. In
169 000 000

s-au redus la 
Dar profiturile

A început rejudecarea 
,,procesului Mațukawa'

TOKIO. La 14 februarie la Curtea 
Supremă din capitala Japoniei a în- 
cepuf rejudecarea „procesului „Mațuka
wa". în ședința din 14 februarie au luat 
cuvîntul reprezentanți ai procuraturii. 
Ei au prezentat o „nouă" variantă a 
„procesului“ pus la cale aproape cu 14 
ani în urmă. Judecarea acestui proces 
va dura trei zile.

După cum anunță agenția C.T.K., co
misia internațională pentru apărarea 
drepturilor sindicale a F.S.M. a adresat 
o telegramă de protest Curții Supreme 
din Tokio împotriva rejudecării așa-zi- 
sului „proces Mațukawa“. Oamenii mun
cii și organizațiile sindicale din întreaga 
lume, se spune în telegramă, se pro
nunță hofărît împotriva noului proces 

.intentat la cererea procurorului general 
și insisfă să anuleze recursul lipsit de 
orice sens, arătînd în felul acesta nevi
novăția celor implicați în 
Mațukawa“.

NEW YORK. La 14 februarie la 
Cape Canaveral a fost lansat un nou 
satelit american de telecomunicații 
„Syncom", menit să stabilească legă
turi radio și telefonice între Ameri
ca de Nord și Africa. După cum 
transmite agenția France Presse, la 
cîteva ore după lansare un purtător 
de cuvînt al Administrației naționa
le pentru aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat că a fost pierdut contactul cu 
satelitul „Syncom".

„procesul

Demonstrație 
împotriva șomajului la

LONDRA. La 13 februarie, peste 
1 500 de oamen! ai muncii englezi au 
demonstrat în centrul Londrei, protes- 
fînd împotriva șomajului în masă. Ei au 
străbătut străzile orașului purfînd pan
carte pe care era scrisă chemarea de 
a se pune capăt politicii concedierilor

Londra

în străinătate
a înregistrat în primul trimestru al a- 
nului 1962 o creștere de 25 la sulă a 
profiturilor sale. (în Statele Unite com
paniile petroliere nu înregistrează un 
profit mai mare de 10 la sută la ca
pitalul investii). Iar în timp ce profilu
rile monopolurilor cresc, nivelul de frai 
al populajiei muncitoare din Venezuela 
este fot mai scăzut, mizeria, analfabe
tismul, mortalitatea infantilă sînt ra
cile de care suferă din greu această 
(ară cu resurse atît de bogate. Această 
situafie explică și dîrzenia luptei pe 
care o duc muncitorii, studenfii, învă
țătorii. făranii și intelectualii pentru a 
determina o schimbare radicală a situa
ției. în ajunul plecării lui Betancourt la 
Washington, Frontul Armat al Eli
berării Nationale (front care re
unește o serie de organizații ce și-au 
propus înlăturarea regimului existent) a 
publicat o declarație, proclamînd hotă
rîrea sa nestrămutată de a lupta pînă 
la capăt pentru a obține răsturnarea 
regimulu' Betancourt, și asigurarea in
dependentei nationale. Un grup de 
membri ai acestui front au capturat
nava „Anzoategui" pe cînd
în larg. Partidul Comunist din Ve
nezuela, în fruntea și cu

se afla

sprijinul 
altor forțe și organizații democratice 
și patriotice din țară, își dublea
ză eforiurBe atît pe calea organi
zării rezistențe' împotriva terorii cît și 
a străduinței de a forma un larg front 
democratic pe platforma programului 
de eliberare națională.

B. A.

I

Festivitățile din Birmania
RANGOON. Birmania a sărbătorii la 

13 februarie Ziua Unirii.
In urma hotărîrii guvernului, Ziua 

Unirii se sărbătorește pe rînd în capi
talele statelor naționale ale Birmanie!. 
Peste 70 000 de oameni au participat la 
mitingul festiv care a avut loc în orașul 
Loiko (statui național Kaias).

Deschizînd festivitățile, generalul Ne 
Win, președintele Consiliului Revoluțio
nar, a chemat la întărirea unității. Tre
buie să înțelegem, a spus el, că uni
tatea corespunde intereselor tuturor ce
tățenilor Uniunii, în unitate constă forța 
noastră.

Greva tipografilor 
din New York se extinde
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

După o scurtă întrevedere cu pre
ședinții a două ramuri sindicale din 
New York ale Sindicatului național 
al tipografilor din S.U.A., președin
tele acestui sindicat, Elmer Brown, 
a anunțat la 13 februarie că condu
cerea sindicatului intenționează să 
extindă greva tipografilor din New 
York (care durează de 69 de zile) a- 
supra Californiei și Franței, unde 
„New York Times“ are ediții spe
ciale.

Brown a afirmat că tipografii din 
Paris care lucrează pentru ziarele 
americane au acceptat să declare 
grevă în sprijinul revendicărilor ti
pografilor new-yorkezi. El și-a expri
mat, de asemenea, convingerea că 
tipografii din Los Angeles vor pro
ceda la fel.

Conferința miniștrilor 
de externe ai Magreb-uiui

RABAT. La Rabat a luat sfîrșit 
conferința celor trei miniștri de ex
terne ai țărilor Magreb-ului, Alge
ria, Marocul și Tunisul. în comuni
catul final se arată că cei trei mi
niștri de externe au avut un schimb 
de păreri într-o serie de probleme 
referitoare la unitatea țărilor Ma
greb-ului.

După conferință, ministrul aface
rilor externe al Algeriei, Khemisti, a 
declarat că în cadrul conferinței au 
fost rezolvate problemele ivite între 
Algeria și Tunis „dovedindu-se ast
fel posibilitatea înlăturării pe cale 
pașnică a divergentelor dintre cele 
două țări".

REDACȚIA' Sî ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Sctntell" Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzor!! voluntari din întreprinderi șl Institutif. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa SHnteii


