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O O inițiativă valoroasă în ra
ionul Costești : Colectiviștii în
vață la „școala” îngrijitorilor 
din G.A.S. (pag. 3-a).

o Vești din țările socialiste(pag. 3-a).
• Sport (pag. 3-a).® Venezuela : Continuă lupte

le de stradă la Caracas (pag. 4-a)

® Lucrările Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare : 
Elaborarea tratatului de dezar
mare generală — sarcină principală (cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne). (pag. 4-a)

o Situația din Irak (pag. 4-a).® Notă externă : „Să devenim 
o punte trainică” (pag. 4-a).

Trenuri cu

Adunarea solemnă cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a eroicelor lupte

SUCEAVA

Mecanicii de locomoti
ve de la’ depoul Ç.F.R. 
Suceava-Nord au obfinui 
succese însemnate în în
trecerea . socialistă desfă
șurată in cinstea aniversării 
glorioaselor lupte din fe
bruarie 1933. De la în
ceputul anului și pină 
acum ei au remorcat 120 
de trenuri cu tonaj sporit. 
Mărfurile transportate ' în 
plus în acest mod ecfiiva-

tonaj
lează cu încărcătura nor
mală a 64 trenuri pe dis- 
lanfa Suceava—Cîmpulung,

CARANSEBEȘ

Mecanicii și to'chiștii de 
ia Depoul de locomotive 
din Caransebeș au remor
cat în ultimul timp mai 
mult de 70 de trenuri cu 
tonaje sporite, in felul a- 
cesta, ceferiștii au trans
portat în plus o cantitate 
de mărfuri însumînd peste 
5 000 de tone.

s p o rit
GALAȚI

Jn prjma Jună a anului, 
mecanicii de la Depoul 
C.F.R.-Galati au remorcat 
20 de trenuri cu tonaj spo-' 
rit. Acest succes se înscrie 
pe linia realizărilor obți
nute continuu în această 
unitate. In anul '1962, 'de'', 
pildă, prin aplicarea 'marș-J' 
ruHzăr'ii trenurilor și; ’re-C ' 
morcării. lor cu tonaf,‘~' 
sporit, mecanicii . și 'fp- , ; 
chișlii. dé' aici au econo-J'J 
misii ‘peste 5.000 de tone 
de combustibil.

din februarie 1933 ale muncitorilor cefmți | petroliști

Chivu StoicaVineri după-amiază, în sala Palatului R.P. Romîne a avut loc adunarea solemnă organizată de Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a eroicelor lupte din februarie 1933 ale muncitorilor ceferiști și petroliști.în sală se aflau membri "aj"C. C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai organizațiilor de masă și instituțiilor centrale, vechi militănți .ai mișcării muncitorești, participanți din întreaga țară la luptele muncitorilor ceferiști și petroliști din februarie 1933, academicieni și alți oameni de Știință și cultură, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai oamenilor muncii din întreprinderile bucu- reștene.Erau de față șefii unor misiuni diplomatice acreditați în-R.P. Romînă.

Primiți cu puternice aplauze și urale, la masa prezidiului au luat loc tovarășii Gheorghe Gheorghiu- Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- raș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu. Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leontin Sălăjan, Leontè Răutu, Ștefan Voi- tec, Mihai Burcă, Florian Dănălache, Isac Martin, Alexandru Sencovici, Dumitru .Simulescu, Gheorghe Stoica, ■Virgil Trofin, precum și Dumitru Antonescu, Gheorghe Belu, Ion Cio- ran, Ifrim Costache, Alexandru Georgescu, Nicolae Iancu, Ion Ifrim, Nicolae Iohescu, Petre Niculaeș, Ion Niculi, Gheorghe Popescu, Ion Gr. Stancu, Ion Stănescu, participanți la luptele din februarie 19'33 ale muncitorilor ceferiști și petroliști,

Prezidiul adunării solemne. La tribună tovarășulIon Derji, muncitor fruntaș la Atelierele centrale I.T.B., Ion Drăgan, muncitor fruntaș la Uzinele „Vulcan“, Ștefania Iordache, muncitoare fruntașă la Industria bumbacului, și Nicolae Tăbăcuț, muncitor fruntaș la Uzinele „Timpuri Noi“.Adunarea solemnă a fost deschisă de tovarășul Florian Dănălâ'ehe, membru al C.C. al P.M.R., prim-se- cretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R.Primit cu aplauze , puternice a luat cuvîntul’ tovarășul Chivu Stoică, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., care a vorbit despre cea de-a 30-a aniversare a eroicelor lupte din februarie 1933 ale muncitorilor ceferiști și petroliști.Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri de aplauze prelungite.Cei prezenți au ovaționat înde-

lung pentru conducătorul încercat al poporului nostru — Partidul Muncitoresc Romîn, pentru Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.După adunarea solemnă tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți conducători ai partidului și statului s-au întraținut prietenește cu participanți la luptele ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933.
irA fost prezentat apoi un spectacol' de gală. Și-au dat concursul ansamblurile artistice ale Consiliului. Central al Sindicatelor, Radiotelevi- ziunii, Ministerului Afacerilor Interne, al Armatei, Sfatului, popular al Capitalei, un grup de violoniști, elevi ai Școlii medii de muzică nr. 2 din București.Lucrările vocal simfonice „Poemul

(Foto : Agerpres)Griviței” de Florin Comișel, pe versuri de Victor Tulbure, și fragmentul din Oratoriul Grivița de Gh. Dumitrescu, pe versuri de Cicerone Theo- dorescu, interpretate în cadrul spectacolului, au fost consacrate aniversării eroicelor lupte din februarie 1933.• La spectacol și-au dat ..concursul artistul poporului Nicolae Herlea, Teodora Lucaciu și David Ohane- zian, artiști emeriți, Emilia Petrescu și Mirela Constântinescu . și balerinii Magdalena Popa și Petre Ciortea.Spectacolul s-a bucurat de o caldă apreciere din partea asistenței.în încheiere, în aplauzele celor prezenți, într-o atmosferă entuziastă, pionierii din corul de copii al Ra- dioteleviziunii au oferit buchete de flori conducătorilor partidului și statului. (Agerpres)
Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica

Tovarăși,Clasa muncitoare, ■ oamenii muncii de Ia, orașe și sate, întregul nostru popor, sărbătoresc astăzi. împlinirea a 30 de ani de la eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933 — una din cele mai grandioase bătălii de clasă purtate de proletariatul țării noastre, care au înscris o pagină de glorie nepieritoare în istoria mișcării muncitorești, a luptei poporului romîn pentru libertate, împotriva jugului exploatării, pentru interesele sale vitale.împletind revendicările economice, pentru îmbunătățirea condițiilor de ■ viață, cu obiective politice — pentru democrație și progres social — înfruntînd teroarea sălbatică a regimului burghezo-moșieresc, clasa muncitoare din Romînia s-a ridicat în repetate rînduri la luptă. în istoria mișcării noastre muncitorești au rămas înscrise asemenea momente eroice ca puternica demon- trație a muncitorilor de la Galați Tin 1916 împotriva războiului, demonstrația de la 13 decembrie 1918 a muncitorilor din București, valul revoluționar din anii 1918—1920 și lanțul grevelor din această perioadă culminînd cu greva generală din 1920, care a cuprins întregul proletariat și alte categorii de oameni ai muncii. Plămădit în focul acestor bătălii, Partidul Comunist din Romînia a condus clasa muncitoare la un șir de acțiuni revoluționare, printre care un loc de cinste îl ocupă luptele din 1929 în care și-au vărsat sîngele minerii din Lupeni.. Prin amploarea și caracterul lor combativ, revoluționar, prin forța și nivelul organizării, prin învățămintele bogate și efectele lor în viața socială, marile lupte din februarie 1933 au ridicat pe o treaptă mai înaltă aceste tradiții, au constituit un moment de cotitură în dezvoltarea partidului și a întregii noastre mișcări muncitorești.în februarie 1933, clasa muncitoare. sub conducerea avangărzii sale, partidul comunist, și-a demonstrat forța revoluționară, s-a manifestat cu putere pe scena istoriei ca clasa socială cea mai înaintată, exponentul intereselor vitala ale întregului popor. în aceste lupte s-au întărit rîndurile partidului, legăturile sale cu masele muncitoare, s-a manifestat puternic capacitatea sa de a mobiliza oamenii muncii și a-i conduce în lupta pentru înfăptuirea misiunii sale istorice, pentru eliberarea poporului din jugul exploatării burghezo-moșierești și al înrobirii ■ imperialiste.

Eroicele lupte ale ceferiștilor- și petroliștilor au prilejuit totodată o viguroasă afirmare pe arena-internațională a proletariatului romîn. în condiții cînd reacțiunea internațională trecuse la ofensivă, cînd în Germania fusese instaurată dictatura lui Hitler și bezna fascismului începea să se întindă deasupra Europei, luptele din februarie au constituit un mesaj înflăcărat adresat proletariatului de pretutindeni, au demonstrat spiritul revoluționar și eroismul clasei muncitoare din Romînia — detașament de luptă al marii ' neplătite cu lunile, funcționarii de armate internaționale a celor muncesc.Luptele din februarie au avut pe fondul crizei economice 1929—1933 care a bîntuit lumea pitalistă, a paralizat capacități producție considerabile și .industriale întregi, a dat cu mulți ani înapoi producția țărilor capitaliste, a aruncat în străzi milioane de șomeri, de țărani și fermieri ruinați.Burghezia monopolistă din țările capitaliste înaintate economic a urmărit ieșirea din criză atît pe spinarea maselor muncitoare din propria țară, cît și pe seama popoarelor din țările aflate în dependența lor, orientîndu-se totodată spre fascism, ca instrumentul cel mai ascuțit împotriva libertăților democratice și al pregătirii războiului antisovietic.înapoierea economică și dependența Romîniei față de marile monopoluri imperialiste au făcut ca în țara noastră criza să se manifeste în mod deosebit de acut, determinînd scăderea aproape la jumătate a producției industriale, închiderea a numeroase fabrici, falimentul unui șir de întreprinderi, creșterea șomajului de masă, crahuri bancare, toate acestea împletindu-se cu efectele grave ale crizei în agricultură.Căutînd ieșire din dezastrul economic, guvernele burghezo-moșie- rești au contractat în Apus o serie de împrumuturi în condiții înrobitoare. au acceptat așa-zisul „plan de asanare“ de la Geneva, faimoasele „curbe de sacrificiu" care loveau cu cruzime în populația muncitoare prin reducerea sau suspendarea plății salariilor muncitorilor și funcționarilor și concedierea a 30 la sută din numărul acestora, au concesionat trusturilor străine importante surse de venit național, au acceptat controlul direct al acestor trusturi asupra gestiunii financiare a marilor instituții de stat, ca Banca Națională, căile ferate — Romînia fiind astfel și mai adînc înfeudată capitalului monopolist străin.

Generațiile tinere nici nu își pot închipui suferințele îndurate de oamenii muncii în acei ani ! Scăderea repetată a salariilor, concedierile masive și pensionările forțate, diferitele taxe și impozite, scumpirea articolelor de primă ' necesitate au dus clasa muncitoare la un grad de sărăcire de nesuportat; răsfrîn- gerea la sate a efectelor crizei, devalorizarea produselor agricole, povara datoriilor, impozitelor și came- tei aduseseră la ruină și înfometare țărănimea ; cu salariile derizoriiceloc din cade
stat, învățătorii și profesorii duceau o existență de mizerie ; erau loviți și micii meseriași, micii negustori și chiar micii industriași.în _ același. timp, ; Romîniei, pion al j.

ciei administrative, a impozitelor și taxelor apăsătoare, a prețurilor de jaf la produsele ■ agricole. Toate a- cestea creau premize obiective pentru desfășurarea unor acțiuni revo- . luționare largi, de masă și pentru u- nirea acestora într-un front unic de luptă sub conducerea clasei muncitoare.Pentru îndeplinirea acestei sarcini Partidul Comunist din Romînia trebuia să ducă o luptă-pe mai multe fronturi — împotriva burgheziei, împotriva politicii reformiste oportuniste, scizioniste a vîrfurilor social- democrației de dreapta — iar pe de altă parte contra oportunismului și sectarismului în propriile rînduri, a

manifestărilor fracționiste promovate' de • o serie de elemente străine de -interesele poporului muncitor, strecurate’în conducerea sa.Tocmai în-perioada cînd'Romînia intrase în criză,', cind proletariatul . avea nevoie mai mult ca ' oricînd de j un partid revoluționar, puternic, combativ și unit,'provocatorii' Pau- ker-Luximin și Barbu,, aventurieri politici care nu aveau nimic comun cu clasa ; muncitoare,, au dezlănțuit criminala luptă fracționistă care, măcina și paraliza forțele partidului. Odată-cu. distrugerea a. numeroase organizații, de partid și organizații
( Continuare în pag. Il-a )

Pentru ceferiști siPentru ceferiștii din complexul Brașov; numai în ultimii doi ani, au fost construite și date în folosință aproape 200 apartamente. Mecanicii fruntași în remoroarea trenurilor cu supratonaj. Ion Gherasim, Vasile Damian, Ion Chilimic din depoul C.F.R.-Brașov sînt printre cei mai noi locatari. Și ceferiștii din Sibiu, Tg. Mureș, Luduș, Sighișoara au primit în folosință apartamente noi.Anul trecut ceferiștilor din Direcția regională Brașov li s-au dat premii în valoare de peste 21 milioane lei. Dintre acestea o mare parte sînt premii excepționale acordate tru siguranța circulației.Două școli profesionale, trate cu instalații și aparatetru pregătirea elevilor în ramura de tracțiune și în special pentru loco-
pen-înzes- pen-

petroliștimotive Diesel electrice, au fost datö recent în folosință, (de la ZAMFIRA 
LUPȘA coresp. voluntar). > . •* ',Țicleniul s-a transformat într-un orășel al petroliștilor. Aici 'S-au construit peste 220 apartamente' pentru familiile petroliștilor și dormitoare ' în care locuiesc sute de petroliști nefamiliști. Tot pentru ei funcționează în cadrul schelei un staționar medical, un club, un cinematograf,, o cantină etc.Pe6te 20 de muncitori din schelă sînt deputați în sfaturile populare comunale, raionale și regionale, iar bătrînul Gheorghe Săftescu, cu o vechime în producție de peste 30 de ani, este deputat în marele sfat al țării.

Țiței peste plan
PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 

feii“). Petroliștii din sche
lele trustului de foraj- 
extracție Ploiești au înfîm- 
pinat ziua de 16 Februarie 
cu importante succese în 
muncă. în schelele Bol
dești, Cîmpina, Băicoi au 
fost reparate și puse în 
producție anul acesta 7, contribuit la sporirea de-

sonde inactive, iar la 
4 sonde s-au executat 
tamente cu substanfe 
sio-active. în fiecare sche
lă s-au aplicat și alte mă
suri tehnologice : schim
barea sistemului de ex
ploatare, retrageri, adițio
nări etc. Toate acestea au

Adunări, conferințe, 
simposîoaneVineri, în ajunul zilei de 16 februarie, în întreaga țară au avut loc, în cinstea celei de-a 30-a aniversări a eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933, adunări, conferințe, întîlniri cu partici- panții la luptele -greviste, simpo- sioane la care au luat parte muncitori, intelectuali, numeroși tineri. Au fost, de asemenea, deschise expoziții cuprinzînd documente și fotografii despre' grevele desfășurate în urmă cu 30 de ani, s-au organizat vizite, însoțite de expuneri, în locurile legate de istoricele evenimente din februarie 1933. (Agerpres)

alte 
tra- 
ten-

bitului sondelor, la depă
șirea planului producției 
de țiței. Cele mai însem
nate succese le-au obținut 
petroliștii din schelele 
Cîmpina și Boldești care 
au livrat în plus rafină
riilor cantități însemnate 
de țiței de bună calitate.

Intregul colectiv 
învațăLa Atelierele. de reparat material rulant „16 februarie“ din Cluj, întregul colectiv «de muncitori, tehnicieni și ingineri învață. în ' întreprindere funcționează 14 cursuri de ridicare a calificării și cursuri de împrospătare a cunoștințelor cu noutăți tehnice. Peste 170 de muncitori urmează cursurile școlilor medii, iar 23 se pregătesc în Institutul politehnic și în școli de maiștri. Pe lîngă întreprin- -, dere funcționează o școală profesională care pregătește muncitori în diferite meserii : montOri, strungari, cazangii etc.

Deschiderea expoziției „30 de ani de la eroicele lupte 
ale muncitorilor ceferiști și petroliști“în sala Dalles din Capitală s-a deschis .vineri la amiază expoziția „30 de ani de la eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști“.La inaugurarea expoziției au luat parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu- Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- raș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai organizațiilor obștești și instituțiilor centrale, participanți din întreaga țară la luptele din februarie 1933, activiști de partid și de stat.Expoziția prezintă documente ale

vremii, fotografii, articole 3e presă, alte materiale originale, precum și grafice care înfățișează lupta eroică a muncitorilor ceferiști, petroliști și a altor detașamente ale clasei muncitoare, lupta maselor populare, conduse de partidul comunist, împotriva exploatării și asupririi burghezo- moșierești, pentru o viață mai bună, pentru libertate, democrație și independență națională.In încheierea vizionării expoziției, tovarășul Gheorghe Ghéorghiu-Dej și ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut cu participanții la luptele din februarie 1933, s-au fo-t tografiat în mijlocul lor. (Agerpres)politicii marilor puteri imperialiste, ■ ramuri îi erau impuse sarcini militare grele în vederea pregătirii unei noi agresiuni antisovietice.Toate acestea au intensificat procesul de pătrundere a capitalului monopolist, au dus la știrbirea suveranității și la subjugarea și mai accentuată a țării de către puterile imperialiste.Ofensiva economică a claselor dominante împotriva nivelului de trai al maselor se împletea, pe plan politic, cu restrîngerea libertăților și drepturilor democratice. Concomitent cu votarea legilor antimuncitorești care interziceau dreptul la grevă, cu dizolvarea sindicatelor unitare, excluderea din parlament a deputaților aleși de masele muncitoare pe listele Blocului Muncitoresc Țărănesc, cercurile cele mai reacționare ale burgheziei și moșierimii sprijineau și încurajau din ce în ce mai fățiș organizațiile teroriste fasciste.Politica reacționară, antipopulară a guvernelor burghezo-moșierești a dus la o deosebită ascuțire a contradicțiilor sociale — în primul rînd a principalei contradicții de clasă, dintre proletariat și burghezie.încă în cursul anului 1929 s-au desfășurat în întreaga tară acțiuni de luptă ale clasei muncitoare, a crescut numărul grevelor în diferite., ramuri ale industriei. Procesul dd radicalizare cuprindea mase din ce în ce mai largi ale populației muncitoare, diferite categorii SGCiale, gă- sindu-și expresie în demonstrații și acțiuni de protest ale șomerilor, ale funcționarilor publici, ale învățătorilor și profesorilor, pensionarilor, demonstrații de stradă ale invalizilor de război etc. La sate deveneau tot mai dese actele de împotrivire ale țăranilor împotriva samavolui- Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-De] și ceilalți conducători tie partid șl de stat In mijlocul partlclpanților ia luptele din februarie 1933



i

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
(Urmare din pag. I-a)de masă, cu deconspirarea a numeroși activiști în fața organelor represive ale statului burghezo-moșieresc, aceste lupte au agravat pînă la extrem tendințele sectariste, de izolare de mase, de clasa muncitoare,' în primul rînd de proletariatul din marea industrie. Abia după lichidarea luptelor fracționiste și refacerea unității rîndurilor lui, partidul a putut trece la organizarea luptei pentru interesele economice și politice ale celor ce muncesc, pentru apărarea libertăților democratice împotriva fascismului și pregătirilor de război.Definind obiectivele și stabilind li-' nia strategică și tactică în vederea desăvîrșirii revoluției burghezo-de- mocratice și trecerii la revoluția socialistă, Congresul al V-lea al Parti, dului Comunist din Romînia a dat orientarea spre întărirea legăturilor partidului cu masele muncitoare, în primul rînd cu detașamentele de bază ale proletariatului — ceferiștii, minerii, petroliștii — spre întărirea organizațiilor de partid din marile întreprinderi și realizarea frontului unic de jos. în același timp, în unele hotărîri și indicații ale congresului și îndeosebi în activitatea practică de după congres, au continuat să se reflecte tendințe sectariste, oportuniste privind problemele activității 

de masă, rolul sindicatelor — tendințe la a căror combatere au adus o mare contribuție luptele muncitorimii ceferiste și întreaga desfășurare a evenimentelor legate de a- cestea.Concentrîndu-și atenția spre principalele detașamente ale clasei muncitoare, partidul nostru a desfășurat o intensă activitate în rîndurile muncitorimii ceferiste, care prin tradițiile revoluționare și spiritul ei combativ reprezenta partea cea mai înaintată a frontului proletar. Acțiunile de luptă ale muncitorilor ceferiști, care și-au găsit expresie demonstrațiile din 29 ianuarie și februarie 1932, numeroase acțiuni ale clasei muncitoare diferite categorii de oameni ai muncii, organizate de partid în. întreaga țară, au culminat cu glorioasele lupte de la Grivița din februarie 1933.Aceste lupte .au fost precedate de o muncă perseverentă a partidului în vederea realizării unității de acțiune a muncitorimii ceferiste. Lozinca frontului unic de jos, cu care era înarmat partidul, a prins viață și s-a transformat într-o realitate efectivă în focul luptelor ceferiștilor, cînd în arena luptei revoluționare au pășit detașamente de bază ale pro- . letariatului, s-au ridicat cadre, ieșite din rîndurile clasei muncitoare, care au adus un suflu nou și metode noi în activitatea organizațiilor partidului.O condiție de importanță hotărî- toare pentru dezvoltarea largă a luptelor muncitorimii ceferiste, ca și a altor detașamente ale clasei muncitoare, a fost combaterea de către' partid a curentelor oportuniste de dreapta și de „stînga" din propriile rînduri, exprimate în tendințele sectare de izolare și teamă de mase, în neglijarea posibilităților de îmbinare a muncii ilegale cu. munca legală; în manifestările -de subapreciere a activității în sindicatele ceferiste legale, refornpșțe, cît și de. reducere a rolului • sindicatelor - la acțiuni mărunte, lipsite de perspectivă revoluționară.O mare contribuție la lupta împotriva acestor tendințe, cît și la elaborarea și aplicarea în practică a noilor forme și metode ale activității revoluționare de masă a adus tovarășul Gheorghiu-Dej. (Aplauze pu
ternice).în anul 1931, tovarășul Gheorghiu- Dej desfășurase o vie activitate la Galați pentru realizarea unității de acțiune a muncitorilor ceferiști și închegarea frontului unic de jos. Pornind de la ideea că principala condiție a reușitei în lupta revendicativă este organizarea acțiunii pe întreaga țară a muncitorilor ceferiști, el militase, încă din acel an, pentru făurirea unui organ central de front unic al muncitorilor ceferiști. Dar a- ceastă formă de acțiune n-a putut fi pusă în practică datorită tendințelor oportuniste, sectariste, care se resim- țeau puternic în partid.La sfîrșitul aceluiași an, mutat disciplinar de la Galați la Dej, el duce o muncă intensă de organizare 
a muncitorilor ceferiști ’ din acest oraș ; ca rezultat, membrii sindicatului C.F.R. din Dej aleg o nouă conducere, pe bază de front, unic de jos, cuprinzînd muncitorii comuniști, so- cial-democrați și fără de partid ; se

în 1931 alte și a

mișcării ceferiștilor, intensificat totodată rîndurile altor cate- înelaborează un program de revendicări, pe care, într-o adunare extraordinară, îl adoptă toți muncitorii a- telierelor C.F.R. din Dej.La începutul anului 1932, delegat de ceferiștii din Dej, tovarășul Gheorghiu pleacă la București pentru a lua legătura cu muncitorii ceferiști de la Atelierele Grivița. Stabilind contactul cu Secretariatul C.C. al P.C.R., el propune crearea organului central de acțiune al ceferiștilor care să fie ales de o conferință pe țară a muncitorilor de la căile ferate — propunere ce a fost acceptată.Conferința pe țară a ceferiștilor, care a avut loc în martie 1932, a ales Comitetul Central de acțiune, alcătuit din muncitori din toate centrele feroviare, secretar al Comitetului fiind desemnat tovarășul Gheorghiu-Dej. Crearea Comitetului Central de acțiune și adoptarea programului de revendicări po- litico-economice al muncitorimii feroviare din întreaga țară au constituit punctul de plecare pentru ridicarea pe o treaptă superioară a luptei ceferiștilor.Sub îndrumarea conducerii partidului comunist, Comitetul Central de acțiune pe țară a îndeplinit rolul de organizator și conducător nemijlocit al luptei ceferiștilor. A început o activitate intensă în rîndurile masei muncitorimii ceferiste, în toate centrele feroviare au fost alese comitete de acțiune, cu o sferă de cuprindere tot mai largă — comitete pe atelier, pe secții, pe mai multe secții, pe întreprindere sau depou, pe centru feroviar.Caracteristica acestei forme noi de organizare consta în faptul că — alese pe baze democratice, în adunări deschise, de căre întreaga masă muncitorească — ele reprezentau pe toți muncitorii, indiferent de apartenența lor politică, comuniști, social-demo- crați, membri ai altor partide sau muncitori neorganizați, fiind astfel expresia cea mai largă a unității lor de voință și acțiune. Au avut loc, de asemenea, conferințe regionale, în care delegații ceferiștilor au ales comitete regionale de acțiune.Se făurea astfel o structură organizatorică a frontului unic de jos, cu un organ central de conducere, cu organe regionale și pe întreprindere — ceea ce crea posibilitatea cuprinderii și mobilizării întregii mase a muncitorimii ceferiste, desfășurării unor acțiuni unitare, coordonate în toate centrele feroviare din țară.Atît în perioada de pregătire a Conferinței pe țară, cît și ulterior, tovarășul Gheorghiu-Dej a desfășurat o activitate multilaterală în principalele centre feroviare, — atît la Galați și Dej cît și la București, Cluj, Iași, Pașcani și alte centre — pentru organizarea muncitorimii ceferiste, pentru explicarea liniei partidului, însușirea ei de către activul de partid și masa muncitorilor și înfrînge- rea diferitelor influențe oportuniste, pentru aplicarea hotărîrilor Comitetului Central de acțiune și alegerea comitetelor locale, dînd exemplu de felul cum trebuie muncit în mijlocul maselor. Sub îndrumarea sa, o contribuție activă la înfăptuirea liniei partidului și crearea frontului unic de jos al muncitorimii ceferiste a adus ziarul „Lupta C.F-.R.”, organul țiune.Estenostru că ilegalității, a politicii dreapta ai social-democrației se împotriveau colaborării cu comuniștii și căutau să abată muncitorii pe calea tîrguielilor cu patronatul, în ciuda piedicilor puse la tot pasul de copoii siguranței și de cozile de topor ale direcției — a reușit să realizeze politica frontului unic de jos în principalele unități și centre feroviare din țară.Frontul unic de jos s-a dezvoltat pe baza unei munci sistematice a partidului pentru a se lega cît mai strîns de masele muncitorimii ceferiste, pentru a atrage în luptă om cu om, echipă cu echipă și secție cu secție, pornind de la cerințe concrete, imediate, de la revendicările ____ ___________ ___________________ ___cele mai apropiate ale muncitorilor asediu, interzicerea Comitetului Cen- și mobilizîndu-i la acțiuni unite pentru satisfacerea lor. Tocmai în acest fel partidul a reușit să mobilizeze mase tot mai largi, să ridice lupta lor pe trepte tot mai înalte și să-i imprime un caracter politic din ce în ce mai pronunțat, — pe baza faptului obiectiv că satisfacerea revendicărilor economice arzătoare se împletea în mod inevitabil cu lupta împotriva întregii politici reacționare a guvernului burghezo- moșieresc.Folosind experiența acumulată în

Comitetului Central de ac-

semnal. Pentru muncitorii ferovilrL 
din toate țările ea este dovada 
forța clasei muncitoare este in', asă 
și de neînvins atunci cînd este unită, 
avînd la bază frontul unic revolu
ționar”.

Orice muncitor — scria organul Partidului Comunist englez, ziarul „Daily Worker” din 18 februarie 1933 — va vedea în acest eroism al 
muncitorilor romîni o reflectare a 
liotărîrii de a lupta, cu orice risc, 
împotriva forțelor reacțiunii capita
liste din.toate țările. Noi ridicăm fă
clia aprinsă, ținută de tovarășul 
nostru muncitor din Romînia și o 
ducem înainte în lupta contra «pro
priei noastre» clase dominante”.însuflețită de ideile internat ion' lismului proletar, clasa muncitpa de pretutindeni și-a manifes.,.i' activ solidaritatea cu muncitoriniea romînă. Cu o. mare forță's-a făcut auzit glasul frățesc ai poporului.so- viețic, mii de mesaje de solidaritate au venit din Franța. Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Anglia, Italia și alte țări ale Euro- ___ ___ .... ..... ... .................  ... ... pei, ale Americii;' Asiei,- Africii,Mm uita jertfa de luptă a muncitorimii fierbinte, hotărîrea de luptă pentru Australia. Cercuri largi ale opiniei ceferiste, al cărei singe, ca și al tu- apărarea suveranității și indepen-' publice democratice, reprezentanți turor eroilor clasei muncitoare, ci- denței naționale. Aceasta a făcut să marcanți ai culturii mondiale și-au montează temeliile edificiului lumi- crească puternic rolul clasei munci- exprimat simpatia față de eroicii - ---y nos al Romîniei socialiste de astăzi If toare ca forța cea mai înaintată-a. muncitori de la Grivița, au -protes-

f„Trebuie salvata țara^trecind^peste (Apiauze preiungite). ' ' ' ... .......... .............................................................- ■ • .....................x- , x , ... prügun, tovarăși, ca în amintireaceferiștilor, ca și a tuturor celor că-

au arătat în mod deosebit de preg- ! nant că forța clasei muncitoare stă i în unitatea ei, că unitatea de acțiune 1 este o condiție esențială pentru asi- ; gurarea rolului ei conducător în lupta împotriva claselor exploatatoare.Luptele din februarie au dat o Io-- ■ vitUră oportunismului și reformismului din mișcarea muncitorească; pentru clasa muncitoare a devenit mai clar că năzuințele ei .de eliberare din jugul exploatării și asupririi își pot găsi realizarea numai sub conducerea' partidului comunist, pe calea luptei revoluționare, calea marxism-leninismului. (Aplauze).Clasa muncitoare s-a manifestat, pe arena vieții politice, ca singura forță socială capabilă să unească în jurul său pe toți cei ce muncesc, să-și asume rolul de

Ampldarèa și combativitatea fără precedent a luptelor de la Grivița, perspectiva extinderii lor în întreaga țară au alarmat cercurile guvernante ; au avut loc interminabile consfătuiri ministeriale,' în jurul ate. : lierelor a fost adusă armata, care .a îndepărtat mulțimea ce bara accesul spre ateliere ; între populație și trupe au avut loc ciocniri. în zorii zilei de .16 februarie, la refuzul hotărît al muncitorilor de a părăsi atelierele, autoritățile ordonă deschiderea focului ; zeci și sute muncitori cad uciși și răniți gloanțe, peste 2 000 fiind arestați.Imediat, în întreaga țară vestea represiunii de la Grivița a ridicat un uriaș val de solidaritate, care s-a exprimat în greve, demonstrații, manifestații de stradă în orașe șl centre muncitorești, strîngerea a conducător al poporului, muncitor în zeci de mii de iscălituri de protest, lupta de eliberare. în timp ce cla- publicarea de articole și declarații sele exploatatoare și partidele lor în presă în sprijinul muncitorimii politice se afundau tot mai adînc în ceferiste, ajutorarea materială a ares- mlaștina trădării intereselor națio- taților cu participarea cercurilor nale și. aservirii țării, clasa munci- largi ale opiniei publice. toare,. in^ frunte cu partidul comu-Niciodată poporul muncitor nu va nist,- și-a demonstrat patriotismul uita jertfa de luptă a muncitorimii fierbinte, hotărîrea de luptă pentru

care au urmat, puteau suprima legile evoluției istorice, dezvoltarea clasei muncitoare și a partidului ei comunist !Exprimînd panica și deruta claselor exploatatoare, unul din autorii legii stării de asediu, Armand Căli- nescu, spunea : „Mișcarea comunistă 
este o mișcare de mase și urmărește 
răsturnarea însăși a societății actua
le. Noi am venit cu starea de asediu, 
pentru a preîntîmpina o insurecție 
comunistă, care se pregătea". După cum se vede, nici prigoana și persecuțiile anticomuniste, nici măsurile antidemocratice, reacționare, înrădăcinate de mult în viața politipă a țării, nici lipsa drepturilor și restrîn- gerea libertăților cetățenești, caracteristice „democrației” burgheze ciuntită și fățarnică nu le mai erau suficiente și nu mai inspirau siguranță claselor exploatatoare; în starea de asediu, tribunalele și curțile marțiale, judecățile sumare, în statornicirea unui regim militar de represiune — iată în ce își vedeau salvarea exploatatorii, recunoscînd prin înseși aceste măsuri că sînt asediați de masele populare conduse de comuniști !La rîndul său, primul ministru

organizarea partidul și-a activitatea în gorii de muncitori, precum și rîndurile șomerilor și ale păturilormijlocii- A doua jumătate a anului 1932 a cunoscut o creștere, în forme variate, a mișcărilor populare de protest împotriva politicii guvernului național-țărănist — noul atac întreprins de acesta la începutul anului 1933 împotriva trai al maselor, prin aplicarea celei de-a treia „curbe de sacrificiu“ sporind și mai mult indignarea și revolta muncitorimii.Acțiunile pregătitoare întreprinse de partid — adunări pe secții și ateliere, ieșiri demonstrative ale muncitorilor la direcție pentru satisfacerea unor revendicări, demonstrații în incinta atelierelor etc. — au evidențiat starea de spirit combativă a muncitorimii ceferiste, strămuțînd totodată centrul de greutate al organizării luptei de la sediul sindicatului la locul de producție, în incinta atelierelor.Ieșirea demonstrativă din nuarie 1933 de la Atelierele Grivița, care a cuprins mii de muncitori și a silit direcția să accepte , cererile privind plata avansului dé va'da-VôlvodTeclarV^ forțelor muncitorimii ceferiste, — cu acest prilej fiind ales comitetul de acțiune pe întreaga întreprindere și adoptat un larg program de revendicări.Ținînd seama de gradul de radicalizare a muncitorilor ceferiști, partidul a aplicat, la greva din 2 februarie de la București, o formă înaltă de luptă a clasei muncitoare — greva cu ocuparea întreprinderii, însoțită de organizarea unèi largi mișcări de solidaritate în afară. într-o mare adunare, miile de muncitori de la Atelierele Grivița și-au exprimat hotărîrea de a rămîne în ateliere pînă la satisfacerea revendicărilor lor ; ei au creat gărzi de autoapărare și pichete de grevă care , au luat asupra lor paza porților, îm- piedicînd pătrunderea poliției și spărgătorilor de grevă.Această formă de luptă a fost a- cjsmûlui, pentru drepturi și libertăți plicata concomitent și la grevele or-’.i - ... . - . - .ganizate în mod coordonat, ca parte ‘ integrantă a acțiunii pe țară, la Ate- ■ lierele C.F.R. de la Nicolina Iași, de la Galați, Pașcani — creîndu-se perspectiva unei greve generale a feroviarilor. în același timp aveau loc într-o serie de întreprinderi din alte centre muncitorești, ca Oradea, Brașov, Constanța, Brăila, greve și întruniri ale revendicări darizare cu ____________ ______ T._.în fața uneia din cele mai puternice manifestări de unitate, dîrzenie în luptă și solidaritate proletară, guvernul s-a văzut nevoit să înceapă tratative cu reprezentanții ceferiștilor, care au obținut renunțarea la scăderea salariului cu 12 la sută proiectată de guvern, redobîndirea drepturilor anulate anterior, recu-

nivelului de

însăși28 ia- C.F.R;

de de

toate legile, peste toate regulamen
tele, peste toate constituțiile. Fie dic
tatura,^dar țara trebuie salvată“. Să- 2Uțj jn lupta pentru libertatea și fe- fie încălcate și azvîrlite peste bord ricjrea poporului romîn, să păstrăm chiar și legile și constituția^ antide- utj moment dé reculegere ! fAsis* 

tența pgsțj.eajjg un moment de recu
legere).

mocratică, să se instituie dictatura cea mai riguroasă, să se transforme asasinatul în masă și împușcarea muncitorilor, ca la Lupeni, .în metodă Tovarăși, permanentă de guvernămînt, la a- ceasta îndemna „nașul” Gărzii de fier, figură sinistră a reacțiunii burghezo-moșierești — doar-doar se va „salva țara”, adică privilegiile și huzurul asupritorilor, dominația capitalului monopolist !împotriva acestor sălbatice măsuri represive, partidul a stabilit să se treacă la organizarea unor noi acțiuni, care să îmbine apărarea revendicărilor cîștigațe cu lupta împotriva stării de asediu, a terorii și fas-

societății și prestigiul partidului comunist în rîndurile celor ce- muncesc.Asasinatul .în masă împotriva ceferiștilor, samavolniciile și măsurile represive împdtriva întregii muncitorimi și a altor pături ale oameni- lor muncii, încălcarea brutală a celor mai elementare drepturi cetățe-

un merit al partidului în ciuda prigoanei și liderilor de care

democratice. In aceste împrejurări, plenara lărgită a Comitetului Central de acțiune, care a avut loc la începutul lunii februarie 1933, a hotărît măsuri pentru declanșarea unui nou val de greve, la Atelierele Grivița și în centrele feroviare din țară.Astfel, în ziua de 13 februarie au declarat grevă, cu ocuparea atelierelor, ceferiștii din Cluj ; populația muncitoare a orașului s-a aflat alături de lupta lor colectînd ajutoare, organizînd greve demonstrative și demonstrații de stradă, în cursul cărora au avut loc ciocniri cu poliția și jandarmii. Viguroase acțiuni de luptă începuseră la Iași, Oradea, Timișoara și în alte orașe. ■Incercînd să preîntîmpine grevă proiectată la Grivița și să decapiteze lupta întregii muncitorimi noașterea comitetului de .întreprin- ceferiste, guvernul^ a trecut la^ares- dere ca organ permanent de repre- ‘ 1 zentare a muncitorilor.întreagă desfășurare a .luptelor muncitorimii ceferiste a avut un e- cou puternic și în rîndurile altor detașamente ale clasei muncitoare, îndeosebi ale petroliștilor din Valea Prahovei, de asemenea, greu loviți de criză și de măsurile monopolurilor străine. în cursul lunii ianuarie au avut loc puternice greve la „O- rion", „ Astra Romînă", „Unirea", însoțite de manifestații pe străzile, orașului Ploiești. La 1 februarie au. declarat grevă cu' ocuparea întreprinderii muncitorii de la „Romîno- Americană", în jurul rafinăriei adu- nîndu-se și cei din alte întreprinderi petroliere. De la ciocniri violente de stradă cu jandarmii și polițiștii, muncitorii petroliști au ajuns la asaltarea localului poliției din Ploiești, unde se găseau arestați delegații lor pe care i-au eliberat prin forță.Văzînd în amploarea și orientarea luptelor muncitorești o primejdie pentru înseși temeliile politice ale regimului burghezo-moșieresc, clasele exploatatoare au recurs la mă- xșuri teroriste — decretarea stării de

muncitorilor pentru proprii și ca soli- muncitorii ceferiști.

trai de acțiune al muncitorilor ceferiști, a comitetului de ' fabrică și a comitetului de grevă de la Grivița, a comitetelor de acțiune ale șomerilor, a comitetului antirăzboinic, a sindicatelor și tuturor celorlalte organizații muncitorești neafiliate la Confederația sindicală reformistă, suspendarea ziarelor muncitorești. Deși partidul comunist era ile- galizat din 1924, de aproape 10 ani, în februarie 1933 a fost decretată o nouă „desființare* a lui — ca și cum aceasta sau „desființările"

noua
tarea, în noaptea de 14 spre 15 februarie, a conducătorilor ceferiștilor, membri ai Comitetului Central dé acțiune, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, membri ai organelor locale ale Partidului Comunist din Romînia și Uniunii Tineretului Comunist, ai comitetelor de acțiune, ai comitetelor sindicale. Dar această nouă măsură represivă nu numai că nu a putut să împiedice desfășurarea acțiunii hotărîte, ci a îndîrjit și mai mult masele muncitorilor ceferiști, sporindu-le hotărîrea de luptă.In dimineața zilei de 15 februarie, muncitorii de la Grivița, dînd un minunat exemplu de unitate proletară, curaj și eroism de masă, declară grevă, ocupînd întreaga incintă a atelierelor și cerînd respectarea cuceririlor lor din 2 februarie, imediata eliberare a conducătorilor lor arestați, ridicarea stării de asediu, existența liberă a sindicatului și comitetului de fabrică.Deasupra Bucureștiului, care luase aspectul unui oraș asediat, răsuna fără întrerupere, vibrant, șue- ratul sirenej de la Grivița, pătrun- zînd în inimile oamenilor muncii și răscolind toată populația muncitorească. Valuri, valuri, mii de muncitori se revărsau spre ateliere, încît pînă departe străzile din jur deveniseră o mare de oameni. Mani- festîndu-și solidaritatea, muncitorii din diferite întreprinderi ale Capitalei au organizat întreruperi ale lucrului și greve de scurtă durată, trimiterea de delegații și de mesaje greviștilor, strîngerea de alimente și ajutoare. Muncitorilor li s-au alăturat pături largi ale populației Capitalei — intelectuali, studenți, meseriași, mici comercianți, funcționari, țărani din satele apropiate.

In sala mare a Palatului R. P. Romîne
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(Foto: Gh. Vlnțllă)
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tat împotriva. asasinatului în masă, împotriva politicii teroriste a guvernelor burghezo-moșierești.
Tovarăși,Privite în perspectiva istorică, luptele din febniarie 1933 sînt premergătoare marilor bătălii revoluționare care au dus clasa muncitoare nești, ofensiva împotriva nivelului din țara noastră, în fruntea maselor de trai, al celor ce muncesc — toate oamenilor rnuhcii. la victoria asupra acestea au slăbit influența în mase claselor exploatatoare.a partidelor burgheze, îndeosebi a în anii întunecați ai dictaturii fasciste, cînd Romînia a fost'tîrîtă în prăpastia războiului criminal antiso- vietic. clasa muncitoare în frunte cu partidul comunist, ținînd sus steagul apărării intereselor naționale, a desfășurat o neobosită activitate pentru unirea și mobilizarea tuturor forțelor patriotice în lupta împotriva dictaturii antonesciene și a ocupanților hit- leriști.Uriașul potențial revoluționar al clasei noastre muncitoare și maselor largi ale oamenilor muncii, care și-a găsit expresie în luptele din februarie 1933, s-a manifestat din plin în desfășurarea insurecției armate de la 23 August 1944 și a revoluției populare care i-a urmat, în lupta dusă de poporul romîn pentru instaurarea regimului democrat-popular, și construirea socialismului. (Aplauze prelun

gite). ■S-a schimbat fundamental înfățișarea patriei noastre, Romînia a devenit o țară înaintată, cu o industrie și o agricultură socialistă în plină dezvoltare, cu o cultură înfloritoare, în țara noastră, în care a fost lichi- ; dată exploatarea omului, de către om, oamenii muncii trăiesc o viață nouă, ca stăpîni ai propriilor destine, bucurîndu-se de roadele muncii- lor, de rezultatele dezvoltării continue a economiei naționale.Cea mai măreață cucerire a poporului, care umple de mîndrie inimile oamenilor muncii, este victoria deplină a. socialismului. S-a înfăptuit astfel idealul pentru care au luptat cei mai buni fii ai poporului muncitor, pentru care au înfruntat teroarea sălbatică, prigoana ilegalității, temnițele și lagărele, pentru care mulți dintre ei și-au jertfit viața — figuri luminoase de eroi, păstrate pe veci în inima clasei muncitoare, în filele istoriei de luptă a poporului romîn !Eroica noastră clasă muncitoare, continuînd cu cinste,.în noile condiții istorice, glorioasele ei tradiții revoluționare, își îndeplinește cu ' deplin succes misiunea de forță : conducătoare a societății noi. Tn- tr-o unitate de nezdruncinat, clasa muncitoare, țărănimea, intelectua- ' litatea muncesc cu însuflețire, con- centrîndu-și toate forțele spre înfăp- ' tuirea mărețului program trasat de Congresul al III-lea al partidului în: vederea desăvîrșirii construcției so- ' cialiste și trecerii treptate la comunism. (Aplauze puternice, îndelun
gate).întregul popor urmează cu nemărginită încredere și dragoste Partidul ' Muncitoresc Romîn, în care vede pe conducătorul său ferm și încercat, călit în lupte. Sudat printr-o coeziune ; interioară de nezdruncinat, legat indisolubil de masele muncitoare, partidul nostru este astăzi mai puternic ca oricînd.Călăuzindu-se neabătut, cu fidelitate, după învățătura lui Marx, En- '' gels, Lenin. Partidul Muncitoresc Romîn militează consecvent pentru întărirea unității de luptă a mișcării comuniste mondiale, pe baza principiilor marxism-leninismului, pentru continua întărire a prieteniei frățești și a unității popoarelor marii comunități a țărilor socialiste, pentru triumful principiilor ( coexistentei pașnice, pentru victoria "cauzei socialismului și păcii. (Aplauze).Oamenii muncii din țara noastră, care și-au cucerit libertatea cu pre- - țul atîtor jertfe de sînge,,sînt pătrunși de sentimentele solidarității. cu clasa muncitoare internațională, cu frații lor de clasă din țările capitaliste. cu popoarele care luptă pentru sfărîmarea jugului colonial, cu toți cei care în lumea întreagă luptă pentru libertate și progres social, pentru pace. (Aplauze puter
nice).

Cu toată reprimarea sîngeroasă și teroarea dezlănțuită împotriva mișcării muncitorești, eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor au constituit, atît prin rezultatele lor imediate, cit și prin influența profundă pe care au avut-o asupra desfășurării ulterioare a evenimentelor, o mare victorie politică a proletariatului.Sălbatica represiune de la Grivița■ nu a înfrînt voința de luptă a cla- • séi muncitoare. Dimpotrivă, anii careau urmat au cunoscut o continuă : creștere a acțiunilor de luptă munci- , torești. I Luptele purtate de clasa munci-■ toare în . februarie 1933 au dat o grea : lovitură regimului burghezo-moșie- i resc, au adîncit procesul de șubrezirăa acestuia. Urmarea imediată a fost demisia guvernului de „mînă forte“ al lui Vaida-Voevod, în care vîrfu- rile reacțiunii din țară și de peste hotare își puseseră mari speranțe, frî- narea ofensivei capitaliste împotriva nivelului de trai al celor ce muncesc ' și satisfacerea unor revendicări ale a- cestora, renunțarea la aplicarea „planului de la Geneva“, retragerea con- . trolorilor străini.Luptele din februarie au insufle- . cinat a rîndurilor lui, ceea ce a dat țit forțele democratice antifasciste, au înțîrziat cu un șir de ani fasciza-, rea țării. A fost amînată aplicarea planurilor de creare a unei „noi așezări constituționale”, elaborate la începutul anului 1933, care trebuia ,, să înlăture regimul partidelor poli-| tice și să consfințească instaurarea dictaturii regale.în februarie 1933 existau condiții ca, alături de ceferiștii din ateliere, să fie atrași în lupță și muncitorii din celelalte sectoare de activitate ale C.F.R. ; era, de asemenea, posibil ca luptele ceferiștilor și petroliștilor să se transforme într-o grevă generală, cu solidarizarea în jurul lor a celor mai largi pături ale populației, a acțiunilor de luptă ale țărănimii. Dacă aceasta nu s-a realizat, dacă și în perioada consecutivă luptelor din februarie rezultatele dobîndite pe linia întăririi legăturilor partidului cu masele n-au fost pe deplin fructificate, cauza rezidă în puternicele rămășițe ale oportunismului, sectarismului, tendințelor de izolare de mase care mai existau în activitatea partidului și a conducerii sale din acea vreme.Procesul înscenat conducătorilor muncitorimii ceferiste și petroliste s-a transformat într-o tribună de demascare a regimului burghezo- moșieresc, de propagare a politicii partidului comunist, ca apărător curajos și ferm al intereselor celor ce muncesc. Deși în lanțuri, acuzații — prin cuvîntul lor care dezvăluia adevărul despre viața de mizerie, suferințe și robie a oamenilor muncii, arăta țelurile de luptă ale partidului — au devenit ei înșiși acuzatori. Cînd, la unul din interogatorii, comisarul regal i-a cerut „să răspundă- la întrebări, nu să acuze”, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a răspuns: 
„...nu eu acuz ! poporul muncitor 
acuză ! și el trebuie să afle — mai 
ales din această sală, — că, cu ori- 
cîte împotriviri, va veni vremea 
răspunderilor pentru acei care i-au 
hărăzit o soartă de robi”. Iar amenințarea președintelui că va suspenda dezbaterile își atrage răspunsul : 
„acesta este un proces istoric care 
nu poate fi suspendat. EI va în
ceta, pur și simplu, odată cu 
înlăturarea exploatării”, adevăr, tovarăși, istoric al luptei poporului pentru libertate nu tunci — el a continuat și a dus la condamnarea pe vecii-vecilor a regimului de exploatare și asuprire în mînia, mișcarea comunistă a dat o f înaltă apreciere luptelor muncitorimii ceferiste. Organul de presă al Internaționalei Comuniste scria că luptele ceferiștilor și petroliștilor 

„vor intra în istoria mișcării munci
torești internaționale ca una din pa
ginile ei minunate”.Ca primă ridicare a proletariatului după instaurarea dictaturii hit- leriste în Germania, luptele din februarie au demonstrat că clasa muncitoare este principala forță a luptei antifasciste ; numeroase partide comuniste și muncitorești, subliniind aportul pe care formele și metodele de organizare și de luptă folosite de proletariatul romîn l-au adus la îmbogățirea tezaurului comun de experiență revoluționară al clasei muncitoare, au arătat totodată că aceste lupte reprezintă un exemplu însuflețitor și un îndemn pentru proletariatul propriu. „în această perioadă — arăta în Apelul său Corni- . _________ _____tetul internațional al muncitorilor pentru , Comitetul său‘'central feroviari — eroica luptă a muncito- frunte

partidului național-țărănesc.O covîrșitoare însemnătate au a- vut luptele din februarie în viața partidului.In cursul și în urma luptelor din februarie, partidul s-a legat strîns de detașamentele de bază ale clasei muncitoare. El s-a întărit prin intrarea în rîndurile sale a celor mai combative și mai revoluționare elemente proletare, lucru de o deosebită importanță dată fiind situația nesatisfăcătoare a compoziției sociale a partidului lăsată moștenire de luptele fracționiste.în luptele din februarie și în cele desfășurate în anii ce au urmat, din rîndurile clasei muncitoare s-au ridicat numeroase cadre de conducători revoluționari căliți, legați inseparabil de masele muncitorești și cu o bogată experiență a activității nemijlocite în rîndurile acestora. Cadrele ridicate în această perioadă au avut un rol de bază în întărirea partidului, în călirea lui politico-ideolo- gică, în sudarea unității de nezdrun-partidului posibilitatea de a conduce cu succes lupta pentru răsturnarea dictaturii fasciste, pentru desfășurarea revoluției populare și construirea socialismului. Capacitatea de organizare a maselor muncitoare, clarviziunea politică, înalta principialitate și dîrzenia neînduplecată în fața dușmanului, fidelitatea față de interesele clasei muncitoare, ale poporului, sînt trăsături caracteristice ale acestor cadre, avînd în frunte pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej. (Aplauze puternice, prelungite, 
urale).Luptele ceferiștilor și petroliștilor au constituit un izvor bogat de învățăminte pentru toate sectoarele de activitate ale partidului, l-au îmbogățit cu experiența deosebit de prețioasă a organizării unor acțiuni revoluționare de mare amploare. A- plicînd în viață aceste învățăminte, partidul a organizat și condus în a- nii care au urmat numeroase acțiuni de masă — greve, manifestații și demonstrații ale proletariatului, mișcări țărănești, ale păturilor mijlocii orășenești,Luptele din februarie au contribuit la dezvoltarea legăturilor partidului în rîndurile diferitelor pături sociale. Aceasta s-a vădit în anii 1934—1937 prin crearea unui șir de organizații legale, cu caracter democratic progresist, antifascist, cu participarea unui mare număr de intelectuali. scriitori, oameni de știință și cultură, în rezultatele obținute de partid pe calea făuririi în această perioadă a unui larg front popular antifascist.Ecoul pe care l-au avut aceste lupte in rîndurile țărănimii și-a găsit expresie în ' înființarea, în 1933, a Frontului Plugarilor, organizație democratică a țărănimii muncitoare, care încă în 1934 a încheiat un front comun de luptă cu partidul comunist, în intensificarea acțiunilor țărănești de luptă.Desfășurîndu-se în plină perioadă a crizei economice fiind îndreptate nu potriva capitalului

odatăȘi într- marele process-a sfîrșit a-

mondiale și numai îm- autohton, ci și a pozițiilor deținute în țara noastră de monopolurile și băncile străine, împotriva pregătirii războiului antisovietic, luptele din februarie au avut o mare importanță internațională, au lovit în politica și în interesele imperialismului. A crescut prestigiul internațional al clasei muncitoare din Ro-țara noastră ! (Aplauze).Prin larga acțiune de solidaritate a maselor muncitorești, prin cuvîntul sutelor de martori care, înfruntînd amenințările și persecuțiile, veneau la proces din toate colțurile țării pentru a-i apăra pe conducătorii ceferiștilor și petroliștilor și a-și exprima adeziunea la lupta lor, prin nenumăratele mesaje, moțiuni, scrisori provenind din rîndurile a diferite categorii sociale și care cereau eliberarea arestaților, procesul a constituit o continuare, cu alte mijloace, a eroicelor lupte din februarie 1933.
Tovarăși,Luptele ceferiștilor și petroliștilor din 1933 au exercitat o înrîurire profundă asupra întregii dezvoltări ulterioare a mișcării revoluționare din țara noastră, asupra istoriei patriei.Pentru clasa noastră muncitoare luptele din februarie au însemnat o mare școală de educație revoluționară, au contribuit la ridicarea puternică a conștiinței sale de clasă; ele

Tovarăși,Tradițiile revoluționare ale poporului romîn, amintirea eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor însuflețesc pe oamenii muncii din țara noastră în munca lor plină de elan, sub steagul partidului, pentru dezvoltarea marilor cuceriri revoluționare, pentru înflorirea Republicii Populare Romîne, pentru obținerea unor noi și noi victorii, cît mai strălucite, pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste în scumpa noastră patrie !
(Aplauze furtunoase, urale. întrea

ga asistență ovaționează . îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc Rgmin, ...... „ ZȚ......1, ir.

, , , - ------- -.......  —’ cu tovarășul Gheorghe
rilor feroviari romîni constituie un Gheorghiu-Dej).
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Primirea de către tovarășul 
Todor Jivkov a ambasadorului

R. P. Romîne în BulgariaSOFIA 15 (Agerpres)." — La 15 fe-’ bruarie, Todor Jivkov, prim secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a primit pe noul ambasador extraordinar și ministru plenipotențiar al R- P. Romîne în Bulgaria; Ioan. Beldean, cu care a avut o convorbire prietenească.La întîlnire a participat ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, Ivan- Bașev.

Semnarea planülüi de colabötare pe anul 1963 
intre Æ R. L L S. si Asociația de Prietenie 

Sovieto-Roinină

Noi blocuri de locuințe pe malul Someșului la Cluj

„Momente din istoria 
Partidului Muncitoresc

Romîn"
'Albumul „Momente; din istoria 

Partidului Muncitoresc Romîn“, 
alcătuit pe baza documentelor 
din Muzeul de istorie a P.M.R., 
conține numeroase fotografii ale 
vremii, reproduceri, facsimile 
care oferă cititorului o imagine 
bogată despre cele mai însem
nate. momențe din istoria parti
dului și a mișcării muncitorești 
din țara noastră.

In ùltima parte a lucrării sînt 
prezentate prin fotografii, grafice și hărți succesele obținute de po
porul nostru în construirea so
cialismului.

Aceilstă lucrare constituie un 
ajutor prețios pentru propagan
diștii și cursanții din învățămân
tul politic, pentru,profesorii, ele
vii și studenții, din învățământul 
de stat, precum și pentru toți 
aceia care studiază istoria Parti
dului Muncitoresc Romîn.

x:

Album de artă 
,zOri vița 1933/z

In cinstea aniversării eroicelor 
lupte ale ceferiștilor și petroliștilor 
din 1933, editura „Meridiane“ a scos 
de sub tipar un album cu reprodu
ceri realizate după lucrările graficie
nilor noștri din diferite generații. 
'Albumul intitulat „Grivița 1933" în
mănunchează 3.6 de lucrări care în-. 
fățișează. ;imagi^.ri.alo ' neuitatelor' 
luptef ^precum și -aspecte . ale vieții 
Griviței,din zilele, noastre. .Albumul 
cupripde .0. introducere semnată de 
Ion Jalea, artist al poporului, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici 
din R'. P. Romînă.

PE SCURT ;
MAGAZINE NOI. Zilele trecute là Tg. 

'Mureș, pe știada Ștefan cel Mare, s-a 
'deschis un magazin alimentar cu autoser
vire.

10 ANI DE ACTIVITATE. Ansam
blul artistic de stat ■ „N. Bălcescu" 
din Craiova a împlinit în aceste zile 
'10 ani de la înființare.MUNCITORI PENSIONARI SĂRBĂTORIȚI. Zilele trecute la fabrica de geamuri din Mediaș au lost sărbătoriți cu ocazia .trecerii lor la pensie cîțiva muncitori cu o îndelungată activitate. Sărbătoriții N. Urdea, Teodor Nicula, Iuliu Dunst, Teodor^ Măr-, gineanu și Francise Kondrad în repetate rînduri s-au situat printre fruntașii în întrecerea socialistă.

Loto Central
La tragerea- Loto-centrai din 15 

bruarie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

66, 44, 12, 82, 28, 10, 76, 35, 37, 81,
Premiul special A: 81,- 10, 12 ; Premiul 

special B : 82, 35, 37 ; Premiul special.C : 
76, 44, 66. Fond~.de : premii ;. 769.130 lei..

fe- ■

Probleme ale păcii și socialismului“la „«Democrația» colonialiștilor fran
cezi”.Rubrica „In partidele comuniste și 
muncitorești” conține numeroase materiale Informative cu-privire, la activitatea unor partide frățești.La rubrica „Cărți și reviste” sînt publicate recenziile la- cartea lui 
P. N. Fedoseev „Comunismul și filo-, zofia’.’.și la cartea lui A. Rivkin „A- 
frica și Occidentul”..

A apărut, în limba romînă, în Editura politică, nr. . 2 (54) pe anul 1963 al-revistei „Probleme ale păcii și socialismului” revistă teoretică și informativă a partidelor comuniste și muncitorești.-Acest număr cuprinde articolele: 
„întărirea unității mișcării comu
niste — datorie internaționalistă’j, articol redacțional' ;’ „îndatorirea, na
țională a Partidului Comunist din 
S.U.A.” de H. WINSTON ; „însem- Rubrica „Scrisori, note” cuprinde 
nătatea revoluționară a luptei pen- scrisorile: „Despre eroismul lui Ju- 
tru reforme structurale” de L. LÖN- lîus Fucik“, semnată de GUSTA 

.Integrarea monopolistă și Ca- FUCIKOVA ; „Revendicările țărani
lor din Cipru”, semnată de H. MI- HAILIDIS ; „în. Spania se -dezvoltă 
și se întărește opoziția sindicală”,, semnată. S. A. .. ..La rubrica „Pagini de istorie” este publicat articolul „Drumul de luptă 
al clasei muncitoare germane” de L. BERTHOLD, E. DIEHL.Revista publică noi materiale- -la rubrica „împotriva represiunilor și 
persecutării democraților”.

GO ;
nada” de B. MAGNUSON; ; „Brazi
lia în chingile contradicțiilor” de 
J. GORENDER ; „Revoluția tehriică- 
științifică și capitalismul contempo
ran” de A. BARJONET, M. RUBIN
STEIN ; „Democrația națională — 
cale a progresului social” de A. SO
BOLEV.La rubrica „Interviul nostru” revista publică o convorbire cu privireSesiunea științifică organizată de Institutul agronomic din Craiova referate și comunicări cu privire la rezultatele cercetărilor științifice care prezintă însemnătate deosebită pentru agricultura regiunii. Ele s-au referit la folosirea rațională și compare ai soiurilor din regiunea .Oltenia pletă a pămîntului, agrotehnica unor soiuri de., grîtț și hibrizi de' porumb de mare productivitate, amenajarea terenurilor în' pantă pentru^planta- •țiile de vii și pomi în condițiile, pedoclimatice - ale bazinului ’ “Tgr-Jiu, precum- și lă efectuarea-literarilor de ' punere în valoare a terenurilor ni- sipoase.,.prin plantații de vii. . . .. . ..... . (Agerpres)-

Centenarul nașterii 
savantului romîn 

dr« Gh« Marinescu
's "'**•; ■. ’jÿjîn cadrul marilor aniversări cui-'. turale recomandate de Consiliul;. Mondial al Păcii, vineri ÿsjègjra a d-f vut loc în sala Ateneulțiiș-H.^. mine o festivitate consacrata apiA versării, a-100 de. ani de la. naȘtereâ - 'savantului romîn dr. Gh. Marinescu.•Festivitatea, ' orgapizată. de. Corni-' tetul de. Stat pentr.u Cultură și Artă, Comitetul național pentru apărarea păcii și- -Uniunea societăților - de științe medicale din R. P. Romînă', ‘a fost prezidată dë'acàd. Șt. Milcu; secretar prim al Academiei R. P. Romîne, președintele Uniunii societăților de științe medicale din R.P. Romînă. Despre bogata operă, științifică în domeniul biologiei și neurologiei-a prof, dr. - Gh.- Marinescü, ' a vorbit acad., dr. A. K-reindler, di-r rectorul ■' Institutului de neurologie „I. P. Pavlov”, 'iar prof. dr. State Drăgănescu a vorbit ’ despre activitatea socială și înaltul umanism al marelui savant romîn. (Agerpres)

Ședința Comisiei permanente pentru 
problemele valutare , și financiare 

a C. A. E. R.PRĂGA 15 (Agerpres), — La 11 și 12 februarie 1963 a avut, loc la Praga prima ședință a Comisiei permanente pentru problemele valutare și financiare a C.A.Ë.R.La ședința comisiei au .luat parte, delegațiile R. P. Bulgaria, Cehoslovace, R. D. Germane, R. ,P. Mongole, R. P. Polone, .R. P. Romîne, R. P_. Ungare și U.R.Ș.Ș. -Là lucr’ăi-ilp primei ședințe a co-• misiei, în calitate de. observator, a ' asistat reprezentantul R. D, Viet-: nam. / ' ;' .: Comisia’ a aprobat planul său de■ lucru ; . pe anul 1963, care preveâje problemele âctuale ale colaborării țărilor membre ale Ô.À'.E.R. în domeniul -Telațulbr valutare și finan-. c i a r e. ’ ’ ’ ’ ’. - Iri cadrul ședinței’ a fost examinat,’ ‘de asemenea, proiectul sta’tutu-. lui cpmișiei și alte probleme organi- ..zatofice.’ - - - •Lucrările’ s-au desfășurat într-o ' atmosfera de- prfetenie frățească și .deplină: înțelegere.

t de față Gh. Stolan; cons'ilier al Ambasa- __T___ , __________ ___ _ ______ dei R. P. Romîne la Moscova, și alțisocîațief Romîne pentru iegăturile de ■ membri ai ambasadei.T-r-—vi Mariii Florea’Ionescu și E. Afaria- delegația Uniunii Asociațiilor sovie- ; senko au rostit scurte cuvîntări. . L ”1 Planul de colaborare pe anul 1963țările străine și Asociației de prevede vizite reciproce ale grupu- Prieteniè Șovieto-Romîne (A.P.S.R.) în vederea semnării planului de colaborare pe anul 1963. .cu popoarele țărilor străine a avut loc semnarea acestui plap. Din partea rqrhînă plănui a fost semnat de Marin .Florea Ionescu, vicepreședinte al Consiliului general A.R.L.U.S., iar din partea sovietică de E. Afanasenko, ministrul î,._____ _ .____________ _________ -----al R.S.F.S.R., președintele Consiliu- vietică -și ai radiodifuziunii sovie- lui de conducere al A.P.S.R. La sém- tice,' și au- răspuns la întrebările puse nare aii participat E. Ivanov, vice- în legătură cü activitatea A.R.L.U.S.. președinte al Uniunii Asociațiilor și A.P.S.R. . .sovietice de prietenie și relații cui- . Cu prilejul semnării planului de turale cu țările străine, V. Kopotop, colaborarè pe anul 1963, Uniunea A- prim-seçretar al Comitetujui regio-?' sociațiilor sovietice de prietenie și nai agricol de partit.Moscova, vice-, relații culturale, .cu țările străine a . președinte, a! Consiliului, de .condu- oferit un dineu în.cinstea delegației' ; cere al "A.P.ȘIR., reprezentanți ai'Mi- ’ .A.R.L.U.S. jLa dineu-a luat.parte Ni- . nistèrulûi 'Afacerilor Externe j. aT.'.' colae- Guină,.- ambasadorul R. P. Ro- ‘ U.R.S.S.; membri ' ai ' Cbhșiliulții ’ dé’. 'mine-, la. Moscova. .

MOSCOVA- 15 Corespondență/ de * conducere a! A.P.S.R. Au fost lâ' Al. Stărk l'La M'ostbva 's-au desfășurat tratative între delegația A-prietenie cu Ù.R.S.S. (A.R.L.U.S.) șitice de prietenie și relații culturale cu 1 J . . . . . . ,. .Prietenie Șovieto-Romîne (A.P.S.R.) rilor de specialiști ■ în agricultură,- construcții, medicină și alte domenii ____ _ ț____ _ , în vederea schimbului'de experiență, • La 15 februarie la Casa Prieteniei , organizarea unor manifestări de l prietenie, popularizarea realizărilor celor două țări.După semnarea planului de cola- -; borare, Marin Florea Ionescu și E. Afanasenko s-au întîlnit cü repre- .... ...... zentanți ai agențiilor TASS. Novosti,îpvățamîntulhi ai ziarelor centrale din capitala șo-

La Craiova a avut loc recent sesiunea de referate și comunicări științifice organizată de Institutul agronomic din Craiova, stațiunile experimentale și centrele de încer- TS-î"! zii-» rî î m v’z-îrf-î i i vs rx«-» 1 + zxvx 4 o în colaborare cu Consiliul ' agricol regional. La sesiune au participat alături de cercetători și. specialiști din stațiunile experimentale din regiune și stațiunile din regipnile vecine Argeș șî-Banat, și-ingineri din .G.A.Ç.. G.A.S., S.M.T. -și .președinți de gospodării agricole colective.; Au fost prezentate aproape 100 de

Depunerea unei coroane 
de Hori la Monumentul 

Eroilor Patriei

• ."-a ■ .* z. . nz>-,. »?- -

O inițiativă valoroasă în raionul Costești

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Confederației Elvețiene în R. P. Romînă, Emile Bisang, a depus-vineri la-amiază o coroană de flori Ia Monumentul Eroilor Patriei cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare.La solemnitate au fost prezenți 'reprezentanți ai- Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate și ai Sfatului popular al "Capitalei'.' ' ' (Agerpres)
Colectiviștii învață 

la „școala“ îngrijitorilor din G. Ä. S.PITEȘTI (c'oresp. „Scîn- teii”). Comitetul raional de -partid Costești și consiliul agricol raional au întreprins în ultima vreme o serie de măsuri altă acțiune. îngrijitorii în vederea' popularizării și răspîndirii experienței înaintate în creșterea animalelor., .Președinții de gospodării colective, brigadierii zootehniști’și o parte din îngrijitorii de animale din raion au mers în schimb de experiență de îngrijitori. Aci li- se a se demonstra că. pot ia gospodăria colectivă predau lecții despre din Stoicănești, una din hrănirea-rațională a va-
' mlrtv. NAmrA +z~i I iii r»i 1unitățile tașe din geș. A apoi un. periență

de stat Izvoru, precum cate imediat în practică, și un concurs „Cine știe Fiecare colectivist este zootehnie . cîștigă”. repartizat pe lîngă în-Ac.um în raionul Cos- grijitorii. gospodăriilor tești se desfășoară o de stat și sub îndruma- "i rea acestora execută a- celeași. lucrări ca și ei. In cele 4 gospodării de stat au fost aduse și 4 vaci din rasa locală din gospodăriile colective din raion considerate „neproductive” cărora li are 10c instruirea, -timp se- asigură- o bună hră- de 7 zile, a primei-serii nire și îngrijire- pentru

de animale din gospodăriile- colective sînt instruiți . în gospodăriile de stat din raion. In prezent, la gospodă-- riile de stat Vulpești, Izvorû, Stolnici și Corbu

Șetflnța Comitetulül de conducere 
al Grupului national romîn ’ 

al Uniunii interparlamentareLa Palatul Marii Adunări Naționale s-a întrunit joi la amiază Comitetul de conducere al Grupului național romîn al Uniunii interparlamentare. In ședință, prezidată de acad. Mihaib Ralea, au fost discutate ' probleme în legătură cu activitatea grupului, precum și cu participarea reprezentanților săi la reuniunile de primăvară ale Uniunii interparlamentare.

Sesiunea.' Comisiei DunăriiBUDAPESTA 15 (Agerpres). ’— La 14 februarie a.c. s-ău încheiat 1Ü- crările celei’ de-a 21-a Sesiuni a Comisiei DUnării, care a avut loc la Budapesta. La ' această sesiune' aii ' luat parte' delegații tuturor țărilor ‘ membre àlé' Comisiei ' Dunării, pi'e- cum și delegații Administrației Fluviale a Porților de Fier și ai Administrației Fluviale- a Dunării de -jos.Din partea RiP. Romîne a -parti- ' ■cipat o delegație condusă de Mihail ■Roșianu', ambasadorul R‘.P.'Romîne.. ? la Budapesta și réprèzentaht'în,'Co-. misia Du'nării. .' . 'Au asistat reprezentanți ai Ministerului Transporturilor din R.F.G., reprezentanți ai Organizației ' Meteorologice Mondiale' și- reprezentantul ■Secretariatului Comisiei' Economice a O.-N.U. pentru Europa. .' -■ '.Sesiune.a a adoptat , hotărîri- .pen-: tru continua îmbunătățire a.condiții lor de .navigație pe Dunăre; S-a a-, doptàl-,..de as'eménea, têxtûj. Con./ vențiel multilaterale cu pîâyirg là . imunitățile și privilegiile ' Comisiei.' Dunării,-precum, și' textul acordului’ ce urmează à’-sé' încheia frifre'lâomi-- ' sia Dunării și icguvemul ’R.-' F? Uii-A -gare; çu-3privire la sediul. Comisiei în - R. P.;Ungară.. ? . ■. : -șrSesiunea a aprobat planul-de lucru și bugetul Comisiei Dunării pe anul 1963. Au fost alese organele de ; conducere ale Comisiei; pentru următorii trei ani. în calitàté de președinte a fost ales reprezentantul U.R.S.Ș; în .. comisie,, ambasadorul; U.R.S.S. la Budapesta, ■ G. A. Denty sov, ca vicepreședinte reprezentantul Republicii Austria, ministrul Austriei la Budapesta, S. Koller, și ca secretar reprezentantul R. S. Cehoslovace, ambasadorul R.- S. C. la Budapesta, F. Pișek.Lucrările Sesiunii s-au desfășurat într-un spirit de colaborare și în-’ credere reciprocă, toate hotărîrile Sesiunii fiind adoptate în .linanimi- tate." ' ”• £ \

rr

40 de ani de 8a înființarea Flotei aeriene 
civile a U. R. Ș. S.

-Zilele' trecute s-au ai septenalului au fost vionul. - „TU-114" par--, 
împlinit 40 de ani de. transportați 77 000 000 curge acum în 14 ore 
la .înființarea Flotei de pasageri, adică- cu distanța de 11 000 de 
aeriene'civile aU.R.S.S. o dată și jumătate mai kilometri-dintre Mos-, 
Cu acest '.prilej. ziarul.mult decît în cei- .35 de ■ cova-și-Havana. ■■ > -.<
,.Pravdâ’’, a .publicat ,ani dinaintea septena- ■ In. șcur.t țimp parcul ‘ 
un articol .'semnat de. lului. ..
E. Loglii.nov, conducă- . țn .prezent transpar- roflotuluF Va- 
torul direcției.generale tul aerian-din U-.R-.S.S. Pletat cu noile mașini 
a .Flotei ,așfiene civile.. este ( înzestrat t-^eu'-ar •' '
de pe .lingă Consiliul. pioane -rapide și eon- -fi „Mi-6" 
(fe Minjșfri. al U.R.Ș.Ș,. fortabile- de mare ca- -■■■ ■

420 dé kilometri — ‘pacitate produse. de;,iii-^-,t'Ș.a’.,??. VA.a^âuga avio-. _ 
aceasta era lungimea riustria isovieticgt ,'Șț»,C.pasaȘ

; primei linii' aeriene'dé Z^ineleunoscute AmțoaZțdiepi ^I^-^.“. cu 1'82 dé,^ 
tă lumea anioanelecilpduri, care,. în prezent t 

,,zboruri de
„AN^IO’7, ■.-.=■■■■: ;■ .f.1.

TU-Î14" ' '' " ‘‘‘ ■ mAre . atenție se-
acordă, de asemenea, ■ 

kilometri,., cifră . care ; EM.a. aețiana. civila noi ae-.
situează-, ■-Uniunea So-4 .1. .Uniunii^ Sofiph-ce yopări, .Țargirii și mo-: 
vietică :pe primul loc. are acorduri; de 'coring tdprniză'rii 'celor eris-- 
din lume, - nicație. aeriană, cu^ g3 t'ent.e'în numeroase o-..’,

în primii, patru .ani - de.statë' din- lumec. Ar rașe ale. U.R.S.S. ■

- Tésartüri. iicfin -sticlă•-’Loiemi-..- 
.......- -4> .- âr.t-:4r,.%l ab ■'..Muncilor.fi de la mele- 'țesături bulgare: '.pet scară'; largă în in-., "

combintitul textil „Va- din fibre d'e sticlă: A-^ Austria- electrotehnică, 
ril'Kolarov'Ș.și'specia- ‘cestea ' au măre în curînd, la intre- ' 
UșțR. : d^. făbricaAvi^ '

Ș,t(>ev‘:.din.:Ga<--un excelent' material: țiarin isefiă a fibrelor ■" 
brovo-au-Realizat pri- izolânt. și. sînt 'folosite ' teriile dîri: sticlă.

Mașini de caâcisi pentru nevoile științei /
. șî industriei.'

■ în prezent, -■ pentru „Ural-21' care . ..éfec-^,caicul, pei, bază -, de. ■ ■ 
nevoile științei. ;șl. ale tuează 7 000 de,pp^ra:...țrgnsiștari'— mai’ ra-T'_ : 
industriei în R. P,.. P.O- .ții.pe: secundă. Mașină!pide -și mc'i. perfecțio- : 
lonă . funcționează: 1.8 poloneză .--‘AZamlzrifă^uate^^.daț-. Jn același, 
mașinii, de. calcul_ çu■ ti-nge-.p viteză..de. ’7.0'0 ,ț.ip[p,,deo,j,,construeție, . 
cod "prjri.tre. .căfe. 1'4; operații pe. secu^ft,- ^ . PPa.i.; șimpîă. Șe com :.. 
mdșinî construite"în'. . în irțsțitutele defeer.-. ștruiesc,. de.- asemenea, 
țară — anunță PAP. cetări științifice Hin noi mașini de calcul». , 
Cel mai'-maré ucreiér' R. P. Polonă se efec- pentru prelucrarea da^ 
electronic" care func>- ' tuéaza lucrări ' ample, țelgr fafâflnistr'ative și. F .. 
ționează ■ în Polonia în vederea ' conștruiriil .automatizarea 'ev.iden- . '. ' 
este- mașina sovietică unor noi mașini ele ței contabile- , ,

420 de kilometri — paritate produse. dCMt.' 
aceasta era l

acum patruzeci de ani, ........_,v ____
arată autoptkb'-In pre- ‘moderne de tipt^TU- 
zenț, ■lungimea, totală 'a roi”, „ÎL--1'8Z 
liniilor aeriene (interne ’■ :
depășește. 400.000. de

.ANrlO’J,

f

-u a

rie elicoptere al Ae-.ț 
fi com--.

de-zbor., „V-2", „V-8",.;,
' ‘ — construite - de M. L. Mili. La aces-i

Conferința O. N. U< pentru folosirea 
științei și tehnicii .-Rezoluția Comitetului 

Executiv al F.M.T.D.BUDAPESTA 15 (Agerpres). — A— gențig M.T.I. a transmis ■ textul rezoluției adoptate la sesiunea ■Corni-' tetului Executiv al- Federației Mon- -di-ale-.-B;- -Tineretului .Democrat, care, s-a ținut între 6 și 9 februarie, la Bu'dàpesta.’ . ..Sarcina.principală a tineretului, se spune în rezoluție, constă în a lira toate măsurile în scopul atragerii păturilor celor mai largi ale tinerei- generații- la lupta pentru pace și- de- ■ zarmare. F.M.T.D. sprijin^ . pe de-a întregul propunerea de a se convoca o conferință internațională a tineretului pentru dezârmare. Cu prilejul sărbătoririi la 24: aprilie a Zilei Internaționale de luptă împotriva colonialismului, F.M.T.D. va organiza la Alger o mare demonstrație cu spriji-- nul organizațiilor algeriene de tineret.

INFORMAȚIIda mai mult lapte.Considerînd valoroasă această, inițiativă. Comitetul regional de partid Argeș a luat măsuri pentru .răspîndirea ei încilor, despre felul cum se face mulsul, despre importanța curățeniei și fost organizat respectării programuluide grajd etc' Cunoștin- toate raioanele din rețele teoretice sînt apli- giunea Argeș.
agricole frun-, regiunea Ar-schimb de ex- la gospodăria

Crucea Roșie.a R. ?.. Romine a tri
mis prin Semiluna Roșie Marocană un 
ajutor constind din medicamente și ’ ' 6- 
biecte de'primă necesitate - pentru-fami
liile care au suferit de pe-urma marilor 
inundații .ce au avut loc in .Maroc fir 
cursul lunii ianuarie a.c.

aie halterofililor noștri Mondialele“ de patinaj viteză
‘■J

Halterofilii romîni și-au început pregătirile în vederea viitoarelor întîlniri internaționale. Ei vor lua parte între 15 și 17 martie la una dintre cele -mai- importante competiții — „Premiul Moscovei". In vederea acestui’ eveniment, un. lot de halterofili, avînd în frunte pe campionii și recordmanii țării Ion Panait, Balaș Fiți și Lazăr Baro- ga, se pregătește sub îndrumarea
HO C II E I

R. P. ROMÎNĂ (tineret) -
R. P. POLONĂ (tineret)

antrenorului emerit Ștefan trescu.La 22 martie, în orașul Pitești, va avea loc întîlnirea dintre halterofilii din R. P. Romînă și cei din R. P. Chineză, iar la 19 mai se va ' desfășura la Paris întîlnirea triunghiulară. dintre .reprezentativele R. P. Romîne, Suediei și Franței,In duna iulie, là' Constanța este programată o dublă întîlnire dintre reprezentativele R. P. Romîne și R.P. Polone. Halterofilii romîni vor mai participa .la campionatele mondiale de la Pragâ, la întrece-' rile din cadi'ul ,/Cüpei' Dunării“ dè ,1a Sofia- și’la alte competiții.

Peste 130 de sportivi (dintre care 55 
feméiy reprezentînd 19 țări s-au în
scris- la campionatele mondiale de 
patinaj, viteză care vor începe săptă- 
mîna viitoare în orașul- Karuizawa 
(Japonia). Printre participanti se nu
mără, cei mai renumifi campioni și 
recordmani din U.R.S.S., Finlanda, 
Norvegia, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, S.U.A., R. P. Polonă, Franja, 
Italia și alte fări. ■

MAG
Antrenorul echipei nationale mascu

line de schi franceze, Honoré Bonnet, a 
organizat de curînd un antrenament cro
nometrat de slalom cu totul neobișnuit. 
Schiorii au trebuit să parcurgă succe
siv două trasee similare, primul cu porți

GENEVA 15 (Agerpres)------Conferința Națiunilor Unite pentru folosirea științei și tehnicii în -interesul- regiunilor insuficient 'dezvoltate îș’i ’ csntinuă lucrările. Vineri dimineața au âvut-'-loc mai multe ședințe spe
Referindtr-sB-fa-metoda de planificare legată de aprofundarea diyi- zi.ûhif .sociale jîîuncii în • cadrul !e- conomiei naționale, dr. Roman Moldovan-' -a- déclarât ■’■- - bă; - dftzvoltaï-èa cialîzate.- ' ' complekă-'-și'multilaterală trebuie șă..In\ședință: în care- au foât' discu- constituie."obiecțiVU.l major al'-pl’ani-’. täte problemele'.'legate” de metodele -ficării ’ecpnomiei ,naționale. în, ap-., de plahificâre în plariifi'carea regipy.. ;Șamblu._și. în;:același timp lițiia .- dir/, nală a luat cuvîntul din partea de- -rectoare.-.a planurilor. regionale _A legației .romîne df. Roman Moldo- țn cuvîntarea-sâ, delegatul romîn ?n’.CaTT S’a 0CUpaV\n-Pr-ln?ul' rlTd a scos-încă o dată'în evidență’W- nul .regional și planul de dezvolta- . • ^are Statul în, planifir.

în cursul zilei de joi a fost stabilii 
programul definitiv al campionatelor: 
20 februarie : deschiderea festivă și 
tragerea la sorji a perechilor ; 21 fe
bruarie : 500 m și 1 500 m feminin ; 
22 februarie : 1 000 și 3 000 m femi
nin ; 23 februarie : 500 m. și 5 000 m 
masculin ; 24 februarie : .1 500 m și 
10 000 m masculin.

carea. și conducerea economiei . naționale. El a arătat ;că dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor e- co-nomice a dus în țara noastră la succese economice...importante, și la : dezvoltarea din punct : de ve.dere in-
re în .ansamblu, .Delegatul romîn a arătat că planul de dezvoltare regională — ca parte a dezvoltării e- conomiei în ansamblu — trebuie în :mpd:ț)eqesaE.să:. fie. coordonat .de. la centru-în strînsă legătură cu ritmul .de'dezvoltare a economiei naționale, dustrial a tuturor regiunilor: țării
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Astăzi, de la ora 19, pe patinoarul artificial din parcul- „23 August“ va -avea loc întîlnirea internațională de hochei pe gheață dintre reprezentativele de tineret ale R. P. Romîne și R. P. Polone. Cele două echipe se vor întîlni în meci revanșă duminică de la ora 18,00 tot pe patinoarul artificial.In ultimele zile tinerii hocheiști romîni și-au continuat pregătirile sub - îndrumarea antrenorilor I. Ganga și C. Tiron. Din lotul selec- ționabililor fac parte Crișan, Pană, Florescii, Toanovici, Ciobotaru, Mi- hăilescti și alții.

la ei t s v a r i n
A început campionatul 

Americii de Sud la polo 
pe apă. Echipa Braziliei 
a învins cu scorul de 
11 — 1 reprezentativa U- 
ruguayului, iar cëa a Ar
gentinei ■ a întrecut cu- 
7—1 pe Chile.-

Selecționata de • hochei 
pe gheată a R. P.-Ungare 
va susține săptămina vii- 

: toare la Budapesta două 
1 meciuri de verificare In (Agerpres) I compania echipei de tl-

neret a R. S. Cehoslova
ce. Acestea sînt ultimele 
întîlniri de -control ale e- 
çhipei maghiare înaintea 
plecării la campionatele 
mondiale

Marele 
Pachman, 
conduce 
în clasamentul campiona
tului de șah al R. S, Ce
hoslovace. El este urmat 
la 1 punct diferență de 
Filip, Kavalek, Hybl. 
Ttnărul maestru Hort are

din Suedia, 
maestru Ludek 
cu 7,5 puncte, 

după 10 runde

6 puncte și două partide 
întrerupte.

Atlelil maghiari și-au 
început pregătirile în ve
derea participării la tra
diționalul cros al ziaru
lui ,,1’Humanité”, care se 
va desfășura la 31 martie 
în pădurea Vincennes, 
din - apropiere de Paris, 
La startul probei vor fi 
prezenti alergătorii Faze- 
kaș. Simon, Huszar, Mol
nar, Gizela Sasvari și 
Măria Toth.

A Z I N
obiçnuHe, al doilea cu porți marcate de 
un singur băț. Un aparat de filmat a în
registrat cursele, pentru a se vedea 
dacă nu e mai practic ca porțile de sla
lom să fie înlocuite cu un singur băț.

*
De curînd, în cunoscuta localitate Ta- 

rascon din sudul Franței, a avut loc un 
proces în care trei Jucători de rugbi 
din echipa Chateaurenard au fost con
damnați ia cîte 3 luni închisoare corec- 
țională, cu suspendarea pedepsei, pen
tru lovirea arbitrului într-un meci des
fășurat la 12 iulie 1962. Gel trei jucători 
nu au executat pedeapsa, în schimb au 
plătit amenzi importante.

★
La recentele campionate europene de 

patinai artistic de la Budapesta, cea 
mai tînără concurentă a fost patinatoa
rei cehoslovacă Anna Maskova. Ea a 
executat — după părerea specialiștilor 
— cu o virtuozitate de neînchipuit du
blul salt, pentru cei 13 ani al el.

TEATRE : Teatrul de Operă șl , Balet prezentat de ansamblul circului polonez 
ai R. p. Romîne: Cio.Clo-San — (orele — (orële 17'și orele .20).1O "înS rUm f-rsil rin •„■'.•R' ÿ -.'A- IJr. ' ■<

CINEMATOGRAFE ; Lupenl 29 - am 
bele sețli t':p,atria;(£f,15; 13: 17., 20). Baro
nul de .Miiiichhaușen t Republica (9; 11; 
131.15; 17i 19h2î),..Elena PaveLfO: 11: 13; 
S WWSWS’ >•-»>- »

L... MaSker.U urere ra.uu.— jurna-
À <9’?®r 1111 televiziunii. 19.30 - Să învățăm un11,45; 4.4.; -420.45), Flacăra (11; .. . .. . .

16; 15;.. 20,30^-Van Goßh - C.____

•prietenilor filmului 19). Divoi|v;;Ra||Ah ? 2040.-^ CîfttëcëTtnüScitorești. 20,25
București (9.30: 11,45'!- 14;. 16,30;/'18:45; ,-i -. ... . J ..
21). Gh. Doja (9.30: 11,45:. 14) 1G.30; 19,
21.30) , Alex, sahla (16.15!; 12.30 ; .<i4;45 : .

„ 17:; 19 15 ; 21 30). Stéfan /cel Mare (9,30i '
\ 1.1,45.; 14 ;. 16.15 ; <8,?,0,. 20,45). ■ G. Coș ■

buc. (9,15 ■ u.;;u.<13.45 .. .16 : 18.15 : .20.30). 
'Strada mezinului;: Tineretului- (io-; ij.j 
1.4 ; .16 18.30 ; 20.30), Luceafărul (15 : |7: f -
19 ț- 21). De là Apênint la Anzi — cifne- 
masebp : Victoria. (0.15; li;ț5: :13.15: 15,15: 
17,15; 19.15; 21.15). Tizoc cinemascop: 
Lumina , (9,30-'.11 25<' 13,20; 15,15; 17,10; 
19,15; 21,15). Mirajtil ; Central (10,30; 12,30; 
14.30; 16,30: 18,30; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 
17; 19: 21). Sub cupola albastră : 13 Sep
tembrie (10; 11,15; 12,30). Cînd comedia 
era rege — Vîrsta de aur a comediei : 
13 Septembrie (14; 17; 20). Povestiri ve
sele — Ancora : Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 21). Omiil cu obiectivul rulează la 
cinematografele : Maxim Gorki iflfi: 18.15;-
20.30) , 8 Martie (15: 17; 19; 21). 30 Decem
brie (16; 18,15; 20.30). Balada husarilor : 
înfrățirea între popoare (10.30 : 15,30 ;

19,30). Teatrul de stat de operetă : Boc
caccio — (orele 19,30). Filarmonica de 
stat „George Enescu“ (Ateneul R. P. Ro- 
mîne) : Concert simfonic. ' Dirijor : Mir
cea Basarab. Solist: Ștefan Rùhà. — Ho
rele 20). Teatr.ul Național „I, L. Caragla- 
le“' (Sala Comedia) : Febre — (orele 
19,30). (Sala Studio) ; Mașina de scris — 
(orele 15,30) ; Fiicele — (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Magherü) : 
Steaua polară — (orele 19;30). (Sala Stu 
dio) : Bucătăreasa —. (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu 
Mägureanu nr. 1) : Cum Vă placé — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sa .

• hia nr. 76) ; Cred în tine — (orele:,19.30). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești-;.; C 
lună de confort — (orele 19,30). Teatrul, 
pentru tineret și copil (Sala C. MillejK.j 
Dé n-ar fi iubirile — (orele 20). (Săla: 
Libertatea) : O felie de lună 4- (orele 20) 
Teatrul evreiesc de stat': Cuieîntec spre 
stele — (orele 20). Teatrul regional Bucii-- 
rești : Mielul turbat — (orele 20). Ansam 
blul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Drag. mi-1 cîntecul și jocul — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Muzica bat-o vina — (orele 20) 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului în 30 
de melodii — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Academiei) : Umor pe sfori 
— (orele 9) ; Căluțul cocoșat — (orele 
15)t O.S.Ț.A. (Șa.la Palatului R. P, Ro 
mine) : Concert extraordinar de muzică 
sud-americană dat de formația Los Plâ- 
teados de Mexico — (orele 16,30 și orele 
20). Circul do stat : Stelele Varșoviei —

17.45; 20),- Olga Bancic (15i 17;T9i 21): Par
tea ta de vină': 1 Mai (101 12,15i '«44: 13: 
20,30), volga (10i 12: . 16-,-; 18,15j 20,30).. o 
viață: rulează în continuare dé la/prele 
10 pînă la Orele 21 la cinemațbgVaful A- 
lex. Popov. Soțul soției sale : rulează la 

; cinematografele C-tln David ..(16 ; 18,15; 
.......  ‘ ’ . tO,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00. — Jurna- 
-L -Zit Z-

cîntec pionieresc : „Anii tineri plini de 
cinema- floare" de Ion Ohfrescu. 19.45 — Montaj 

« literar 'închiriat .zilei., de „16 Februarie"
leâ Gl'lvîțăf,. 20,40"—"în” față hărții. 20.50 
— Filmul arlistip.: ...Secretul-elfruluie. — 

:.o, p.rîițrucțfe'a/Studioillul cinematografic 
„București.“. : „Primul bai'-ACo-
regrafiä : Vasile Marcu. Ih încheiere: 
Buletin de știri'. ;

, CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 

și 19 februarie. In țâră : Vreme relativ 
umedă, cu cer noros. Vor cădea- - preci
pitații sub formă de ninsoare și- lapo- 
viță în cea mai mare parte a țării:' Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
general staționară, exceptînd nordul ță
rii unde va scădea ușor. Minimele vor 
fl cuprinse intre zero șl minus 10 gra
de. local mal scăzute, iar maximele în
tre minus 5 șl plus 5 grade. Ceață lo
cală. In București : Vreme relativ ume
dă, cu cer noros. temporar precipitații. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în general staționară.

Muncilor.fi
vitez%25c4%2583..de


din irak

Lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare
■— - ■ ■ ... ■ .....................—— •

Elâbomâ Mâțului 
de dezârnm gemlâ - sârcinâ principâlâ

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne
GENEVA 

dința din 
fulul celor 
prezidată de delegatul R.P. Polone, 
primul a luat cuvîntul reprezentantul 
R.P. Romîne, George Macovescu.

Reîntrunîrea conferinței celor 18, a 
arăta! el, de lucrările căreia popoarele 
întregii lumi au legat mari nădejdi, 
constituie un element pozitiv în des
fășurarea relațiilor internationale, menit 
să contribuie la realizarea îmbunătă
țirii climatului politic international, >a 
promovarea cauzei păcii și securității 
în lumea întreagă.

Este un fapt pozitiv că în fruntea 
listei problemelor internationale stă, 
prin forța lucrurilor, dezarmarea gene
rală și totală. Este un adevăr de ne
contestat că astăzi nu se poale asigura 
pacea în lume atîta vreme cît nu se 
realizează dezarmarea generală și to
tală.

în istoria ei, omenirea a mai trecut 
prin numeroase calamități și războiul 
nu a fost cea de pe urmă. Dar, a sub
liniat delegatul romîn, niciodată de-a 
lungul mileniilor nu a apăsat asupra 
omenirii un pericol mai mare ca acela 
care planează acum asupra ei, în a- 
ceastă a doua parte a veacului al 
XX-lea.

După o analiză a situației actuale, 
acum cînd ne reluăm lucrările, găsim 
că pe de o parte s-a accentuai primej
dia izbucnirii unui război nuclear — și 
aceasta datorită ivirii unor noi factori 
de mărire a tensiunii internationale — 
iar pe de altă parte s-au deschis noi 
perspective de înfelegere între părțile 
care stau fată în fată.

La reluarea activității noastre trebuie 
să ne concentrăm eforturile spre rezol
varea acelor probleme care 
posibilitatea evitării izbucnirii 
lui nuclear.

Sarcinile care ne stau în 
multiple, deci să nu uităm nici o clipă 
că sarcina principală este elaborarea 
tratatului de dezarmare generală și 
totală.

Concomitent cu activitatea de elabo
rare a tratatului dé "dezarmare generală 
și totală se impune îă examinăm acele 
măsuri care conduc ' la îndepărtarea 
pericolului izbucnirii războiului nuclear, 
la destinderea internațională și care, 
în fond, creează premise pentru de
zarmare.

George Macovescu a arătat că exis
tenta pe teritoriu străin a unor baze 
pentru ducerea la Țintă a armelor nu
cleare constituie un factor de agravare 
a situației Internationale, de accentuare 
a primejdiei războiului nuclear, focare 
de neliniște, de primejduire a securi
tății statelor vizate, de tensiune în re
lațiile internationale. Delegafia romînă 
și-a exprimat în repetate rînduri con
vingerea că, încă din prima etapă a 
procesului de dezarmare generală și 
totală trebuie să fie lichidate toate ba
zele militare străine, să fie retrase toate 
forțele armate aflate pe teritoriul altor 
state. Salutăm de aceea noua inițiativă 
a guvernului sovietic cu privire la a- 
dop*area unei declarații referitoare la 
renunțarea folosirii teritoriilor străine 
pentru sfafionarea mijloacelor strate
gice de ducere la fintă a armelor nu
cleare. Este neîndoielnic că înfăptuirea 
măsurilor prevăzute’ în proiectul de 
declarație va ușura într-o măsură în
semnată nu numai lichidarea tuturor 
bazelor militare de pe teritorii străine, 
ci și realizarea dezarmării generale și 
totale.

în continuare reprezentantul romîn a 
arătat că o altă problemă importantă, 
asupra căreia comitetul va trebui să-și 
concentreze foată atenția, o constituie 
încheierea tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arme nu
cleare.

Faptul că guvernul sovietic, pentru 
a veni în întîmpinarea puterilor nu
cleare apusene, s-a declarat de acord

15 (Agerpres).— în șe-
15 februarie a Comite-

18 state pentru dezarmare,

creează 
războiu-

cu instalarea pe teritoriul sovietic a 
2—3 stafiuni seismice automate și efec
tuarea a 2—3 inspecții anuale pe teri
toriul fiecăreia din puterile nucleare, 
dacă aceasta se va dovedi necesar, a 
deschis noi perspective pentru realiza
rea unui acord în această problemă.

Delegația romînă și-a exprimat în 
repetate rînduri părerea că pentru ne
voile reale de control asupra îndepli
nirii obligațiilor decurgînd dinlr-un tra
tat de încetare și interzicere a expe
riențelor cu arme nucleare, mijloacele 
tehnice naționale sînt suficiente. Dacă 
la aceste mijloace naționale se mai 
adaugă și elementele suplimentare de 
contro1 international, prin instalarea 
de două sau trei stafiuni seismice au
tomate și, la nevoie, efectuarea de 
două sau trei inspecfii la fafa locului, 
este evident că sînt întrunite toate 
condifiile obiective necesare pentru 
realizarea acordului.

Cînd așteptam ca să se facă pași 
rapizi spre semnarea acordului, guver
nul Statelor Unite a ridicat însă noi 
obiecfiuni, care par a fi tot atît de ca
tegorice ca și aceea cu privire la con
trolul la fafa locului.

Cred că sînfem îndreptățiți să ne în
trebăm : cît de lungă este lista obiec- 
țiunilor, a obstacolelor ?

Delegafia romînă consideră că în co
mitelui nostru trebuie să fie examinate 
și adoptate și alte măsuri, destinate 
îmbunătățirii situației internationale și 
consolidării păcii. Din acest punct de 
vedere socotim de mare importantă în
cheierea unui pact de neagresiune între 
statele par’icipan'e la Tratatul de la 
Varșovia și statele membre în N.A.T.O. 
De asemenea delegația romînă se pro
nunță pentru crearea de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni ale globu
lui — în Europa centrală, în Africa și 
în alte -egiuni. fn această ordine de 
idei aș vrea să amintesc că guvernul 
romîn, care încă în 1957 a propus o 
înfelegere între statele balcanice, con
tinuă să militeze pentru transformarea 
regiunii balcanice înfr-o zonă a păcii 
și cooperării, fără arme nucleare, baze

militare străine și rampe de lansare 
a rachetelor.

Delegația romînă 
asemenea, pentru 
suri colaterale.

Pentru succesul 
pentru realizarea 
voie de multe condiții, 
abordarea problemelor 
constructiv, în spiritul negocierilor, nu 
este ultima. Acordul în orice proble
mă internațională a zilelor noastre de
vine posibil dacă de ambele părți pre
zidează înțelegerea necesității com
promisului rațional. Dar acordul devine 
imposibil dacă la una din părți lipsește 
un asemenea spirit, dacă una din părți 
nu ia în seamă interesele celeilalte 
părți.

După cum declara la 29 decembrie 
1962 președintele Consiliului de Sfat 
al Republicii Populare Romîne, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, a arătat în în
cheiere G. Macovescu, „O apreciere 
realistă a situației internaționale arată 
că în zilele noastre singura alternati
vă a războiului termonuclear este 
coexistența pașnică. Aceasta cere din 
partea tuturor guvernelor și conducă
torilor de state să manifeste un înalt 
simț de răspundere, chibzuință și stă- 
pînire de sine în abordarea proble
melor internaționale, să dea dovadă 
de răbdare și perseverență pentru a 
rezolva pe calea tratativelor toate pro
blemele litigioase, în orice parte a 
lumii, să răspundă cu spirit de înțele
gere și înțelepciune năzuinței supre
me a poooarelor de a vedea instaurată 
o pace trainică. Oricîf de spinoase ar 
fi problemele internaționale în litigiu, 
ele pol și trebuie să fie rezolvate prin 
soluții pașnice, reciproc acceptabile“.

îndeplinind instrucțiunile guvernului 
său, delegația romînă înțelege să-și 
consacre toate eforturile în vederea 
realizării înțelegerii în problemele ce 
stau în fața Comitetului, sprijinind orice 
propunere constructivă menită să pro
moveze cauza păcii, prieteniei între 
popoare, cauza dezarmării generale și 
totale.

se pronunță, de 
adoptarea altor mă-

lucrărilor noastre, 
înțelegerii e 

printre 
înlr-un

ne- 
care 

spirit

După cuvîntarea delegatului romîn a luat cuvîntul reprezentantul Braziliei, de Melo Franco jr., care a subliniat că participantă la tratativele de ia Geneva trebuie să depună toate eforturile spre a apropia ziua semnării acordului cu privire la dezarmare. El s-a pronunțat pentru încetarea imediată a experiențelor nucleare și a sprijinit ideea creării u- nor zone denuclearizate în America Latină.Reprezentantul R. P. Bulgaria, M. Tarabanov, a expus amănunțit poziția guvernului sau în problema dezarmării și încetării experiențelor cu arma nucleară. El a spus că situația internațională impune luarea de îndată a unor măsuri pentru pre- întîmpinarea primejdiei unui război nuclear. Tarabanov a sprijinit proiectul declarației propus de Uniunea Sovietică cu privire la renunțarea la folosirea teritoriilor străine pentru a'mbîasarea 'mijloacelor strategice de transportare a armei nucleare. Delegatul bulgar și-a exprimat. de asemenea, sprijinul față de ideea creării de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii.M. Mbu, conducătorul delegației Nigeriei, a vorbit despre îngrijorarea serioasă a popoarelor din întreaga lume și în special a popoarelor din Africa, în legătură cu continuarea cursei înarmărilor. El s-a pronunțat în favoarea încheierii unui tratat de neagresiune între țările membre ale tratatului de la Varșovia și țările membre ale N.A.T.O.

altor delegațiV. V. Kuznețov, reprezentantul U.R.S.S. care a luat apoi cuvîntul, a arătat completa netemeinicie a „argumentelor” puterilor occidentale. în primul rînd ale S.U.A. care încearcă să justifice răgănării permanente a cu privire la dezarmarecirii semnării acordului cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară. Dacă puterile occidentale, a spus V. V. Kuznețov, doresc cu adevărat vind arma marii firme Acest lume.resc cu adîncă îngrijorare evoluția cursei înarmărilor.Reprezentantul Angliei, Godber, a respins noile propuneri constructive prezentate de delegația sovietică în cadrul ședinței din 12 februarie, fără să facă însă alte propuneri concrete.

și Angliei, tactica tă- tratativelor și zădărni-
să ajungă la o înțelegere pri- îqcetarea experiențelor cu nucleară și realizarea dezar- generale, ele trebuie să con- aceasta prin fapte concrete, lucru este dorit de întreaga de toate popoarele care urmă-

Franco cere acces la arma nuclearăMADRID 15 (Agerpres). — „Franco își caută o poziție cît mai avantajoasă în lagărul occidental“ — scrie ziarul britanic „Guardian“, réferin- du-se la tratativele de culise între reprezentanții regimului franchist și S.U.A. în problema unei mai importante participări a Spaniei franchis- te la politica occidentală. După cum scrie ziarul, Franco urmărește să profite de actuala criză din relațiile interoccidentale pentru a-și oferi serviciile Washingtonului, spre a-și

cîștiga „locul pe care îl consideră meritat“ în cadrul alianței occidentale. „Guardian“ precizează că. în momentul de față Franco cere Statelor Unite, în schimbul prelungirii a- cordurilor pentru baze americane pe teritoriul spaniol, „egalitatea cu ceilalți aliați ai Americii în manevrarea armelor nucleare oferite vest- europenilor“. In sensul acesta, adaugă ziarul, se vorbește acum despre tratative americano-spaniole la care a rămas să participe însuși Franco.

9 Pe bordul navei „Arzoategui" capturată de revoluționari 
situația e normală. 9 Puternice manifestații de solidaritate 

în Uruguaymuncitorilor și studenților care manifestau pe străzile Caracasului. Ne- tinînd seama de protestul popular, în timpul unei ședințe a Consiliului de Miniștri, tinută în seara de 14 februarie, președintele Betancourt a declarat că își continuă pregătirile în vederea proiectatei vizite.Pe de altă parte, agențiile de presă relatează că, potrivit unui mesaj recepționat de serviciile de gardă de pe coasta americană, revoluționarii venezuelezi aflati la bordul navei „Arzoategui“, pe care au capturat-o în marea deschisă, anunță că pe bordul navei totul este normal.Cu toate că în noaptea precedentă agențiile de presă anunțau că avioane americane ar fi descoperit locul în care se afla nava, în dimineața zilei de 15 februarie, a- genția France Presse relata că autoritățile „nu dispun de nici un fel de informație asupra poziției navei".Ministrul comunicațiilor al Vene- zuelei, Pablo Miliani, a declarat că nave ale S.U.A. și Venezuelei desfășoară „acțiuni coordonate“ pentru capturarea navei la bordul căreia se află revoluționari venezueleni.Pe de altă parte, agenția Associated Press relatează că, potrivit unor informații, „însuși președintele Kennedy se interesează personal de a- ceastă problemă".Agenția Reuter informează că revoluționarii de pe nava „Arzoategui“ au anunțat autorităților hotărî- rea lor de a nu face concesie decît ’ în schimbul eliberării deținuților politici aflati în temnițele din Venezuela.Acțiunile patrioților din Venezuela se bucură de sprijinul unanim al o- piniei publice din America Latină.La Montevideo au loc manifestații în sprijinul luptei poporului vene- zuelian. Cu prilejul unui mare miting, vorbitorii — în majoritate reprezentanți ai tineretului progresist din Uruguay — au declarat că sprijină cu fermitate poporul din Venezuela în lupta împotriva regimului lui Betancourt.

CARACAS 15 (Agerpres). — Știrile provenite din Venezuela confirmă că la Caracas și în suburbiile muncitorești ale acestui oraș continuă de două zile luptele de stradă între

PARIS 15 (Agerpres). — Corespondentul agenției France- Presse, refe- rindu-se la știri sosite la Teheran în seara zilei de 14 februarie din regiunile de graniță ale Irakului, transmite că luptele dintr-o serie de orașe ale Republicii Irak nu au încetat ci, dimpotrivă, rezistența față de noul regim se organizează pe o bază mai largă. Se anunță că în ora-

șui Amara, situat pe rîul Tigru, la30 km de granița cu Iranul, generalii Saui și Majid, care au mîinile noului guvern, unitățile militare rămase se regimului anterior.Potrivit știrilor primite, luptele continuă, de asemenea, la KazL mâine, suburbie a Bagdadului.
scăpat din regrupează credincioa-

poliție și patrioți. Poporul venezue- lian se pronunță împotriva regimului instaurat de guvernul lui Romulo Betancourt și împotriva vizitei pe care șeful guvernului intenționează să o facă în S.U.A.La 14 februarie, poliția, folosind mitraliere, a deschis focul împotriva
Greva minerilor italieni

ROMA 15 (Agerpres). — La 14 fe
bruarie au declarat o nouă grevă na
țională de 24 de ore cei 40 000 de mi
neri din Italia care luptă pentru obți
nerea încheierii contractului colectiv de 
muncă și îmbunătățirea situației lor ma
teriale.

In aceeași zi a început greva profe
sorilor de la universitățile din Italia în 
legătură cu refuzul guvernului de a le 
majora salariile și a avut loc o demons
trație a medicilor greviști de la spitalele 
orașului.

Compiot 
împotriva iui de GauliePARIS 15 (Agerpres). — Agenția France Presse anunță că la Paris a fost descoperit un nou complot împotriva președintelui Franței, de Gaulle. Potrivit agenției, autoritățile franceze au arestat în noaptea de joi spre vineri șapte persoane, șase ofițeri superiori și o profesoară de limba engleză la Școala militară superioară din Paris, bănuite de participare la complot. Noi arestări, adaugă France Presse, au fost efectuate în cursul dimineții de 15 februarie.După cum relatează ziarul de seară „Paris Presse l’intransigeant", un atentat împotriva președintelui urma să aibă loc în dimineața zilei de 15 februarie, cînd acesta trebuia să viziteze Școala militară superioară din Paris.

O hotărîre curajoasă 
a muncitorilor japoneziTOKIO. Filiala din Yokosuka

Împotriva reprimării patrioților și democraților din IraKLONDRA (Agerpres). — Comitetul Politic al Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Marea Bri- tanie a dat publicității o declarație ■în legătură cu situația din Irak.„în Irak s-a dezlănțuit o campanie cruntă d'e teroare și de asasinate în-masă împotriva patrioților și democraților — se spune în declarație. Potrivit unor știri au și fost omorîți sute de oameni“.Comitetul Politic subliniază că în

Irak au început să acționeze d. ț nou forțe reprezentînd interesele monopolurilor petroliere.în declarație se face un apel către întreaga mișcare muncitorească și către toți democrații să protesteze în modul cel mai hotărît. „Cereți să se pună capăt terorii și să fie puși în libertate toți comuniștii si ceilalți patrioți arestați !" — se spune ÎH declarația Comitetului Politic?;

ministerului de război ,Soldați irakieni înarmați, în țața ruinelor

„Să devenim o punte trainică “
Duminica, 17 februarie, 

vor avea loc în Berlinul 
occidental alegerile pen
tru adunarea orășenească 
și adunările raionale de 
deputaji. La aceste ale
geri și-au prezentat can
didați următoarele orga
nizații politice : partidul 
social-democrat, Uniunea 
creștin-democrată, parti- 

■ dul liber-democraf și 
Partidul Socialist Unit din 
Germania — Berlinul oc
cidental.

Din 1958, cind au avut 
loc ultimele alegeri, a- 
dunarea orășenească, for
mată din reprezentanți ai 
oartidului social-democrat 
și U.C.D., a continuat po
litica de menținere a Ber
linului occidental ca cen

tru de acțiuni ostile îm
potriva R.D.G. și altor 
țări socialiste și s-a opus 
oricăror inițiative menite 
să ducă la normalizarea 
situației din acest oraș.

Această politică n-a în- 
tîrziat să-și arate urmă
rile. Un număr considera- 

. bil de întreprinderi, in-

Notă externă

s

Berlinul occidental, cu lozinca : „Pace prin tratative"

dustriale fie că se mufă 
definitiv în R.F.G>, fie că 
înființează în Germania 
occidentală filiale, trans- 
lerind o parte considera
bilă a utilajului cel mai 
valoros ; scade în perma
nență numărul locuitori
lor ; se resimte o lipsă de 
brațe de muncă.

Deși, după cum se știe, 
Berlinul occidental- nu 
face parte din R. F. Ger
mană, cercurile militariste 
și revanșarde de la Bonn 
continuă să întreprindă 
acțiuni în vederea men
ținerii situației existente. 
In aceste acțiuni, cercu
rile amintite se bucură de 
sprijinul activ al liderilor 
organizației vest-berline
ze a P.S.D.G., al cărei 
reprezentant ocupă cea 
mai importantă funcție 
administrativă din oraș — 
postul de primar general, 
precum și 
puterilor 
ocupație.

Amrehn 
listelor I 
U.C.D. și P.S.D.G. în ac
tualele alegeri 
nunță împotriva normali- 

. zării situației din Berlinul 
occidental. ' Unicul partid

de sprijinul 
occidentale de

I și Brandt, capii 
prezentate de

se pro-

vest-berlinez care s-a 
dovedit a fi un partid al 

: Dacii, înțelegerii, rațiunii 
i și bunăvoinței este 
I P.S.U.G. — Berlinul occi- 
, dental.

In pofida propagandei
• iraționale duse de U.C.D.
■ și P.S.D.G., In rîndu'ile
• Dopulației vest-berlineze 

se remarcă un proces de 
clarificare, de înțelegere 
a faptului că problemele 
arzătoare ale acestui oraș

. pot fi rezolvate numai 
pe calea tratativelor, a 

! transformării lui Intr-un 
oraș liber, demilitarizat.

Semnificativă este re- 
. centa declarație a dr. 

Müller-Gangloff, preșe
dintele Academiei evan
ghelice din Berlinul occi
dental, care a arătat prin
tre altele : „Nu încape 
nici o îndoială că rezol
varea problemei Berlinu
lui occidental va exercita 

’ o mare influență asupra 
. destinelor națiunii germa

ne... După părerea mea, 
in prezent ne aflăm în 

' țața dilemei : vom deveni 
sau o barieră, sau o pun
te între Vest și Est. Ce 
e mai bine l Firește, e 
mai bine să devenim o 

I ounle. Dar o punte trai- 
: nică. și nu una șubredă,
■ căci atunci cine ar avea 

nevoie de ea ? Sînt con-
1 vins ca dacă orașul își va 
: asuma rolul de punte 

intre cele două lumi care 
’ coexistă, el nu va avea 
; decit de cîștigat".

De acest lucru își dau 
seama tot mai mulți lo-

■ cuitori ai Berlinului occi- 
' dental.

a Sindicatului japonez al muncitorilor care deservesc trupele americane a declarat boicot submarinelor atomice americane care, conform planurilor comandamentului lor, pot intra în portul Yokosuka, cea mai mare bază militară maritimă a S.U.A. în Japonia. Muncitorii au declarat că, dacă submarinele vor sosi la Yokosuka, ei vor refuza orice muncă de aprovizionare și. reparație.
HAVANA. Cu transoceanicul so

vietic ,,Baltica“ au plecat în U.R.S.S. 
185 de tineri cubani. In U.R.S.S. ei 
vor urma cursuri pentru pregătirea 
de cadre de pescari. In portul Ha
vana, aceștia au fost conduși cu căl
dură de reprezentanți ai organizații
lor obștești cubane, de rude și prie
teni, de sute de locuitori din Havana.

BELGRAD. In cadrul turneului pe 
care l-a făcut în R.P.F. Iugoslavia, 
în prima jumătate a lunii februarie 
1963, baritonul romin Ladislau Konia 
a cîntat pe scenele teatrelor de 
operă din Belgrad ?i Skoplje și a dat 
un recital în orașul Zemun. Concer
tele artistului romîn s-au bucurat de

aprecierea spectatorilor și presei 
iugoslave,

Gilpatric la Paris

de

mai anunțat, — 
aceasta implicit 
americano-fran- 

are programată

SANAA. Corespondentul militar al agenției de- presă M.E.N., care a însoțit trupele republicâne yerhenite în cursul operațiunii militare împotriva unor detașamente saudite a- gresoare în regiunea Joff, relatează că, după patru ore de luptă, trupele saudite au fost zdrobite. Ele au pierdut 100 de oameni, iar alte cîteva sute au fost răniți. Au fost capturate mari cantități de muniții și e-, chipament.
Sesiunea Consiliului nordic

G. L.

PARIS. Adjunctul ministrului 
război a' S.U.A., GHpatric, care face o 
vizită la Paris după tratativele de la 
Bonn cu reprezentanții guvernului vest- 
german, a avut în,Kevederi în capitala 
Franțe' cu generalul Lemnitzer, coman- 
dantu1 suprem a1 forțelor N.A.T.O. din 
Europa. După cum s-a 
recunoscîndu-se prin 
existența divergențelor 
ceze — Gilpafr'c nu
nici o întrevedere cu oficialitățile fran
ceze în cursul șederii sale la Paris.

WASHINGTON. După cum anunță agenția Associated Press, senatorul Wayne Morse, membru al. Comitetului pentru relațiile externe al Senatului american; a declarat că el se opune menținerii forțelor militare a- mericane-în Europa „dacă ele nu sînt dorite, sau nu e nevoie de ele”. El a subliniat că menținerea unor forțe atît de însemnate în Europa și acordarea de asistență militară țărilor străine au contribuit la deteriorarea balanței de plăți a S.U.A.

OSLO. La 15 februarie s-a descțiis la Oslo sesiunea Consiliului nordic la care participă 70 de parlamentari și 35 de miniștri, inclusiv primii miniștri și miniștri; de externe ai țărilor membre ale Consiliului — Finlanda, Suedia. Norvegia, Danemarca și Islanda. La sesiune se vor discuta o serie de probleme regionale, pre- cum și probleme privind Piața comună.

Președintele Kennedy despre unele aspecte ale relațiilor 
americano—vest-europeneWASHINGTON 15 (Agerpres). — La conferința de presă din 14 februarie a președintelui S.U.A., John Kennedy, s-a acordat o deosebită atenție situației actuale a relațiilor dintre S.U.A. și Europa occidentală, precum Și perspectivelor politicii a- mericane în Europa occidentală.Kennedy a declarat că Statele Unite nu intenționează să ia vreo contramăsură economică sau politică împotriva președintelui Franței, de Gaulle, în legătură cu poziția pe care s-a situat acesta în problemele N.A.T.O. și Pieței comune europene.Președintele a subliniat, de asemenea, că Statele Unite vor fi gata să examineze propunerea privind crearea Comitetului executiv în cadrul Consiliului N.A.T.O., format din reprezentanți ai S.U.A., Angliei și Franței, care să aibă dreptul să hotărască prin majoritate de voturi în problema folosirii de către N.A.T.O. a armei nucleare.O asemenea propunere, după cum se știe, a fost formulată acum cîtva timp de generalul Norstad, fostul comandant suprem al forțelor armate N.A.T.O. din Europa. Kennedy a spus, gata dacă nezeN.A.T.O. a așa-numitelor „forțe nucleare multilaterale” și,- de asemenea, dacă țările europene vor accepta să acorde „generalului- de Gaulle sau premierului britanic Macmillan“ dreptul dé a le reprezenta interesele în Comitetul Executiv al N.A.T.O.Totodată, Kennedy a subliniat că problema eventualei folosiri a armei nucleare este „extrem de complicată“ din cauza lipsei de timp pen-

tru consultări între guvernele puterilor occidentale și de aceea ea trebuie în ultima analiză să fie rezolvată în mod unipersonal. Astfel, Kennedy a dat de înțeles că Statele Unite intenționează să-și rezerve „dreptul” de a decide în această problemă.,Răspunzînd la întrebarea despre eventualitatea tratativelor în scopul reglementării problemei germane. Kennedy a declarat că „această chestiune nu a fost încă hotărîtă”.Președintele a răspuns la o serie de întrebări referitoare la Cuba. Din răspunsurile lui rezultă că S.U.A. intenționează să intensifice activitatea reacțiunii în țările Americii Latine pentru înăbușirea forțelor progresiste.Președintele a confirmat de asemenea intenția Statelor Unite de a intensifica presiunile asupra aliaților lor în scopul reducerii continue a navigației și comerțului cu Republica Cuba.
printre altele, că S.U.A. vor fi să examineze planul Norstad Franța va accepta să exami- problema creării în cadrul

•kWASHINGTON 15 (Agerpres). — Președintele Kennedy a adresat la 14 februarie un mesaj Congresului S.U.A.. în care se ocupă de problema tineretului american și a viitorului acestuia. In mesaj se pune îndeosebi accentul pe insuficiența mijloacelor de educație aflate la dispoziția tineretului, agravarea delicventei juvenile și nivelul de viață coborît al unui mare număr de tineri americani. în legătură cu aceasta, președintele a cerut Congresului să adopte o serie de măsuri pentru a asigura locuri de muncă tinerilor care nu au posibilitatea să continue studiile.

DELHI. La 14 februarie, la Bom
bay, în conformitate cu planul de 
schimb cultural între U.R.S.S. și 
India pe anul 1962—1963, a avut loc 
solemnitatea deschiderii expoziției 
sovietice „Cercetarea Cosmosului în, 
U.R.S.S.“.

> Anchetă împotriva fostului 
procuror general al R.F.G.

BONN. La Bonn s-a anunțat în mod oficial că a fost inițiată o anchetă pentru cercetarea trecutului politic al lui Wolfgang Fraenkel, fost procuror general al Republicii Federale Germane, demis anul trecut în urma acuzațiilor cu privire la activitatea sa de înalt funcționar nazist în timpul celui de-al .doilea război mondial. Ancheta, subliniază ziarele, a fost anunțată la Bonn a- bia după ce împotriva lui Fraenkel au fost depuse mai multe plîngeri eu privire la asasinatele politice pe care le-a organizat în timpul războiului.
PARIS. Agențiile de presă anunță că la 13 ’ 'apropiere de Orléans avionul francez „Mirage IV" prototipul bombardierelor franceze care urmează să fie echipate cu rachete nucleare. Avionul s-a prăbușit în cursul unui zbor de încercare.

februarie s-a prăbușit în

O conferință
a ,,zonei liberului schimb"

LONDRA. Pentru 18 și 19 februarie a fost anunțată la Geneva o conferință a Consiliului ministerial a! „zonei liberului schimb“, organism economic care grupează într-o asociație. oarecum de tipul Pieței comune, Anglia, țările scandinave, Elveția, Austria și Portugalia. După cum sq, subliniază în cercurile politice din aceste țări, scopul donferin- țer este discutarea crizei produse atît în cadrul „zonei" cît și între a- cest organism și Piața comună în urma eșecului tratativelor care urmăreau aderarea Angliei la Piața comună și deci o apropiere a „zonei liberului schimb“ de organismul rival.
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