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PREZIDIUL ADUNĂRII

Partidu- 
și guver- 
cu înde-

Sîmbătă seara a avut loc in 
sala Teatrului C.F.R. Giulești din 
Capitală, adunarea festivă consa
crată celei de-a 25-a aniversări a 
eroicelor lupte ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști din februa
rie 1933 și Zilei ceferiștilor.

Sosirea conducătorilor 
lui Muncitoresc Romîn 
nului este întîmpinată 
lungi aplauze și ovafii.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii : Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, general colonel Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pîrvulescu, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, general co
lonel Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Glieorghe Stoica, Florian Dă- 
nălache, Constantin Doncea, Iacob 
Coțoveanu, președintele Comitetu
lui Central al Sindicatului mun
citorilor din transporturi și tele
comunicații, Vasile Popescu, prim 
secretar al comitetului de partid 
al raionului Grivifa Roșie, Gheor- 
glie Borș, secretarul comitetului 
de partid al Complexului C.F.R. 
„Grivița Roșie“, Dumitru Miron, 
directorul Complexului C.F.R. 
„Grivița Roșie“, Ion Turcu, pre
ședintele Comitetului de între
prindere al. Complexului C.F.R. 
„Grivița Roșie“, Vasile Bîgu, Pa- 
nait Bogătoiu, Pavel Bojan, Ion 
Burtus, Nicolae Ionescu, Constan
tin Stroescu, Alexandru Tudor, 
Maria Vasile, participanți la lup
tele din februarie 1933.

La adunare au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Vladimir Gheorghiu, Janos Fa- 
zekaș. Alexandru Bîrlădeanu, Ala- 
nașe Joja, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului, 
ai prezidiului Consiliului Central 
al Sindicatelor, precum și alți 
conducători ai organizațiilor sin
dicale și ai altor organizații ale 
oamenilor muncii, participanți la 
luptele din februarie 1933, mun
citori ceferiști și petroliști din 
diferite centre industriale ale 
țării, ziariști romîni și străini.

Au luat parte ambasadorii : 
P. Albania — Miha Lako ; R.

R. 
P.

(Continuare in pag. 2-a)

D e c o r â r i 
cu prilejul celei de a 25-a 

aniversări a eroicelor 
lupte ale muncitorilor 

ceferiști și petroliști din 
ianuarie-februarie 1933

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Tovarăși,

Cu prilejul celei de a 25-a ani
versări a eroicelor lupte ale mun
citorilor ceferiști și petroliști din 
ianuarie-februarie 1933, printr-un 
decret al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a fost conferit Or
dinul „Apărarea Patriei“ cl. I Ate
lierelor C. F. R. „Grivița Roșie“, 
București.

Au fost distinse cu Ordinul „A- 
părarea Patriei“ cl. II-a atelierele 
C.F.R. „16 Februarie“ Cluj, Ate
lierele C. F. R. Galați, Atelierele 
C. F. R. „Ilie Pintilie“ Iași, Ate
lierele C.F.R. Pașcani, Complexul 
Feroviar Dej, Rafinăria nr. 1, PIo- 
ești, Rafinăria nr. 3 Ploești-Telea- 
jen, uzina mecanică Ploești (fostă 
Unirea) și ziarul „Lupta C.F.R.“, niunii Sovietice, 
iar cu Ordinul „Apărarea Patriei“ 
clasa a HI-a Atelierele C. F. R.
Timișoara.

Cu același prilej au fost distinși 
cu ordine și medalii ale R. P. 
Romîne numeroși participanți la 
luptele ceferiștilor și petroliștilor 
din ianuarie-februarie 1933 și oa
meni ai muncii fruntași din C.F.R. 
și industria petroliferă.

(Agerpres).

Duminică 16 februarie 1958

Vizita în R. P. Romînâ a unei delegații 
guvernamentale șl de partid a R. P. ungare

Răspunzînd invitației Guvernului Republici) Muncitoresc Țărănesc Ungar și a Comitetului 
Populare Romîne și a Comitetului Central al Par- Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
tidului Muncitoresc Romîn, la sfîrșitul lunii te- în frunte cu tovarășul Janos Kadar va face o vi- 
bruarie, o delegație a Guvernului Revoluționar zită de prietenie în Republica Populară Romină.

Propunerile alegătorilor 
prind viață

Ln întâlnirile dintre candidați 
și alegători, care continuă să aibă 
loc în întreaga țară, cetățenii au 
făcut mii de propuneri care au 
completat și îmbogățit planurile 
de muncă ale sfaturilor populare. 
Numeroase propuneri, care se pot 
realiza din resurse locale și cu 
sprijinul cetățenilor, au și început 
să fie înfăptuite.

In numeroase localități din re
giunea Hunedoara candidații Fron. 
tului Democrației Populare îm
preună cu alegătorii au trecut la 
înfăptuirea unor propuneri pentru 
construirea de școli, cămine cul
turale, electrificări și altele. In 
satul Șesuri, din raionul Brad se 
lucrează la terminarea școlii ele
mentare de 4 ani și a început in
stalarea stîlpilor pentru electrifi
carea satului. Lucrări de electrifi
care au început și în satul Or- 
mindea, raionul Brad și în comu
na Galda de Jos, raionul Alba. 
La Sîntandrei, raionul Hunedoa
ra, comună complect cooperativi- 
zată, țăranii colectiviști și întovă
rășiți au început lucrările de con
struire a unui cămin cultural. Pe 
lingă munca voluntară ce o depun, 
ei au contribuit cu aproape 30.000 
Iei pentru procurarea materialului. 
Unele dintre propunerile făcute 
au fost trecute în planurile de 
muncă ale sfaturilor populare, iar 
altele au fost incluse în prevede
rile bugetare. Astfel, alegătorii din 
orașul Petroșani au pTopus con
struirea unei case de cultură și a 
unui palat administrativ, țăranii 
muncitori din comuna Ribița s-au 
angajat să sprijine prin muncă 
voluntară lucrările de îndiguire a 
apei Crișului, cei din comuna Hă- 
rău îndiguirea Văii Certejului, 
care inundă mari suprafețe de te
ren, iar colectiviștii din Păuca 
raionul Sebeș, au propus înființa
rea unei școli elementare ciclul II 
etc.

Sfaturile populare cu sprijinul 
moților întineresc vechile așezări 
din munții Apuseni. In

Vidra, căminul cultural cu sală 
de cinematograf din Lupșa, cămi
nul de zi din Abrud, spitalul ve
terinar din Cîmpeni, noul bloc 
muncitoresc al minerilor din Baia 
de Arieș. La Lupșa sînt acum 
șapte școli, la Albac și Cîmpeni 
cîte 6, iar la Bistra trei. La întîl- 
nirile candidaților Frontului De
mocrației Populare cu alegătorii, 
moții au făcut numeroase propu
neri în vederea dezvoltării și în-

frutnusețării orașelor și satelor lor. 
Minerii din ~ 
propus să 
tor, să se 
un parc, să 
cetățenilor 
că lumina
La Cîmpeni va fi terminată o baie 
comunală și se va amenaja o nouă 
școală ; la Baia de Arieș va fi 
dat in folosință un club muncito- 
rese.

Baia de Arie? au 
se construiască un aba- 
amenajeze o piață și 

se radiofice cu sprijinul 
comuna, să ec introdu- 

electrică în Alba etc.

să dea acontul obișnuit de sa
larii. O puternică revoltă a cu
prins pe muncitori. Fără întîr- 
ziere s-a întocmit un program 
de revendicări aprobat de mun
citorimea ceferistă. O delegație 
de 69 de muncitori sprijinită de 
o grevă demonstrativă la care 
au participat' 4.000 de ceferiști, 
a fost trimisă la direcția C.F.R. 
Sub presiunea maselor, direcția 
e nevoită să cedeze. Ord nud de 
a nu plăti avansul ,a fost re
tras. Această victorie a dezvăluit 
maselor puterea muncitorimii 
unite în luptă.

Pentru ziua de 31 ianuarie 1933 
e hotărîtă o a.tă grevă demon
strat.vă. De această dată parti
cipă la luptă 7.000 de ceferiști. 
Timp de, cinci ore aU demonstrat 
muncitorii cerînd răspuns pozitiv 
la cererile lor. Guvernul burghe
zo-moșieresc a refuzat însă să 
dea răspunsul cerut.

La 2 februarie 1933, muncitorii 
eu ieșit în masă în curtea ate
lierelor Grivița. A fost ales un 
comitet de grevă1 compus din 350 
de muncitori. Ca urmare a mun
cii desfășurate de partid, la che
marea sirenei de la Grivița au 
răspuns, în sprijinul ceferiștilor, 
muncitorii din alte întreprinderi 
ale Capitalei. Peste 6.00o de 
oameni ai muncii din numeroa
se întreprinderi s-au adunat in 
fața atelierelor Grivița.

Pe baz,a îndrumărilor comite
tului de acțiune pe țară a cefe
riștilor, în ziua de 2 februarie“ 
au intrat în grevă ceferiștii din 
Iași ca și cei din Galați; La 3 
februarie au intrat în grevă ce
feriștii din Pașcani, iar peste câ
teva zile ceferiștii din Cluj.

In același timp, intră în luptă 
petroliștii de pe Valea Prahovei, 
crunt exploatați de trusturile 
imperialiste stră..ne. Sub condu
cerea comuniștilor, muncitorii 
petroliști de la „Astra Romînă“, 
„Orion“, „Unirea“, „Romino-A- 
merioană“ au declarat grevă por
nind apoi în demonstrații de 
stradă; după repetate ciocniri cu 
poliția și armata, greviștii devin 
în cîteva ore stăpîni ai Ploeștiu- 
lui, silind autoritățile sa pună în 
libertate pe greviștii arestați.

avut o însemnătate istorică tn 
viața partidului. Aplicînd în mod 
creator la condițiile țării noastre 
principiile universal-valabilc ale 
marxism-leninismului, Congresul 
a trasat sarcinile strategice și 
tactice care stăteau în fața par
tidului și a subliniat necesitatea 
dezvoltării legăturilor partidului 
cu masele, a întăririi rolului con
ducător al partidului în luptele 
economice ale proletariatului.

Aplicarea tn viață a sare nilor 
trasate de Congresul al V-lea al 
P.C.R. a dus la întărirea unității 
partidului, la dezvoltarea legătu
rilor partidului cu detașamentele 
cele mai înaintate și mai com
bative ațe clasei muncitoare din 
sectoare cheie ale economiei na
ționale — căile ferate, industria 
petroliferă — la realizarea fron
tului unic de jos, împotriva și 
peste capul elementelor reformis
te, în lupta pentru interesele vi
tale ale celor ce muncesc, îm
potriva fascismului și a pregă
tirilor de război. Partidul a des
fășurat 
vederea 
brici și 
vederea 
de jos 
tendințe oportuniste.

Partidul a chemat clasa mun
citoare să-și strîngă rîndurile, 
să-și organizeze forțele spre a 
respinge ofensiva burgheziei. Ve
chile tradiții de luptă revoluțio
nară ale muncitorilor ceferiști, 
nemulțumirile și revolta ce moc
neau în rîndurile acestora ca ur
mare a repetatelor „curbe de sa
crificiu“, a scăderii salariilor, a 
concedierilor masive, îndreptă
țeau pe deplin aprecierea plena
rei C.C. al P.C.R. din octombrie 
1932, că în „apărarea intereselor 
maselor proletare în timpul a- 
proipiat, postul cel mai important 
al frontului proletar, asupra că
ruia partidul va trebui să-și con
centreze sforțările sale, continuă 
să fie ceferiștii“.

De mare însemnătate pentru 
pregătirea luptelor din februarie 
1933 a fost Conferința1 pe țară a 
muncitorilor ceferiști, ținută . la 
București la 20 martie 1932, care 
a dezbătut, pe baza orientării 
date de Congresul al V-lea al 
P.C.R., sarcinile ce revin ceferiș
tilor în cadrul luiptej clasei mun
citoare împotriva politicii burghe
ziei. Conferința' a ales Comitetul 
Central de acțiune pe țară al
muncitorilor ceferiști, .avînd’ ca
secretar pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. In această peri
oadă, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a desfășurat o intensă 
activitate de; pregătire și orga
nizare ,a luptei ceferiștilor, luînd 
parte la conferințele ceferiștilor 
de Ta București, Cluj, Iași și Ga
lați. Comitetul Central de acțiu
ne pe țară a îndeplinit, sub în
drumarea directă ,a C.C. al 
P.C.R., rolul de stat major al 
luptelor ceferiste, A fost alcătuit 
un program de revendicări în 
care erau îmbinate revendicările 
economice cu cele politice de 
luptă împotriva .fascismului și 
războiului și au. fost create co
rnițele de acțiune în Dej, Cluj, 
Iași, Galați, Pașcani și alte cen
tre ale țării. Masele largi ale 
muncitorilor, răspunzînd chemă
rii comuniștilor, au înlăturat ele
mentele reformiste din conduce
rea multor sindicate C.F.R., pu- 
nînd în locul lor muncitori cu 
spirit revoluționar. Antrenarea 
largă a maselor a făcut posi
bilă desfășurarea acțiunilor re
voluționare în ciuda prigoanei și 
a piedicilor puse de către poli
ție, siguranță șț jandarmerie, în 

trusturile1 imperialiste, a demas-■ ciuda acțiunii scizioniste a re- 
............ ’ ' ’ ---- ’ formiștilor și oportuniștilor.

La începutul anului 1933, gu
vernul burghezo-moșieresc a in
tensificat măsurile de lovire în 
’interesele c,lașei muncitoare. In 
ziua de 28 ianuarie 1933, direc
ția atelierelor C.F.R. a refuzat

noastre naționale a fost Înlesnită 
an de an de politica trădătoare a 
guvernelor burghezo-moșierești. 
a partidelor „istorice“ care au 
sacrificat interesele naționale ale 
țării. Această politică și-a găsit 
cea mai vădită expresie in accep
tarea de către guvernul național- 
țărănist în 1932. a așa numitului 
„plan de la Geneva", prin care 
Romînia,, ajunsă intr-o situație 
economică și financiară catastro
fală ca urmare a politicii de jaf a 
claselor exploatatoare, era pusă 
sub controlul direct al băncilor și 
monopolurilor creditoare d n oc
cident.

Efectele politicii de jefuire du
sa de partidele burghezo-moșie
rești erau simțite în primul rind 
de clasa muncitoare. Indicele ge
neral al salariilor scăzuse în 1933 
la 60% față de cel din anul 1929; 
impozitele creșteau ; lefurile de 
mizerie erau și mai mult micșo
rate în urma reținerilor și amen
zilor abuzive ; ziua de lucru era 
de 10—14 ore; zilnic se anunța 
închiderea de noi întreprinderi. 
Numărul șomerilor crescuse de 5 
ori. Criza lovea în același timp 
și alte pături ale poporului mun
citor de la orașe și sate. Țărăni
mea, înrobită și exploatată de 
moșieri și chiaburi, înglodată în 
datorii, îndura povara birurilor, 
cametei, clăcii, laolaltă cu silni
ciile jandarmilor, primarilor, pre
torilor. Perceptorii ridicau ulti
ma vită din ograda țăranului ce 
nu-și mai putea plăti impozitele 
și datoriile la bănci.

In acest timp, guvernul națio- 
nal-țărănist vărsa în buzunarele 
moșierilor sume uriașe ca prime 
de export și înlesnea totodată 
chiaburilor acapararea pămîntu- 
tului țăranilor aduși la sapă de 
lemn. Funcționarii de stat, învă
țătorii și profesorii, pensionarii, 
meseriașii erau deasemenea pu
ternic loviți de criză.

Cei mai vârstnici își amintesc 
și acum scenele caracteristice a- 
celor zile —• șiruri nesfîrșite de 
șomeri flămînzi așteptînd în fața 
fabricilor sau pe cheiul Dîmbovi
ței, studenți dormind în parcuri 
sau gări, învățători sau meseriași 
vînzîndu-și mobila din casă pen
tru a avea din ce plăti impozitele 
sau chiria care reprezenta o mare 
parte a veniturilor lor. In fabri
ci mișunau copoii siguranței și 
cozile de. topor ale patronilor, 
burghezia și moșierimea foloseau 
bande fasciste - diversioniste, la 
sate domnea. teroarea jandarme- 
rească, închisorile- erau pline,

Clasa muncitoare, oamenii mun
cii de la orașe și sate sărbătoresc 
în aceste zile împlinirea unui 
sfert de veac de la eroicele lupte 
revoluționare din februarie 1933, 
care au constituit cea mai puter
nică ridicare la luptă a proletaria
tului romîn înainte de al doilea 
război mondial, o pagină glorioa
să în istoria mișcării muncitorești 
din țara noastră și a poporului 
romîn.

însemnătatea istorică a marilor 
lupte ale ceferiștilor și petroliști
lor din februarie 1933, organizate 
și conduse de Partidul Comunist 
Romîn, constă în aceea că- ele au 
marcat o cotitură adîncă în des
fășurarea luptelor revoluționare 
din țara noastră, o manifestare a 
voinței dîrze a clasai noastre 
muncitoare de a opri și respinge 
ofensiva dezlănțuită de clasele ex
ploatatoare împotriva nivelului de 
trai al celor ce muncesc, de a se 
opune cu toate forțele fascizării 
țării. In ciuda terorii crîncene 
dezlănțuită de regimul burghezo- 
moșieresc împotriva mișcării mun
citorești și antifasciste, luptele 
din februarie 1933 au zăgăzuit 
pentru un timp ascensiunea la 
putere a fascismului, au dat o lo
vitură politicii de aservire a țării 
de către monopolurile străine și 
de împingere a Romîniei în răz
boiul antisovietic pregătit de cer
curile reacționare imperialiste.

Evenimentele din februarie 1933 
au avut totodată o mare însemnă
tate internațională. Izbucnite la 
numai două săptămîni după in
staurarea dictaturii hitleriste în 
Germania, într-un moment cînd, 
în întreaga Europă, fascismul 
ocupa noi poziții, pregătindu-se 
pentru cucerirea puterii, luptele 
proletariatului din Romînia au 
constituit prima mare acțiune îm
potriva fascismului, stîmind un 
puternic ecou în întreaga lume.

Glorie veșnică eroilor care.și-au 
vărsat sîngele în marile lupte re
voluționare duse, sub conducerea 
Partidului Comunist Romîn pen
tru interesele vitale ale clasei 
muncitoare, ale Întregului popor, 
pentru o viață mai bună a celor 
ce muncesc, pentru independență 
națională, pentru democrație și 
socialism.

Referindu-se la împrejurările tn 
care s-au desfășurat luptele din 
februarie 1933, tovarășul Chivu 
Stoica a arătat că ele au avut loc 

• spre sfîrșitul marii: crize econo- 

tn 9a.P‘taI'st' narilor publici, învățătorilor sau
.^ a Stov'ctlca d°- studenților erau atacate cu săi- 

bmdea mari succese în dezvolta- nnfili.
rea economiei naționale și ridica
rea nivelului de trai al poporului, 
ceea ce făcea și mai evidentă 
imensa superioritate a socialis
mului. (.

Burghezia internațională, ma
rile puteri imperialiste, se stră
duiau să găsească o ieșire din 
criză aruneînd întreaga povară a 
acesteia pe spinarea clasei mun
citoare, a oamenilor muncii și a 
popoarelor înrobite de imperia
lism. In scopul înăbușirii, valului 
revoluționar al maselor munci
toare, cercurile cele mai reacțio
nare ale imperialismului spriji
neau ascensiunea fascismului la 
putere și pregăteau dezlănțuirea 
unui nou război mondial îndrep
tat în primul rînd împotriva U-

duind întregul sistem capitalist, narilor publici, Învățătorilor " său

înapoierea economică a țării 
noastre, existența unor puternice 
rămășițe semifeudale, .aservirea 
țării de către monopolurile impe
rialiste, îmbinarea crizei indus
triale cu criza agrară au făcut ca 
în Romînia criza economică să 
provoace suferințe din cele mai 
mari maselor muncitoare și să 
ducă la o puternică ascuțire a 
contradicțiilor de clasă.

Pătrunderea capitalului străin în 
principalele ramuri ale economiei

băticie de poliție.

Tovarăși,

Intensificarea exploatării mase
lor, sporirea șomajului și mize
riei duceau la creșterea valului 
revoluționar. Exponent al adevă
ratelor interese naționale ale po
porului, Partidul Comunist s-a 
dovedit, în acele grele împreju
rări, singura forță politică în sta
re să-și asume sarcina istorică 
de a organiza și conduce lupta 
maselor muncitoare pentru pîine, 
pace, libertate, pentru spulbera
rea planurilor imperialiste de to
tală subjugare a țării și de trans
formare a ei într-un cap de pod 
al războiului antisovietic.

Infruntînd cu eroism prigoana 
sălbatecă dezlănțuită de guvernul 
burghezo-moșieresc, partidul a 
organizat lupta clasei muncitoa
re, a oamenilor muncii împotriva 
exploatării capitaliste, a fasciză
rii țăyii'și a înrobirii ei de către 
t. *' . ■’—7-
cat ‘totodată ■ elementele reformi
ste din mișcarea muncitorească 
și a lichidat luptele fracționiste 
care — măcinînd forțele partidu
lui — au avut loc în prima pe
rioadă a crizei economice.

Congresul al V-lea al P.C.R. a

o intensă activitate în 
întăririi celulelor din fa- 
a muncii în sindicate, în 
înfăptuirii frontului unic 

și a combaterii oricăror

(Continuare in pag. 2-a)

ultimii 
doi ani au fost construite școlile 
cu internat din Sohodol și Bistra, 
școlile din Certeje, Gîrde, Săliște,0 statuie a lui
la uzinele ce-i

Sirena lui Roaită... S-a împlinit 
azi un sfert de veac, de cînd gla
sul ei de foc, a chemat pe ceferiști 
la luptă. Un sfert de veac de cînd 
utecistul Vasile Roaită și-a dat ul-

CANDIDAȚII
GRIVIȚEI ROȘII

— Muncitorii Griviței Roșii sînt 
oameni dintr-o bucată — a spus 
un bătrîn muncitor la o adunare 
de propuneri de candidați pentru 
viitoarele alegeri în sfaturile popu
lare. Ii știu de mult, din februarie 
1933... ,

Dar nu numai attt. Muncitori 
conștiincioși, continuatori ai tradi
țiilor de luptă muncitorești, cefe- 
riștii Griviței Roșii sînt gospodari 
pricepuți ai treburilor obștești.

Cetățenii raioanelor au propus 
cu încredere drept candidați pentru 
alegerile de la 2 martie pe cei mai 
bun! muncitori ai Griviței Roșii. 
Cine sînt aceștia ? Să vă prezen
tăm cîțiva.

...DUMITRU HURDUBAIE. Ute- 
mist. E tînăr. Are 24 de ani și e 
electrician sudor. Lucrează în Gri
vița de aproape zece ani. Munci, 
torii îl cunosc bine. Aici a crescut, 
aici și-a făcut ucenicia. Tovarășii 
de muncă care locuiesc în același 
cartier l-au propus pe utemistul 
Dumitru Hurdubaie drept candidat 
pentru alegerile de la 2 martie în 
circumscripția electorală raională 
119.

...CONSTANTIN DUȚA. E tînăr. 
N-a împlinit încă treizeci de ani. 
La Grivița lucrează de ani și ani 
de zile.

La adunarea cetățenilor din cir
ca electorală raională Grivița Ro
șie nr. 77, a luat cuvîntuî un cefe
rist de la vagoane, Valentin Co- 
trună, secretarul organizației de 
bază P.M.R.

— In cartierul nostru s.au făcut 
multe lucruri în ultimii doi ani. 
Asta cu sprijinul de fiecare zi al 
deputatului nostru. Cred că ar fi 
bine să-i propunem din nou pe el.

Cetățenii cartierului au fost cu 
toții de acord.

TInărul electrician bobinator 
Duță Constantin a fost propus -ast
fel pentru a doua oară candidat 
ln alegerile de deputați pentru sfa
turile populare.

...VASILE ȚIRU. E strungar la 
secția vagoane. Aici în ateliere a 
învățat meseria. Acum e unul din. 
tre muncitorii fruntași ai secției.

E în același timp și un priceput 
gospodar al treburilor obștești. Din 
inițiativa lui în cartier au luat 
ființă noi magazine, s-au plantat 
pomi s-au canalizat străzi și s-au 
făcut multe alte lucrări.

— Pentru tot ce s-a făcut, pentru 
toate planurile noastre de care sîn- 
tem convinși că se va ocupa în
deaproape îl propunem pe strun- 
garul Vasile Țiru pentru a treia 
oară candidat în circumscripția 
raională 61, a spus o gospodina.

Vasile Roaită
poartă numele 

tima suflare staîngîndu-și pumnii 
pe lanțurile sirenei.

Vasile Roaită, eroul utecist de 
la Grivița 1933. Noi, generația de 
azi, ne mândrim că ne-a fost dat 
să-i cinstim cu pioșenie memoria, 
să-i urmăm îndemnul.

...Un monument, o statuie înfă
șurată într-o pînză albă. In jur o 
gardă de onoare formată de pio
nieri. Și oameni, oameni mulți. 
Sînt muncitorii uzinei metalurgice 
„Vasile Roaită“ din Capitală. Au 
sfîrșit cu treburile zilei și s-au a- 
dunat aici să cinstească memoria 
celui căruia uzina îi poartă nu
mele : Vasile Roaită.

A început mitingul. Se evocă 
chipul eroului utecist Vasile Roaită.

Trăim un moment solemn. Pîn- 
za albă care acoperea pînă acum 
chipul împietrit al eroului utecist 
Vasile Roaită, coboară spre pă- 
mînt. Așa, cu privirea dîrză, cu 
mîinile încleștate pe lanțurile sire
nei, aidoma statuei îl știm pe 
Roaită.

Un cîntec, „Sirena lui Roaită“ 
pornește din piepturile tinerilor 
prezenți aici. Glasul lor se unește 
cu cel al sirenei uzinei...

— Fapta eroică a lui Roaită ne 
îndeamnă pe noi cei tineri care 
trăim astăzi visul pentru care a 
căzut Roaită să nu precupețim ni
mic în lupta de azi a întregului 
popor: construirea socialismului.

Cuvintele tovarășului Gh. Lache, 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. „23 August“ va găsi neîn
doielnic răsunet în faptele tineri
lor uzinei „Vasile Roaită“.

După terminarea mitingului ti
nerii de la uzinele „V. Roaită“, 
„23 August”, „Republica4*, 

„F.R.B.“ au depus în fața statuei 
frumoase coroane de flori.

y. r.

J. ALPIN

DUMITRU HURDUBAIE



Cinìntarca tovarășului CiilVU STOICA
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nist în rîndurile maselor.TV'/:, . zț;----- î_ ■
In fața ridicării la luptă a Luptele de. clasă?din februarie 

maselor, guvernul burghezo-mo- 1933 aii arătat că. proletariatul,
• - . „ , frunțe eu avangarda sa comu

nistă, este singura forță conducă
toare în stare să mobilizeze și 
să conducă poporul la lupta pen
tru apărarea intereselor țitale. 
pentru răsturnarea regimului 
burghezo-moșieresc, pentru o via
ță nouă. Din rîndurile clasei 
muncitoare, din rîndurile ceferiș
tilor s-au ridicat în focul lupte
lor cadre de conducători căliți, 
în frunte cu tov. Gheorghe Gheor- ..... ....... M .....__

guver- ghiu-Dej, care șl-au dovedit prin' pulare îri ltipta pentru înf'ăphii- 
i da- fapte devotamentul față de po- rea insurecției armate de la 23

sprijinirea prin

șieresc a dat înapoi. O serie de 
revendicări au fost aprobate. 
Muncitorimea ceferistă și petro- 
listă cîștigă astfel o mare vic
torie.

Suib influența luptelor munci
torilor ceferiști ’ și petroliști au 
•loc la sfîrșitul lunii ianuarie și 
începutul lunii februarie nume
roase greve în care este folosită 
experiența muncitorilor ceferiști 
și petroliști.

Clasele exploatatoare, • 
nul burghezo-moșiereșc, își dă
deau seama că luptele din în
treaga țară nu erau simple, ac- 
țțuni. pentru revendicări econo
mice imediate, ci căpătau pe zi 
ce trece caracterul unor largi ac
țiuni' politice, punînd în primej
die însăși politica de exploatare, 
de înrobire a țării imperialismu
lui străin.

Mobi-lizînd întreg aparatul de 
represiune, guvernul dezlănțuie 
un nou val de teroare și procla
mă starea de asediu. începe o 
adevărată vînătoare împotriva 
muncitorilor revoluționari și în 
primul rînd a comuniștilor. To
varășul Gh. Gheorghiu-Dej și 
alți conducători ai luptelor mun
citorești sînt arestați, încercîn-. 
du-șg astfel înăbușirea acestor 
lupte. Acest fapt' a stîrnit o și 
mai mare revoltă în rîndurile 
ceferiștilor. Arestarea conducă
torilor ceferiști a fost semnalul 
care a dezlănțuit acțiunea din 
15'1—16 februarie.

In dimineața zilei de 
bruarie. muncitorii de ia 
rele Grivița au înpețat 
Peste 7.000 de ceferiști 
curiea atelierelor. Sirena 
mite neîntrerupt chemarea 
toate colțurile Capitalei, răscolind 
toată populația muncitorească. 
Mase compacte de muncitori 
s-au îndreptat spre Grivița : mii 
de bărbați, femei și copii, au ve
nit în fața atelierelor. Muncito
rilor li se alătură straturi largi 
ale populației Capitalei, țărani 
din sate'.e apropiate. Partea cea 
mai avansată a Intelectualității 
ia poziție, alături de clasa mun
citoare, împotriva fascismului, a 
pregătirilor de război, a înrobirii 
țării de către monopolurile 
străine.
„ Burghezia și moșierimea re

curg l,a teroare și asasinat.
La 15—16 februarie, Bucureș- 

țiul luase aspectul unui oraș a. 
flat în asediu. Patrule circulau 
peste fot, unități militare înar
mate.'cu mitraliere înconjuraseră 
Atelierele Griviței. Dar soldații 
din regimentul 21 infanterie și 
din alte unități se solidarizea
ză cu ceferiștii, guvernul fiind 
nevoit. să înlocuiască aceste tru
pe prin jandarmi. In dimineața 
zilei de 16 februarie, pe la ora 
6 dimineața, la refuzul hotărît al 
muncitorilor de a se supune or
dinelor și de a părăsi ateliere
le, s-a dat semnalul de deschi
dere a focului.

Numeroși muncitori au căzut 
răpuși de gloanțe și baionete, 
pentru că au îndrăznit să lupte 
pentru drepturile lor, pentru un 
trai mai bun, pentru libertate, 
democrație și independență na
țională. Represiunea singerousă 
de la Grivița va rămîne pentru 
totdeauna un puternic act de s- 
cuzare la adresa regimului bur
ghezo-moșieresc. Ca și la izbuc
nirea răscoalelor din 1907, par
tidele burghezo-moșierești și-au 
dat mîna spre a „restabili or
dinea1'. Mii de muncitori. din 
toate orașele țării, au fost schm- 
giuiți la poliție și siguranță. Cît 
despre elementele, social-democia- 
te de dreapta, ele sprijiniseră 
cu zel interesele burgheziei, des- 
fășurînd o acțiune sistematică de 
spargere1 a unității clasei mun
citoare. '•

Clasa muncitoare, 
Comunist, n-au dat însă înapoi 
în fața terorii,'sîngeroase a bur
gheziei. In condiții neînchipuit 
de grele lupta revoluționară a 
proletariatului, condus de par
tid, a continuat sub forme mul
tiple șj variate, legale, șemilega- 
le sau ilegale, partidul reușind 
să antreneze și alte pături ale 
populației în fața cărora a cîș- 
tigat un puternic prestig.u în 
urma evenimentelor revoluționa
re din februarie 1933.

Deși înăbușite în sînge, lupte
le muncitorești din februarie 1933 
au exercitat o mare influență 
supra desfășurării ulterioare 
evenimentelor. Puternicul lor 
cou în țară și peste hotare 
impus (J.esființarea . „curbelor 
sacrificiu“ ț' 
rilor străini; peste scurt 
guvernul Vaida a fost 
să-și dea demisia. Urmările lup
telor de Ia Grivița au depășit 
însă cu mult efectele practice 
imediate. Poporul nostru nu va 
uita niciodată că, prin eroismul 
și spiritul de sacrificiu? de care 
a dat dovadă clasa muncitoare 
în februarie 1933, a fost îngreu
nată realizarea planurilor impe
rialiste de înfeudare totală a 
țării, a fost întîrziată cu cîțiva 
ani fascizarea țării.

Luptele din februarie 1933 au 
făcut să crească cu mult expe
riența revoluționară a 
și a clasei muncitoare, 
buit la folosirea unor 
și mai înalte de luptă 
Luptele din februarie 
jucat un rol. important în cla
rificarea politică . a maselor, de- 
mascînd * fățărnicia partidelor 
burgheze așa-zis democratice 
și rolul lor de instrumente în 
mîinile claselor exploatatoare.

Amploarea, înaltul nivel de or
ganizare și combativitate al lup
telor de la Grivița sînt un rezul
tat direct al faptului că marile 
bătălii de clasă din februarie 1933 
au fost conduse de avangarda re
voluționară a proletariatului, că
lăuzită de ideile marxism-leninis- 
mului. Organizarea și conducerea 
unor lupte de o asemenea am
ploare — în ciuda represiunii 
sălbatice dezlănțuite de guvernul 
burghezo moșieresc a dus la creș-

poporului in lupta pentru răstur
narea- stăpînirii burghezo-moȘIe- 
rești și asigurarea dezvoltării de
mocratice a țării. Cauza pentru 
care a luptat clasa muncitoare în 
anii, regimului burghezo-moșieresc 
și pentru care s-au - jertfit eroii 
luptelor de la Grivița a biruit în 
(ara noastră. Poporul nostru, cu 
ajutorul Uniunii Sovietice, șl-a 
cucerit o existență . liberă ți in
dependentă luîndu-și soarta în 
propriile sale mîini. Clasa mun
citoare și-a îndeplinit cu cinste 
sarcina de stegar al maselor po-

15 fe- 
Atelie- 
lucrul, 
ocupă 

își tri- 
în

Partidul

a- 
a 
e- 
a 

de 
și plecarea controlo- 

timp, 
nevoit

partidului 
au contri- 
forme noi 
proletară. 
1933 au

fapte devotamentul față de po
por, capacitatea de a-1 călăuzi în 

. făurirea unei vieți noi, libere de 
exploatare. .. •. •<

Evenimentele revoluționare din 
februarie 1933 au arăta: clasei 
muncitoare că victoria în lupta 
pentru eliberarea din robia capi
talistă poate fi dobindită numai 
pe calea înfăptuirii unității de 
luptă a clasei muncitoare, pe 
calea închegării alianței între 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare.

In timp ce burghezia și moșie- 
rimea trădau interesele naționale 
ale țării pentru a-și asigura noi 
profituri pe seama jefuirii mase
lor muncitoare, a poporului, clasa 
muncitoare și-a dovedit odată 
mai mult patriotismul fierbinte, 
luptînd cu eroism si abnegație 
pentru interesele vitale ale între
gului popor muncitor.

Luptele din 1933 au demonstrat 
cît de mare, este forța muncito
rimii unite și au constituit în a- 
cest sens un puternic îndemn.

Luptele ceferiștilor și petroliș
tilor au avut un puternic răsunet 
internațional. Clasa muncitoare 
internațională și oamenii progre
siști din 
lidarizat 
citorimii 
viguros

I în masă, 
presiv al burgheziei și moșieri- 
mii romîne.

Evenimentele din 1933, din ța
ra noastră, au însuflețit munci
torimea de pretutindeni în lupta 
împotriva exploatării, împotriva 
fascismului și războiului. O pu
blicație a mișcării comuniste in
ternaționale, scria în august 
1933 : „Lupta ceferiștilor din Ro
mînia (la București și Cluj) 
care a fost însoțită de ocuparea 
atelierelor de căi 
lupte 
tenție 
grăbit maturizarea acțiunilor ho- 
tărite , •—
letare. Ea a îmbogățit 
mișcare revoluționară 
forme și metode

rea insurecției 
August 1944 și 
toate mijloacele a frontului anti
hitlerist, pentru1 refațerea' țării și 
fnfrîngerea partidelor burgheze 
reacționare, pentru instaurarea re
gimului democrat-popular și tre
cerea la constuirea socialismului. 
In focul acestor aprige lupte de 
clasă s-a făurit alianța muncito- 
rească-țărănească, sub conducerea 
clasei muncitoare și a partidului 
ei. In Jurul clasei muncitoare 
și-au strîns rîndurile intelectuali-

gimului democrat popular — se 
Întărește frăția între poporul ro- 
rtiîn și ,'. ’ /
Partidul educă clasa muncitoare, 
întregul popor în spiritul luptei 
neîmpăcate împotriva oricărei ma- 
nif^siări.va 
vinismultii.

întregul 
strajă cu 
uneltirilor 
agresive, împotriva . 
poporului nostru muncitor dină
untrul și din afara țării.

In fața poporului nostru stau 
sarcini mărețe de luptă pejilru 
dezvoltarea industriei grele, baza 
întregii economii naționale — 
pentru dezvoltarea industriei bu
nurilor de consum, în vederea sa
tisfacerii crescînde a nevoilor oa
menilor muncii, pentru transfor- 
ni'vrea socialistă a agriculturii și 
ridicarea producției agricole, 
pentru îmbunătățirea traiului po
porului.

Uniiatea de nezdruncinat a în
tregului nostru popor in jurul par
tidului și guvernului, însuflețirea 
cu care oamenii muncii de toate 
naționalitățile înfăptuiesc politica 
partidul"!, considerînd-o propria

minoritățile naționale.

naționalismului și șo-

nostru popor stă de 
vigilență împotriva 

cercurilor imperialiste 
dușmanilor

numeroase țări s-au so- 
cu lupta eroică a mun- 
romîne și au protestat 
împotriva asasinatelor 
a teroare!' aparatului re-

ferate și de 
de baricade, merită o a- 

cu totul deosebită... Ea a

ale altor detașamente., prp- 
întreaga 
prin noi 

ale luptei de 
masă, aplicate pentru prima da
tă în Roniînia“.

Din Franța, Italia, chiar din 
țări ale Americii Latine și Africii 
au sosit nenumărate mesaje de 
simpatie și solidarizare cu cei 
implicați în proces. Presa sovie
tică, presa progresistă din Euro
pa occidentală, au publicat zile 
în șir relatări asupra desfășură
rii luptelor muncitorești din Ro
mînia și a dezbaterilor proce
sului intentat conducătorilor lup
telor din februarie 1933.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Romîn, sublinia atunci: 
„Din toate părțile lumii, din Eu
ropa, America, și Africa, din 
Franța, Anglia, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Spania, Grecia, chiar 
din însclăvita Germanie, din Ca
nada, Statele Unite, din Argen
tina, din Maroc și Africa de sud, 
milioane de muncitori au prote
stat și au cerut telefonic și în 
scris eliberarea ceferiștilor. Ace
stui strigăt al proletariatului in
ternațional își alătură glasul sute 
din cei mai mari învățați și scrii
tori ai lumii“.

Tovarăși,

lor politică, reprezintă o mare 
forță în opera de construire a so
cialismului.

Procesul ceferiștilor“ care a 
loc la cîtva timp după lup- 

de la Grivița, s-a transfor- 
într-o acțiune politică uriașă 
a cuprins largi pături popu- 
într-o puternică manifestare 

a forței Partidului ~ 
clasei muncitoare, 
ternic ecou atît 
peste hotare.

In acest proces, 
chiziloriu a fost rostit de pe ban
ca acuzaților. Prin glasul con
ducătorilor luptelor ceferiste și 
petroliste, a străbătut zidurile tri
bunalului militar cuvîntul Parti
dului Comunist, care dezvăluia 
adevărul despre viața de mizerie, 
robie și suferințe a muncitorilor, 
a poporului și demasca guvernul 
ce dăduse ordin să se verse sin- 
gele muncitorilor. „Chiar dacă ar 
fi să plătesc cu viața cele ce 
spun — arăta la proces tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
trebuie să declar aici deschis că 
grevele din ianuarie-februarie 
1933 ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști, ca și toate grevele de 
solidaritate care au izbucnit în 
acest răstimp au fost inițiate, or
ganizate și conduse de Partidul 
Comunist din Romînia“.
Infruntînd persecuțiile și prigoa

na dezlănțuite de guvernul bur- 
ghezo-moșieresc, sute de martori 
ai apărării au venit fa proces din 
toate colturile țării.

Atitudinea eroică la proces a 
conducătorilor luptelor din februa
rie 1933 a fost privită cu admi
rație de mișcarea muncitorească 
și comunistă internațională. La 
cel de-al VlI-lea Congres al In
ternaționalei Comuniste, ținut în 
anul 1935. tovarășul Gheorghe 
Dimitrov, vorbind în raportul 
prezentat, de atitudinea comuniș
tilor la ..procesul muncitorilor de 
la Căile Fer.ate din Romînia“, a 
subliniat că „asemenea pilde înal
te de eroism proletar trebuie 
popularizate... Aceste pilde trebuie 
folosite în chipul cel mai larg 
pentru educarea cadrelor mișcării 
muncitorești“.

avut 
tele 
mat 
care 
lare

Tovarăși,

Comunist și a 
avînd un pu- 
în țară cît și

adevăratul re-

Clasa noastră muncitoare, în 
frunte cu partidul ei marxist-le- 
ninist, călit in grele lupte, și-a 
dovedit capacitatea de a uni în

tatea și celelalte pături munci
toare ale poporului.

Abnegația și înalta conștiință 
patriotică cu care clasa munci
toare a purtat și poartă încă prin
cipalele greutăți ale muncii tita
nice pentru lichidarea înapoierii 
economice în care a fost ținută 
țara noastră în timpul regimului 
burghezo-moșieresc constituie un 
exemplu însufleț/tor pentru toți 
oamenii muncii.

Roadele luptei eroice a clasei 
muncitoare, a poporului nostru, 
umplu de bucurie și mîndrie pa
triotică inima fiecărui om al mun
cii. A fost instaurată puterea 
populară, care asigură poporului 
muncitor exercitarea întregii pu
teri de stat, stăipînirea bogăț.ilor 
țării și folosirea lor în vederea 
făuririi unei vieți de bunăstare și 
fericire. Țara noastră și-a cucerit 
pentru prima oară adevărata in
dependență națională, iar poporul 
nostru a dobîndit posibilitatea 
de a-și făuri o viață nouă, lip
sită de exploatare. Niciodată oa
menii muncii nu s-au bucurat de 
asemenea drepturi și libertăți 
democratice cum sînt cele pe care 
le asigură statul democrat-popu
lar.

Oamenii muncii, care au mîncat 
pîinea amară a anilor robiei ca
pital isto-moșier ești și au simțit 
pe spinarea lor jugul greu al mo
nopolurilor străine, știu să pre- 
țuiăscă marile cuceriri dobîndite 
în anii puterii populare. Fabricile 
și uzinele au devenit 
poporului, pămîntul 
lor ce-1 muncesc.

Vorbitorul a făcut 
prinzătoare trecere 
marilor succese dobîndite de po
porul nostru în lupta pentru lichi
darea înapoierii economice în 
care a fost menținută Romînia de 
clasele exploatatoare. în opera de 
industrializare socialistă a țării, 
a realizărilor obținute în transfor
marea socialistă a agriculturii în 
înflorirea culturii și ridicarea ni
velului de trai al celor ce muncesc.

Omul muncitor — a spus în con
tinuare tovarășul Chivu Stoica, știe 
că muncește pentru sine și ai săi, 
pentru bună starea întregului 
popor muncitor, că rodul muncii 
sale nu mai slujește îmbogățirii 
unui pumn de exploatatori și je
fuitori. Oamenii muncii au fost 
eliberați pentru totdeauna de ex
ploatarea capitalisto-moșierească, 
de nesiguranța zilei de mîine. 
Toate porțile sînt deschise în fața 
tinerei generații, iar tot ce se 
înfăptuiește în țara noastră slu
jește poporului, îmbunătățirii 
continue a vieții sale.

Poporul nostril este conștient 
de fa.ptul că toate marile sale 
realizări sînt indisolubil legate de 
conducerea de către partid a în 
tregii opere de construcție socia
listă, că ele dovedesc justețe.« 
politicii partidului care nu cu
noaște țeluri mai înalte decît slu
jirea intereselor poporului. Con
ducerea de către partid în toate 
domeniile vieții sociale și de stat 
este chezășia îndeplinirii cu 
ces a sarcinilor complexe ce 
în fața poporului nostru.

In munca și lupta pentru 
struirea socialismului, se conso
lidează tot mai mult alianța din 
tre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare — baza politică a re-

proprietatea 
aparține ce-

apoi o cu- 
în revistă a

suc 
stau

con

Tovarăși,

Din împuternicirea C. C. al 
P. M. R. și guvernului, adresez 
muncitorimii ceferiste cele mai 
calde felicitări cu prilejul aniver
sării a 25 de ani de la luptele din 
februarie 1933. Ceferiștii au con
stituit dintotdeauna un detașa
ment încercat al clasei noastre 
muncitoare, aflat în primele rîn- 
duri atît în anii de luptă împo
triva regimului burghezo-moșie- 
resc, cît și astăzi, în anii con
strucției socialiste. Infruntînd cu 
spirit de sacrificiu orice greutăți, 
muncitorimea ceferistă a fost și 
este un sprijin de nădejde al par
tidului în lupta pentru întărirea 
puterii populare, pentru dezvolta
rea economică a țării pe drumul 
socialismului. Partidul și guver
nul nostru nu se îndoiesc că mun
citorimea ceferistă, continuatoare 
a unor glorioase tradiții de luptă 
revoluționară, va îndeplini și de 
acum înainte cu cinste datoria ei 
patriotică.

In numele C. C. al P.'M.R. și 
guvernului transmit, de asemenea 
un cald salut muncitorilor din 
industria petroliferă, care au obți
nut mari realizări în dezvoltarea 
industriei petrolifere în sporirea 
producției de petrol. Petrolul no
stru, care în trecut a adus mari 
profituri monopolurilor internațio
nale. aparține azi poporului. Dez
voltarea industriei petrolului și 
gazelor, una din principalele ra
muri ale economiei noastre na
ționale, constituie un obiectiv de 
seamă al celui de al doilea plan 
cincinal. Urăm muncitorimii pe
troliste noi succese în lupta pen
tru creșterea cantitativă și calita
tivă a producției industriei petro
lifere în scopul satisfacerii nece
sităților economiei naționale, (A- 
sisența întîmpină cu puternice 
aplauze salutul adresat muncito
rimii ceferiste și petroliste).

Tovarăși,

Aniversarea luptelor din februa
rie 1933 are loc în preajma alege
rilor de deputați pentru sfaturile 
populare. Participarea masivă a 
întregului popor la campania elec
torală desfășurată în vederea a- 
cestor alegeri a scos în evidență 
democratismul consecvent al o- 
rînduirii noastre de stat.

Alegerile pentru sfaturile popu
lare vor contribui la îmbunătăți
rea continuă a activității sfaturi
lor populare, la întărirea legătu
rii lor cu masele, la obținerea 
unor noi succese în activitatea 
economică și culturală, în folo
sirea cît mai deplină a resurselor 
locale, în lupta împotriva birocra
tismului, împotriva elementelor 
corupte și descompuse.

Avem convingerea fermă că ale
gerile de la 2 martie 1958 vor 
constitui o nouă și strălucită ex 
presie a atașamentului maselor 
populare față de regimul demo
crat-popular, a aprobării depline 
a politicii partidului și guvernului 
de construire a socialismului ți 
de apărare a păcii.

Tovarăși,

Poporul / nostru sălbăticește 
glorioasa aniversare, a luptelor 
proletare din februarie 1933, în 
condițiile unor profunde schim
bări petrecute în viața internațio
nală, ale unei radicale schimbări 
a raportului de forțe. Çu 25 de 
ani în utmă exila un singur stat 
socialist, Uniunea Soviètica, azi 
socialismul a devenit un-sistem 
mondial, inglobînd un miliard de 
oameni. Ideile socialismului exer
cită o uriașă forță de atracție, 
influențînd’întreagă eyoluție a ej 
venimentelj>r,

în continuare vorbitorul 'a ară, 
tat că realitatea confirmă juste
țea aprecierilor făcute de Consfă
tuirea de la Moscova a reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste 
cu privire lă șubrezenia și insta
bilitatea economiei capitaliste, 
precum și la incapacitatea aces
teia de a evita noi și profunde 
zguduiri și crize.

In ultimele luni, economiștii și 
oamenii de afaceri din S.U.A. și 
țările Europei Occidentale nu-și 
ascund neliniștea provocată de 
tendințele de scădere a produc
ției și a ritmului investițiilor, de 
micșorarea volumului comenzilor 
paralel cu creșterea stocurilor de 
mărfuiri nevîndute. înrăutățirea 
situației economice lovește în 
primul rînd în clasa muncitoare, 
face să crească șomajul și mi
zeria unor pături largi ale popu
lației muncitoare.
. Oamenii muncii din țana noas
tră își exprimă solidaritatea cu 
oamenii muncii din toate țările 
lumii care luptă pentru un trai 
mai bun, pentru apărarea păcii, 
pentru democrație și socialism, 
cu popoarele noilor state inde
pendente din Asia și Africa, pre
cum și cu popoarele care se ri
dică la lupta pentru sfărîmarea 
jugului colonial. Oamenii mun
cii din țara noastră sînt solidari 
cu toate forțele care de la un 
capăt la altul al lumii se ridică 
în apărarea păcii.

Problema apărării pășii este 
problema fundamentală a zile
lor noastre. Noul raport de for
țe din lume creează pentru pri
ma oară în istorie posibilitatea 
de a bara calea războiului. De
pinde de vigilența și unirea for
țelor ce se ridică în apărarea 
păcii ca această posibilitate să 
devină realitate trainică.

LagăruD țărilor socialiste este 
principalul bastion al păcii și in
dependenței popoarelor. Poporul 
nostru se simte puternic, de ne
învins, el pr.vește viitorul cu în
credere știind că are în popoa
rele familiei frățești a țărilor so
cialiste prieteni pe care se poate 
bizui în orice împrejurări. Rela
țiile de prietenie și înlr-ajutorare 
frățească închegate între statele 
socialiste, înlesnesc construirea 
socialismului în fiecare din aces
te țări. Poporul romîn, credin
cios principiilor internaționalis
mului socialist, este hotărît să-și 
aducă și în viitor contribuția la 
întărirea continuă a unității la
gărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

In întreaga lume cîștigă tot 
mai mult teren ideea coexisten
ței pașnice a țărilor cu sisteme 
sociale difer.te. Larga mișcare 
populară pentru tratative l,a cel 
maj înalt nivel intre Apus și Ră
sărit exercită o puternică presiu
ne asupra guvernelor occidenta
le. Există acum condiții favora
bile în vederea rezolvării pe ca
lea negocierilor a problemelor li
tigioase. Abordarea în cadrul u- 
nej asemenea conferințe a acelor 
prob.eme internaționale, coapte 
pentru rezolvarea imediată, ar 
crea condițiile trecerii treptate 
la alte probleme, ajungîndu-se 
astfel la acorduri în problemele 
esențiale de care dep.nde pacea 
lumii.

Guvernul R. P. Romîne spri
jină cu căldură propunerile gu
vernului sovietic cu privire la a- 
doptarea unor măsuri practice de 
dezarmare, la realizarea unui a- 
cord în vederea încetării imediate 
a experiențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen, precum și la crea
rea unui sisiem de securitate co
lectivă în Europa. Sprijinim, de 
asemenea inițiativele Chinei 
populare, ale Poloniei, precum și 
propunerile altor țări social.ste 
și nesocialiste, menite să contri
buie la întărirea păcii în lume

După cum se știe, guvernul 
nostru se străduiește să. aducă o 
contribuție tot mai activă la lup
ta pentru apărarea cauzei păcii, 
desfășurînd o acțiune perseve
rentă pentru înfăptuirea une 
largi colaborări a țărilor din 
Balcani, pentru dezvoltarea reia 
țiilor politice, economice și cul
turale ale Romîniei cu un număr 
tot mai mare de state. Poporul 
romîn, în strînsă unire cu po
poarele țărilor lagărului socia
list, în frunte cu Uniunea So
vietică, nu-și va precupeți efor
turile în lupta pentru pace, pem 
tru coexistență pașnică între țări, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

Tovarăși,
Amintirea eroicelor lupte din 

februarie 1933, însuflețește pe 
oamenii muncii din țara noastră 
la muncă plină de abnegație și 
élan patriotic pentru înflorirea 
țării lor libere, pentru apărarea 
și dezvoltarea marilor cuceriri 
revoluționare. Clasa muncitoare, 
oamenii muncii de la orașe șl 
sate, tineretul, întregul nostru 
popor, cinstesc aceste glorioase 
tradiții revoluționare, manifes- 
tîndu-și hotărîrea de a dobîndi, 
sub conducerea încercată a par
tidului, noj victorii în lupta pen 
tru construirea socialismului și 
apărarea păcii.

(Text prescurtat).
(Participanții la adunarea festi

vă aclamă și ovaționează înde
lung pentru partidul nostru și 
conducătorii partidului, pentru u- 
nitatea lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea. Sovietică pen
tru solidaritatea internațională a 
celor ce muncesc, pentru pace și 
socialism).

CICERONE THEODORESCUCOPIII CARTIERULUI
ț < —Fragmente—

Coase, biciclete — ia „Bianchi".
Firme, alături „lozuri nproepase”...
Doi, silabisesc ce scrie:
— Sanchi !
— Mă, eu am un leu.

! — Eu am vre-o șase.
— Luăm un loz ? > «
— Pe draciu.
— Amîndol !
— Nu dau banii eu, pe-așa ispravă.
— N-ai opinci ca lumea...
— Sînt ca noi!
— N-ai curaj Ioane.
— Tu n-al glavă.

— „Lozuri norocoase” !
— Noi, noroc ?
— Să-ncercăm.
— Degeaba.
— O să vină...
— l-auzi vorbă 1
— Nu joci, mă ?

II — Nu joc. 
încruntați se uită în vitrină.

Dr luguri, coase, chei, unelte mici, 
In vitrina mare cît o casă.
— Mă Culai, tu ce ți-ai lua de-aici ?
— Eu ? O bicicletă.
— Eu, o coasă.

S oare Vuet. Lume. Sute, mii...
— Măre, ce-o mai fi ?
— Vedem acuma,
— Asta-i revoluție, să știi...
Hai s-o ștergem că se-ngroașă gluma.
— Să vedem și noi 1
— Da-ce să văd ?
— Sînt de-ai noștri, de la Ateliere !
— Știe-i dracu,
— Uite-i, vin.»
— Prăpăd.
— Mulți sînt î
— Mulți, dar n-au nici o putere.

)
1 ...Se-auziră pașii regulați

— ropot, dinspre gară, dimpotrivă — 
Ropot aspru, pașii de soldați,
Prin guițuri de locomotivă.

Iese-n frunte, proțăpit țăruș, 
Colonelul — cu armata-n spate.

! Numai nervi, cu mîinile-n mănuși,
{ Gras, cu pumnii-n șolduri, dă din coate.

— Unde-i Avemeul ? Care e?
I Pe — Avemeu îl vreau 1... Cică-i descoase.

I
— Da — de ce ?
— Da — ce-ai cu dînsul, bre ?

—i Am eu ce-am 1 l-aș rupe niște oase.

O amenii surind, tăcuți, pe-ascuns.
Cei din primul rînd își dau cu cotul.
— Nu s-aude? Unde e? De-ajuns ! 
Prea își viră Avemeul botul !
— Nu-i aicea.
— N-a venit cu noi.
Asta cu fireturi se încruntă:
— Las-că-l prind eu. Nu vă rideți voi.
— Ce-o să-i faceți ?
El le strigă:
— Nuntă ?

— Vezi Ioane ce mai nătărău ?
— Mă Culai da cine-i Avemeul ?
— „Atelier — Vagoane — Marfă..."
— Zău ?
— Făt Frumosul ăsta cată Smeul...

i
— Secția întreagă ?
— Patru mii !

— Avemeul lui de nătăfleață..
— Placu-ți tu Ioane ?
— Placu-mi. Phii 1
Bună ghicitoare ..
— laca-nvață.

la cu fireturi și mănuși:
— Unde-i Avemeul, n-auzi? Unde? 
Proștilor!... urla din patru guși.
— Proști măria ta... i se răspunde.
— Umplu, eu, spitalele cu voi 1
— Ne-am deprins.
— Ne om odihni oleacă.
— Vreasăzică-mi declarați război ? 
Două săbii nu-ncap într-o teacă 1

Și tot el:
— Nu-i chip s-aud la voi

, Un cuvînt ca lumea ?... Ce mai poame !
— Un cuvînt ?... tună un glas. Apoi
Eu vi-1 spun, pe-acela I

Adunarea
Teatrul C.

(Urmare din pag. l-a)

Chineze — Ke Ba-nian ; Uniunii 
Sovietice — A. A. Epișev ; H. 
Cehoslovace —Ivan Rohall lllkiv; 
R. P. Ungare — Ferenc Keleti ; 
R. D. Germane — Georg Stibi : 
R. P. Polone — lanusz Zambro- 
wiez ; insărcinafii cu afaceri ad- 
interim ai R. I), Vietnam — Plian 
Van Su ; R. P. Bulgaria — An
gliei Hubenov ; Ban Sin Zik, 
consilier al Ambasadei R. P. L) 
Coreene, Pantelja Proteici, priin 
secretar al Ambasadei R. P. F. 
Iugoslavia ți alfi membri al 
corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Florian Dănălache, prim-se- 
cretar al comitetului orășenesc 
București al P.M.R.

Despre cea de a 25-a aniver
sare a eroicelor lupte ale munci
torilor ceferiști și petroliști din 
februarie 1933 a vorbit tovară
șul Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic al C.C. al PJU.R.,

— Care-i?
—- Foame! , .
Ei, acum, mai rău s-a încruntat _•
— Care-i Avemeul ?... iar se-nfoaie.
II ascundeți ?... Bine. 
Spre soldați se-ntoarce :
— Dă-i bătaie 1

Se urnește fier pînă la bot 
Mare, din perete în perete,
— Nu-l încape latul străzii tot — 
Un misțreț sticlos, de baionete...

Se urnesc, din spate, alți mistreți. 
Vin, pădure mută, dinspre gară 
Și plesnește Grivița-n pereți...
Străzile-s un strigat: !
— Ii omoară 1

S tau, în opintire, dinadins, 
Muncitorii — umăr lîngă umăr. 
Străzile din preajmă le-au întins )
Pirghii lîngă pîrghii, fără număr. j

(( 
Camioane și tramvale-n loc 
Prind, în caldarîmuri, rădăcină. 
Răngi, cazmale, manivele, bloc. 
Stau — in opintire — piept să țină.

Sînt împinși. Vin Iarăși înapoi. ;
Ii înțeapă... Zurule vitrine.
Se zobesc, tîrîți și ei, cei doi:
— E de rău Culai 
—- Ba e de bine.

— Bine-atunci... ”
— Da-ce ?
— Nu vezi ? Poftim.
(Mai să-i bage în vitrina spartă)
— Iau, de-aci, o coasă ?
— Aferim.
— Ia și tu. la una mai frumoasă.

F ără veste-aud ca la un semn:
— „Dă-le-ncoa băieți, că-i la adică 1...” 
Smulse din chenarele de lemn,
Coasă după coasă se ridică. i

— Măre, e bătrînul nostru I
— Cum ?
— Uite-1.
— Unde-i?
— Lingă camioane

— „Coasele !... Mai iute”...
— Taica el ,
— „Dă-le-ncoace”
— ...Ai văzut. Ioane?

Ies, cu-aridicata, nu pe-ales, 
Mutele metale care-nvie, , 
Ies, la soare, cu tăișul I... Ies 
Și băieții, din copilărie.
— Nu mai pleci, Ioane ?

— Un-să plec ?
— Păi, e revoluție, Ioane. .
— Las-să fie..
—' Hai, atunci.
— ...Și trec
Amîndoi, alături, în coloane

S mulși și muncitorii, din țîțîni, 
De minerul coaselor apucă 
Și le strigă-ndemnuri din bătrini 
Toți bătrinii-n cale, la ulucă

Coase trec din mînă-n mînă, lungi, 
Vîjîie și scapără în soare: 
Oamenii — cu ochii cît ajungi, 
Valuri par, catarge-n legănare

” ■ ■■
Nu e-n ei o foame de mișei 
Atîrnați de bliduri și de linguri I 
E al viitorului temei.
E puterea de-a învinge singuri.

Nu se mal aude un cuvînt
Un cuvînt să spui, nu mai incape.. J
Coasele deslănțuite-n vînt 
Scapără ca spumele pe ape.

Se urnește — fier pînă la bot — 
Cel mistreț sticlos de baionete... 
Dă-napoi, cu colonel cu tot... 
Hohote îi urmăresc cu sete:
— Ne-a-ntors spatele !
— Ne doare-n cot I
— Pentru el, avem și biciclete 1

...Grivița rămîne un pustiu :
Geamuri sparte, răngi, cazmale, coase — 
Și rămîn pe jos, pînă tirziu.
Firme mari cu „lozuri norocoase”.

Giulești
festivă de la
F.R.

președintele Consiliului de Mi* 
niștri al R. P. Romîne.

in memoria eroilor căzuți m 
luptele din februarie 1933, cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere.

Cuvîntarea tovarășului Chivu 
Stoica a fost subliniată de aplau
ze puternice.

Asistența a ovaționat îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc Ro
mîn și conducătorii săi, care in 
urmă cu un sfert de veac au în
suflețit masele de ceferiști și pe
troliști, întregul nostru popor, la 
lupta împotriva exploatării capi' 
tal iste și care îl conduc astăzi pe 
calea luminoasă a construirii so
cialismului în patria noastră.

A fost prezentat apoi un program 
artistic susținut de Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C. al Sin
dicatului muncitorilor din Trans
porturi și Telecomunicații și An
samblul de cîntece și dansuri al 
feroviarilor din R. P. Bulgaria, 
care se află în țara noastră.

( Agerpres)

Primirea ministrului Indiei 
la București de către 
tovarășii Chivu Stoica 

și I. Gh. Maurer
Vineri, 14 februarie, la ora 14, 

tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, a primit pe Rajesh- 
war Dayal, ministrul Indiei ia 
București, in legătură cu înceta
rea misiunii sale la București.

In aceeași zi. la ora 18,30, 
Rajeshwar Dayal a fost primit de 
tovarășul 1. Gh. Măurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne.

INFORMAȚIE
Sîmbătă a sosit la București 

ambasadorul extraordinar și ple 
nipotențiar al Republicii Populare 
Federative Iugoslavia în Republl 
ca Populară Romînă, dr. Franc 
Hocevar.

La sosire jn Gara de Nord dr 
Franc Hocevai a fost salutat d? 
șeful Protodolulu’i Ministerului 
Afacerilor Externe. Caius Frânte- 
seu, de personalul diplomatic al 
Ambasadei Republicii Populare 
Federative Iugoslavia.
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g Glorioasele zile 
ale lui februarie ’33

februarie 1933. Grevă. Mași- 
s-au oprit. S-au stins zgomo

tele asurzitoare ale pistoalelor pneu
matice ale cazangiilor, au înghețat cup
toarele, vagoanele și locomotivele au ră
mas moarte pe linii.

Coșurile înalte nu mai fumegă, plutește 
o tăcere grea, de plumb apăsătoare. Mâi
nile muncitorilor refuză cu îndârjire să 
minuiască mașini, agregate. In fața unui 
asemenea tablou, eroul anonim al unui 
poem al poetului Beniuc se întreabă:

„Ce sînt mașinile acestea
Atunci cînd muncitori nu sînt ?“
Grevă. 7000 de muncitori refuză 

muncească. Atelierele au devenit o cetate 
— cetatea muncitorilor eroi, frontul unei 
lupte îndîrjite, pe viață și pe moarte. 
Miile de muncitori luptători cu obrajii pa
lizi, cu ochii istoviți de nesomn stau ne
clintiți în fața baionetelor și a mitraliere
lor, vor să stăvilească cu piepturile lor 
mizeria, fascismul. In rîndurile lor sint 
tinerii care, mobilizați de Uniunea Tine
retului Comunist, s-au ridicat la luptă sub 
conducerea Partidului Comunist pentru 
a-și cuceri drepturile.

La Grivița, ca pretutindeni, ucenicii du
ceau- o viață de mizerie. In ajunul clo
cotitoarelor zile de februarie viața celor 
800 de ucenici ai Griviței devine tot mai 
neagră, tot mai mizeră. Duminica erau 
duși la cîmtpul de instrucție. Drepturile 
lor erau călcate în picioare, nesocotite. 
Toți cei ce urmau să fie recrutați erau 
forțați să demisioneze, iar cînd se întor
ceau din armată nu mai erau primiți la 
lucru. La muncă egală cu vîrstnicii, nu 
primeau salariu egal. Fascismul aștepta 
să năvălească asupra țării noastre ase
menea unei haite asupra pradei. Fascis
mul trebuia lovit înăbușit în fașă. Ti
nerii erau conștienți de această datorie 
istorică.

Minia fără margini a muncitorimii cefe
riste a izbucnit ca lava unui vulcan, a în- 
spăimîntat burghezia care aștepta cu sîn
ge rece clipa cînd se va trage în răsculați.

Calea Griviței era plină de oameni, 
bărbați, femei, tineri, copii. Tovarășii de 
suferință și luptă ai ceferiștilor au auzit 
strigătul lor zguduitor și au venit să-i 
ajuțe, să-i îmbărbăteze. C«i de la „Her- 
dan“ au adus 1.000 de pîini, cei de la 
C.A.M. doi saci cu tutun, toată rația lor 
de pîine și tutun dintr-o zi. Există în mu
zeul de la clubul Grivița Roșie o fotogra
fie deosebit de emoționantă. In ciuda 
bruscărilor nemiloase ale polițiștilor un 
șir lung de femei, bătrâni și fete își fac 
lec să ajungă pînă la poarta atelierelor 
cu coșurile cu piine. Veneau în ajutorul 
soților, părinților, fraților, al tovarășilor 
lor care porniseră o luptă nemaicunoscută 
prin dîrzenia sa în istoria mișcării mun
citorești din patria noastră.

Pe acoperișul secției de cazangerie s-au 
suit o sută de tineri care au format acel 
formidabil cor vorbit al greviștilor. Ei 
înfruntau neînfricați mitralierele și cara
binele care din clipă in clipă ii puteau 
secera. Din glasurile 
răsunat lozincile „Jos starea de asediu“ ; 
„Jos cu teroarea!

să

Din clipă în clipă greva devine o mani
festare tot mai puternică. La chemarea 
Partidului Comunist Romin muncitorii 
luptă cu deosebită dârzenie pentru cuceri
rea drepturilor lor. Guvernul recurge la 
asasinat. Armata înconjoară atelierele. Si
rena lui Roaită, utecistul neînfricat, tri
mite mereu chemarea ceferiștilor răs
culați spre toate colțurile orașului, ale 
țării și ale lumii ca un mesaj simbolic. 
Mulțimea distruge camioanele cu care 
polițiștii voiau să transporte pe arestați. 
Comuniștii și uteciștii le vorbesc ostași
lor. „Nu trageți în frații voștri !“. Un sol
dat din regimentul 15 Infanterie se ridică 
pe brațele tovarășilor săi și-i îndeamnă pe 
toți să nu tragă. Un glonte pornit din 
țeava pistolului ofițerului îl ucide. O 
companie a Regimentului 21 Infanterie 
refuză să tragă. Sînt aduse armate „de 
elită" cărora li se „ridică moralul“ eu

La clubul „Grivița Roșie“ a avut loc o seară de istorie a Griviței 
Roșii. Aproape 1.000 de tineri din raionul Grivița Roșie au ascultat episoa
de din luptele eroice ale ceferiștilor împărtășite de tovarășii Ion Turcu și Mihăilă 
Chiriac. Vorbitorii au subliniat rolul deosebit pe care l-a avut tineretul în desfă
șurarea grevelor muncitorilor ceferiști de acum 25 de ani. In încheiere tînărul 
strungar Ion Iordache de la Complexul Grivița Roșie a vorbit despre noile con
diții de muncă și de viață ale'tinerilor ceferiști, care se străduiesc să fie continua
tori demni ai tradițiilor de luptă revoluționară.

Din evocările vorbitorilor, precum și din mărturisirile tovarășului Dumitru Mi- 
ron, director principal al Complexului și ale altor tovarăși participanți la luptele 

a Griviței s-a născut această pagină în-greviștilor și la munca de reconstrucție 
chinata Griviței luptătoare.

..

dtla seara 
a Griviței

Tineri 
istorie 
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Glorioasele lupte ale ceferiștilor din 
februarie 1933, organizate pe baza frontu
lui unic muncitoresc de jos și conduse de 
partidul comunist, au dat o puternică lo
vitură încercărilor burgheziei de a fâsciza 
țara. Pentru a 
lor, vârfurile cele 
burgheziei și moșierimii 
lindu-se ca turbate, să pregătească instau
rarea dictaturii militaro-fasciste. în țară, 
organizațiile fasciste duceau o propagandă 
disperată pentru a învenina mințile oa
menilor și în special ale tineretului. In 
numele „prosperității națiunii romîne“ a- 
ceste organizații își puseseră drept scop îm- 
bîcsirea minții tineretului cu teoria „»în- 
gelui pur“ urmărind să-l atragă în mișcarea 
legionară. La Grivița un inginer legionar 
pusese bazele organizației profasciste sub 
numele de A.S.P. (Asociația școlilor profe
sionale).

In fața acestui pericol partidul chemă 
toate organizațiile democratice, toți oame
nii cinstiți îndemnîndu-i să-și unească for
țele într-o mișcarg largă, de masă, prin 
care să se bareze drumul fascismului, 
Uniunii Tineretului Comunist, Partidul Co
munist îi trasă sarcina să pătrundă adînc 
în toate păturile tineretului, să creeze or
ganizații legale prin care să se facă tine
retului o permanentă educație antirăzboi
nică și antifascistă, să prevină căderea Iui 
în mrejile ideologiei fasciste. Una din 
formele prin care U.T.C--ul și-a împletit 
vreme îndelungată lupta sa legală cu lupta 
ilegală au fost cercurile culturale ale ti
neretului.

In 1934, la Grivița a luat ființă un cerc 
cultural al tineretului care funcționa pe 
lîngă sindicat. In cerc uteciștii puneau în 
scenă piese de teatru cu caracter progre
sist („Domnișoara Nastasia“, „Afacerea 
Cubinski“, „Generația de sacrificiu“), or
ganizau serbări, seri de conferințe, excursii, 
activizînd un mare număr de tineri mun
citori, Membrii cercului demascau carac
terul demagogic și fascist al A.S.P.-ului. 
Luînd parte la întrunirile acestei asociații 
ei se ridicau cerînd să li se răspundă de 
ce, dacă „națiunea prosperă“, muncitorii 
care creează bunurile materiale trăiesc în 
mizerie, se fac concedieri forțate, iar ti
nerii întorși din armată nu mai sînt re
primiți la lucru? în acest fel multe din 
întrunirile A.S.P.-ului se transformau ele 
însele în manifestații de masă împotriva 
fascismului.

în afara acțiunilor întreprinse în cadrul 
cercului cultural uteciștii continuau să-și 
ducă cu curaj și devotament lupta lor ile
gală. în anii aceia de cruntă teroare împăr
țirea manifestelor comuniste era una din 
cele mai grele sarcini. Strecurîndu-se pe 
lîngă ziduri, urmăriți de agenții burgheziei, 
uteciștii duceau în masa muncitorilor cu
vântul partidului. Sute de manifeste prin 
care partidul demasca mîrșavele uneltiri ale 
burgheziei și moșierimii și prin care che
ma poporul la luptă hotărîtă împotriva 
fascizării țării erau răspîndite de uteciști 
în ateliere, pe străzi, în cartier. Uneori 
erau prinși, bătuți și schingiuiți. Pilda eroi
lor de la Grivița îi însuflețea. înșiși agen
ții se cutremurau de curajul cu care acești 
tineri le înfruntau barbaria.

Dezlănțuind în țară teroarea fascistă 
burghezia începu în același timp să-și in
tensifice pregătirile războinice împotriva 
Uniunii Sovietice. Acțiunile de înarmare 
se desfășurau acum în mod fățiș. Guver
nul burghezo-inoșieresc introdusese în toa
te întreprinderile și instituțiile sistemul 
cupoanelor cu plată obligatorie pentru 
„înzestrarea armatei“. Astfel că în fiecare 
lună muncitorul era obligat să plătească 
uneori o sumă egală cu valoarea unui sfert 
din salariu. Printre manifestațiile de pro
test care avură loc la Grivița partidul or
ganiză și o demonstrație a tineretului. De
monstrația a avut loc chiar în seara Anu
lui Nou cînd directorul general al Atelie
relor participa la serbarea pomului de 
iarnă.

— Pentru ce să plătim acești bani? Cine 
ne amenință țara ? Voi, burghezia ne-o 
amenințați și împotriva voastră trebuie să 
luptăm 1 — glăsuiră muncitorii.

La cercul cultural uteciștii 
mai mulți tineri ceferiști. La 
în serile de conferințe tinerii 
deseori cu comuniști care îi 
îndrumau în lupta împotriva 
rii. Tot aici ei aflau 
Uniunea Sovietică. 
Sahia „U.R.S.S.-azi“, purtînd dedicația au
torului, a circulat vreme îndelungată din 
mînă în mînă, din atelier în atelier; iar 
cînd în 1935 la un miting aviatic au par
ticipat la București și piloți sovietici, sute 
de tineri ceferiști s-au dus pe aeroport 
manifestîndu-și prin lozinci și urale dra
gostea lor pentru luminoasa patrie a pro
letariatului.

In vremea aceea dinspre apus se auzea 
tot mai deslușit tropăitul brutal al arma
tei fasciste care îndemnată de răcnetele de 
nebun ale lui Hitler avea să calce și pe 
pământul țării noastre, subjugîndu-1. 
Primul măcel care vestea apropierea 
cataclismului mondial începu în Spania. 
Despre intervenția lui Hitler și Mussolini 
în sprijinul rebelilor fasciști, tinerii de la 
Grivița au aflat la o adunare a muncitorilor 
ținută în grabă sub pasarela triajului. Pe 
pasarelă vorbea un comunist. Agenții che
mară poliția dar comunistul nu putu fi 
arestat. Uteciștii organizaseră încă dinainte 
gărzi de autoapărare.

La chemarea partidului tineretul de la 
Grivița a dat numeroși partizani în „bri
găzile internaționale“ Care au plecat să 
lupte pe pămîntul Spaniei împotriva in
vaziei fasciste. Partizanii nu uitau să țină 
legătura cu tovarășii din mijlocul cărora 
plecaseră. Scrisorile primite de la ei erau 
multiplicate de uteciști și difuzate în toate 
atelierele.

Urmară apoi anii cînd aflîndu-se în a-

stăvili lupta mase- 
mai reacționare ale 

porniră, zvîrco-

gonîe, capitalismul ceru să i se facă 
transfuzie cu sînge cald, omenesc, de la 
toate popoarele lumii. Hitler cotropi unul 
după altul statele Europei și se năpusti 
apoi asupra Uniunii Sovietice.

La Grivița cartea lui Sahia „U.R.S.S* 
azi“ mai circula încă din mină în mînă. 
Sub conducerea partidului uteciștii organi
zară numeroase acțiuni de sabotare a răz
boiului pornit împotriva primului stat 
proletar.

Pe porțile mari ale atelierelor Grivița 
ieși într-o dimineață primul șir de loco
motive care aveau să ducă după ele, spre 
Răsărit, vagoane încărcate cu puști și sol
dați. își tîrau pufăind fierăria, unele după 
altele, șuierînd îndelung, iar muncitorii le 
priveau întristați. Fiecare piesă fusese fă
cută de mîna lor sub ochii pânditori ai 
agenților și polițiștilor care mișunau prin 
ateliere ca niște șobolani flămînzi. 
Pe linia de recepție locomotivele se 
opriră. Erau în bună stare și a doua 
zi urmau să plece spre front, Cînd se lăsă 
noaptea, în spatele unor vagoane din apro
piere își făcu apariția un grup de tineri.

— Uite-le. Sînt acolo, șopti unul, iar 
sentinela e tocmai în celălalt capăt.

Se înțeleseră mai mult din priviri. Fie
care avea cu el o găleată cu nisip și în
tr-o clipă, ușor, ea zborul păsărilor, se 
răspîndiră printre locomotive. A doua zi, 
în triaj, garniturile așteptau gata formate 
să fie puse în mișcare. Dar roțile locomo
tivelor începură să scrâșnească neputin
cioase, fără să se poată învârti. Conducerea 
atelierelor spumega. Aparatele morse bă- 
teau amenințător telegramă după telegra
mă : „Să plece garniturile ! De ce nu 
pleacă garniturile?“ Abia după câteva zile 
de căutare controlorii descoperiră în cu
zineții roților nisipul care le distruseseră. O 
asemenea soartă au avut multe din locomo
tivele care urmau să plece pe front.

Nu era 
nu
zi.
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ridicat Oriîlhji 
și moloz!!cenușă

mului. Hitleriștii trebuiau urmăriți și ni
miciți pină în vizuina din Reichstag.

Frontul cerea vagoane și locomotive.
La chemarea partidului, munoitorii Gri

viței avură un singur răspuns : „Să ridi
căm Grivița din cenușă și moloz“. Ca un 
curent de înaltă tensiune trecu această 
idee din om în om, trezind în inimi un 
avînt deosebit.

Grupuri de tineri ceferiști sosesc în in
cinta atelierelor. Cenușa e răscolită, funin
ginea piere. Un grup caută prin moloz, 
adună fier vechi, îl sortează și îl trece în 
ateliere. Alt grup repară mașinile, împreu
nă cu vîrstnicii. Altul, alături de meșteri 
pricepuți, clădește din temelii hale și ate
liere. întrecerea patriotică stimulează ela
nul tinerilor. Și într-o zi — sărbătoare. 
Prima sărbătoare, prima victorie în muncă, 
raportată partidului. O locomotivă pavoa
zată sărbătorește, cu lozinci, cu steag 
roșu, cu o inscripție pe roțile dinainte. In 
preajma ei — mulțime de oameni. Un to
varăș ține un scurt discurs. ..Mașinile Gri
viței Roșii au prins viață. Prima locomo
tivă o trimitem astăzi frontului. Roțile ei 
se învîrtesc numai înainte, pînă ce va pieri 
și ultimul hitlerist". Sub privirile celor pre- 
zenți, locomotiva pornește. își ia avînt și 
se duce sunînd prelung, victorios.

Din momentul acesta, mașinile Griviței 
Roșii lucrează încontinuu și cu tot mai 
mult spor. Ceferiștii înscriu în filele isto
riei izbîndă după izbîndă. In 1945, ei ra
portează Conferinței Naționale a P.C.R. că 
au trimis pentru front și pentru necesită
țile interne ale țării, 93 locomotive și 2181 
vagoane reparate.

Un tovarăș povestește cum în vara lui 
1945, peste o mie de tineri ceferiști bucu- 
reșteni s-au constituit în batalionul de re
construcție „Gh. Gheorghiu-Dej“. Pentru 
început, tinerii de la Grivița care făceau

Aprilie 1944,-Primăvara se vestea ne
obișnuit de frumoasă. Dar frumuse
țea ei avea să fie cutând sfârtecată. 

Războiul sufla asupra Griviței jeturi de 
foc. La 4 aprilie ceasornicul măsura tim
pul grav, ca o inimă prevestind o neno
rocire. La orele 14 fără zece minute 
cerul Griviței se umbri ca sub perdelele 
unor nori grei. Pentru o clipă, viața parcă 
s-a oprit din mers, înghițită de zgomotul 
infernal de motoare. Stoluri argintii de a- 
vioane mișunau pe deasupra.

Din avioane ploua parcă foc și plumb 
topit. Bombele sfîșiară trupul Griviței. 
Betonul cedă pocnind surd, șinele de oțel 
se sparseră în țăndări, se Încovrigară ca 
niște arcuri inutile. Mașinile rămaseră fără 
viață.

Grivița părea un cimitir. Pretutindeni 
— moloz, fier ars, sînge. Erau urmări 
ale îngrozitorului război pornit împotriva 
Uniunii Sovietice, război în care împotriva 
voinței sale, fusese împins de fasciști și 
poporul nostru. Da? Grivița însemna 
conștiință revoluționară.

...Armatele Sovietice înaintau victorioase. 
Pămîntul țării noastre era eliberat palmă 
cu palmă de sub țintele cotropitorilor hit- 
leriști. Muncitorii de la Grivița. tineretul, 
sub conducerea Partidului Comunist Ro- 
mîn grăbeau izgonirea hitlerismului, ră
punerea lui definitivă.

parte din acest batalion, continuă să co
lecteze fierul vechi din ateliere și repară

^împotriva fascismului
A:

aici de-a drep-

reprimare a grevei, 
ridicate la gradul

de oameni care au 
alături de luptătorii

acestor tineri au

secție la Grivița în care, 
se producă măcar un sabotaj 
Tinerii ceferiști defectau ma- 

aruneînd în cutia de viteză 
de șpan, dădeau naștere la in-

|$I RĂZBOIULUI!

„Trăiască Partidul 
Comunist“, „Vrem muncă și ipîine !“.

rom și țuică fiartă. Mințile Încețoșate

I

rom și țuică fiartă. Mințile Încețoșate de 
băutură nu mai judecă și deschid focul.

Dar Grivița rezistă! Grivița luptă! 
Grivița nu se înspăimîntă.

In apropiere' un clopot sună înflorind 
văzduhul ca in clipele unui cutremur. Era 
cutremurul care zdruncina edificiul pu
tred al burgheziei.

Uteciștii erau alături de comuniști, în 
fruntea luptei. A început sîngerosul ma
sacru. Au căzut zeci, sute de muncitori.

După ce au terminat treaba, călăii au 
făcut „curățenie", și-au spălat bine mîi- 
nile pline de sînge. Șiruri de camioane 
închise au transportat toată noaptea tru
purile celor uciși, la crematoriu. Au luat 
și sirena și au intemnițat-o în beciurile 
poliției Capitalei.

Eroicele lupte din februarie n-au putut 
însă fi șterse din conștiința maselor, din 
sufletele milioanelor 
fost în zilele acelea 
martiri.

Cu toată sălbatica 
luptele muncitorimii, 
cel mai înalt prin lupta eroică a ceferiș
tilor de la Grivița, n-au putut fi zăgă
zuite.

să 
Pe 
șinile 
grămezi
cendii prin scurt circuit, răsturnau vagoa
nele rămase pe linia ferată, stricîndu-le. Și 
aceste acțiuni erau întreprinse în vremea 
cînd teroarea siguranței legionare devenise 
atît de cruntă îneît fasciștii împușcau pe 
loc pe făptuitori. Tinerii ceferiști de la Gri
vița și-au continuat însă neînfricați acțiu
nile de sabotaj în tot timpul războiului 
antisovietic.

Caldarâmul nu mai suna cadențat sub 
„pasul de gîscă“ al fasciștilor. Războiul 
își mutase casa dincolo de granițele patriei 
noastre, în pustele maghiare și între piscu
rile Tatrei. Prin lozinca „TOTUL PEN
TRU FRONT, TOTUL PENTRU VIC
TORIE 1“, partidul îndemna masele la 
luptă, pentru complecta zdrobire a fascis-

Intr-o după amiază din vara anului 
1934, aproape de seară, un om cu 

ochelari mergea grăbit pe Calea Gri
viței spre Atelierele C. F. R. In dreptul 
cinematografului „Ferdinand“, unde e azi 
policlinica, se opri. Nu așteptă mult. Un 
muncitor se apropie de el și, recunoscîn- 
du-i, îi spuse în șoaptă :

— Puteți veni.
Sala în care intrară era plină de tineri. 

Aveau fețele și mîinile pline de ulei, de 
fum. Se vedea că veniseră

tul din ateliere. In fața lor, pe scenă, un 
inginer le vorbea despre locomotivă; apoi, 
un medic cu glas pițigăiat începu să le 
explice cauzele sinuzitei. Fleacuri. Nu pen
tru asta veniseră ei aici, Adunarea trebuia 
totuși mascată într-un fel. Cînd inginerul 
și medicul, sfîrșindu-și expunerile, părăsi
ră sala, pe scenă, în locul lor urcă omul 
cu ochelari. Era scriitorul comunist Ale
xandru Sahia care le vorbi tinerilor cefe
riști despre evenimentele interne și inter
naționale și despre necesitatea luptei 
potriva fascismului...

atrăgeau tot 
repetiții »au 
se întîlneau 
pregăteau și 
fascizării ță- 

adevărul despre 
Cartea lui Alexandru

liniile bombardate ale Gării de Nord, 
urmă, batalionul participă la refacerea 
tală, la înflorirea Griviței Roșii.

★

Porțile atelierelor aproape că nu se 
chid. E un du-te vino continuu.

Un du-te vino cu rost, fiecare avînd 
misiunea sa. Clădirile halelor se înalță vă- 
zînd cu ochii. In ateliere se repară mași
nile defecte, se instalează altele noi, mo
deme. Apar hale și ateliere noi. In incinta 
complexului își conturează silueta o con
strucție care înainte de război nu exista : 
turnătoria nouă de oțel și fontă. Se con
struiesc două magazine mari (astăzi în clă
direa unuia este clubul, iar în a celuilalt 
școala de ucenici). O policlinică impună
toare ca un medic în halat alb umple un 
gol dintotdeauna în viața acestor ateliere...

Batalionul de reconstrucție al tineretu
lui, sub conducerea partidului, și-a înscris 
istoria sa — demnă de urmaș și continua
tor a tradiției celui ce s-a jertfit cu mîna 
pe sirenă — în fiecare mistrie de ciment, 
în fiecare cărămidă clădită aici.

Tînăra gardă ceferistă de azi
La Grivița Roșie lucrează tineri din 

toată țara. Și orice vîrstă ar avea, ei 
cunosc bine istoria acestei redute clă

dită prin forța proletară. Grivița a dat ti
neretului un erou legendar: Vasile Roaită. 
Din tabloul acela de crîncenă încleștare, 
imaginea trupului ciuruit de gloanțe că
zut pe minerul sirenei s-a desprins 
intr-atît de luminoasă, îneît fapta utecis- 
tului s-a întipărit pentru totdeauna în 
conștiința poporului.

Un tovarăș povestea cum ucenicii care 
au luptat atunci alături de Vasile Roaită 
s-au numit multă vreme „promoția lui 
Roaită“. La Grivița Roșie numele lui 
Roaită îl poartă o brigadă de producție 
care deține de doi ani drapelul de cea 
mai hună brigadă de producție a tinere
tului din Capitala patriei. Cinstind un 
sfert de secol de la luptele Griviței, ti
nerii din această brigadă s-au angajat în 
fața muncitorilor uzinei să dea peste plan 

cazanul de locomotivă cu numărul 231.086, 
să colecteze un vagon de metal vechi și 
să realizeze economii în valoare de 
15.000 lei.

O altă brigadă poartă numele „Tînăra 
Gardă“, Cei cinci tineri ai brigăzii, 
prin inovații și raționalizări, au creat 
posibilitatea ca un număr de muncitori să 
îndeplinească alte sarcini în procesul de 
producție.

Tineretul a dat Griviței de azi 113 
fruntași în producție și s-a avîntat cu tot 
patosul în bălăliu socialistă pentru ob

ținerea drapelului de întreprindere frun
tașă din cadrul Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor. 36 de munci
tori din rîndurile tineretului au devenit 
inovatori.

Grivița e azi cetatea muncii socialiste, 
cu ateliere mari și mașini moderne, cu 
sanatorii de noapte, cu parcuri și case 
de odihnă pentru muncitori, cu grădinife 
de copii și tabere de vară, cu săli de 
club și cinematograf, cu școli de calificare 
pentru tineret, cu ingineri, feciori de ce
feriști. Din robi ai mașinilor, muncitorii 
au devenit stăpînii acestora.

Lucrînd in această cetate, tinerii Gri
viței Roșii, urmași ai luptătorilor de la 
Grivița, răspund cu abnegație chemării 
partidului de a-și ridica continuu con
știința lor revoluționară și a cuceri cul
tura socialistă, La Grivița funcționează 26 
de cercuri politice care cuprind 735 de 
tineri muncitori ; alte sute de tineri 
strungari, sudori, electricieni, tîmplari, ur
mează cursurile învățămîntului de stat și 
școlilor de calificare.

Tinerii de la Grivița Roșie n-au cu
noscut Grivița anului 1933 in care s-au 
dat luptele pentru viața lor de azi. Dar 
i-au aflat istoria și-i cultivă glorioasa sa 
tradiție.

La luptele de la Grivița au participat 
toți locuitorii cartierului. Cind armata a in. 
conjurat atelierele, mulțimile de femei și 
șomeri au smuls pietrele străzilor aruncind 
cu ele in polițiști și jandarmi. Zile în
tregi aceste mulțimi au mers apoi în 
lungi coloane în fața Prefecturii poliției 
cerind eliberarea arestaților. Solidaritatea 
aceea născută în numele unei cauze drep
te și mari a creat o puternică legătură 
sufletească intre muncitorii de azi ai Gri
viței Roșii și locuitorii din raion. Dîndu-i 
un conținut nou, utemiștii și tinerii Gri

viței Roșii continuă tradiția acestei vechi

solidarități. Ei participă la înfrumuseța
rea cartierului, contribuind cu mii de ore 
de muncă voluntară la amenajarea de noi 
parcuri, pavarea unor străzi și construirea 
Casei de cultură a tineretului din raion. 
Organizația U.T.M. de la Complexul Gri
vița Roșie a dat școlilor din cartier nu
meroși instructori de pionieri și ajută pe 
elevii școlii medii „Aurel Vlaicu“ să-și 
însușească, în orele de practică, cunoștințe 
tehnice. Elevii aceștia sînt ei înșiși fii ai 
muncitorilor Griviței.

...Despre Grivița de azi, despre tinere
tul ei avîntat a vorbit in seara aceea de 
istorie un tînăr strungar, Ion Iordache, 
membru în comitetul U.T.M. pe Complex, 
încheiem acest capitol cu cuvintele rostite 
de tinărul strungar :

„Noi, tineretul de la Grivița Roșie, vom 
duce maț departe tradiția de luptă a îna
intașilor noștri și vom cinsti prin tot ce 
facem pe eroii clasei muncitoare, pe 
muncitorii care și-au închinat toate for-
țele spre binele și fericirea poporului. In 
numele organizației U.T.M., în numele ti
neretului de la Grivița Roșie, ne expri
măm întreaga recunoștință 
nostru partid care a condus 
clasa muncitoare și poporul spre lumina 
zilelor de azi. Vom fi întotdeauna neabă
tuți, alături de partid, în lupta pentru 
construirea socialismului 1“,

gloriosului 
neînfricat

Pagină realizată de
V. BĂRAN, C. SLAVIC 

și C. BUCUR

4



Pentru victoriaSesiunea Comitetului Executiv

secretar

Apel către tineretul lumii

ordinea de 
pentru cel

secretar 
al Par- 
Uniunii 
convor-

POPOARE- 
AFRICEI 

LOC 1.A

bucura de 
inițieze 

o institu- 
calitățile 

cu ale u- 
ucenicie,

al 
o 

MacDopald.
al C. C. al 

că zborurile

al F. M. T. D. și-a încheiat lucrările
La 15 februa

rie, Comitetul 
Executiv al 
F.M.T.D. _ și-a 
continuat lucră
rile. Pentru a 
adinei diferite 
probleme discu

tate în cadrul ses unii și pen
tru a face propuneri privind 
activitatea de viitor a F.M.T.D. 
au fost formate trei comisii 
ale căror probleme de lucru 
sint cele trei puncte de pe or
dinea da zi- Pârtie.panții la
sesiune s-au întîlnit de aseme
nea în consfătuiri organizate 
pe regiuni, discutind probleme 
privitoare la inițiativele pen
tru anul in curs ca și altele. 

După amiază Comitetul E- 
xecutiv s-a reunit în ședință 
plenară pentru a discuta cere
rile de noi afilieri și d.ferite 
rezoluții și recomandări în le
gătură cu ‘problemele de pe 
ordinea de zi. Comitetul E- 
xecutiv a adoptat rezoluții a- 
supra primului șl celui de al

treilea punct de pe 
zi și recomandări 
de al doilea punct. In afară 
de aceasta Comitetul Executiv 
a mai adoptat un APEL CĂ
TRE TINERETUL LUMII 
CHEMI NDU-L LA LUPTA 
PENTRU PACE Șl COEXIS
TENȚA PAȘNICA PENTRU 
INTERZICEREA ARMELOR 
NUCLEARE PENTRU O CON
FERINȚA A ȘEFILOR DE 
STAT; O DECLARAȚIE DE 
SOLIDARITATE FAȚA DE 
CONFERINȚA -------------
LOR ASIEI ȘI 
CARE A AVUT
CAIRO, O REZOLUȚIE CU 
PRIVIRE LA LUPTELE DIN 
ALGERIA, CUBA, CIPRU, 
CAMERUN etc.

★
In după-amiaza zilei de 14 

februarie a avut loc la Buda
pesta un m.ting la care au 
participat un mare număr de 
tineri unguri precum și dele
gații 1^ sesiunea Comitetului 
Executiv al Federației Mon

diale a T.neretuluj Democrat.
La miting a luat cuvîntul 

Bruno Bernini, președintele 
F.M.D.T. Vorbitorul a arătat 
importanța actualei sesiuni a 
Comitetului Executiv al 
F.M.D.T., la care participă de
legați din 34 de țări, repre- 
zentînd aproape- 200 de orga
nizații de tineret cu tendințe 
politice și cred nțe ' religioase 
diferite. Bernini a subliniat 
că anul acesta Ziua inter
națională a tineretului — 24 
februarie — se va desfășura 
sub semnul . luptei împotriva 
colonialismului, pentru coexis
tență pașn.că a popoarelor-

La miting au mai luat cu
vîntul delegați din U.R.S.S., 
China, Franța. Brazilia, Se
negal, Congo, Siria și Unga
ria.

Comitetul Executiv al 
F.M.T.D. și-a terminat lucrări
le la 15 februarie orele 17.

Budapesta, crin telefon.
V. FLOREA

ideilor înaintate nu sînt necesare 
forțe armate

Orașul copiilorU
-M*'

Aspecte din Ungaria de azi —

Tineri ai lumii,
Epoca noastră marchează o etapă superioară în 

progresul omenirii. Cuceririle noi ale științei în 
toate domeniile cunoașterii c-menești au deschis 
lumii întregi noi perspective de prosperitate. As
tăzi, mai mult ca oricind, noi vedem clară posibi
litatea de a înlătura de pe pămînt pentru totdeauna 
mizeria, suferința și lipsurile la care sînt supuși 
încă milioane de oameni. Astăzi, mai mult ca ori- 
cînd, un nou viitor bazat pe muncă, pe pregătire in
telectuală și cultură apare în fața tineretului.

Sateliții artificiali se mișcă pe cer, noi căi se des
chid pentru utilizarea pașnică a energiei atomice. 
Noi salutăm oamenii de știință, pe toți cei care au 
contribuit la realizarea acestora. Noi chemăm tine
retul lumii întregi să întărească acțiunea de luptă 
pentru progresul omenirii sub semnul păcii.

în același timp pericolele care amenință pacea 
sînt departe de a se fi micșorat. Si aceasta neliniș
tește popoarele lumii întregi. Cursa înarmărilor, 
construcția de noi baze pentru lansarea proiectile
lor atomice nu pot să ducă decît la un nou război 
care se va face cu mijloace termonucleare și care 
va avea consecințe distrugătoare pentru întreaga 
omenire.

Există însă o altă cale pentru lume. Noi afirmăm 
posibilitatea necesitatea ca sisteme economice, 
sociale și politice diferite, care sînt realitatea epocii 
noastre, să coexiste în mod pașnic. Noi credem că 
întrecerea internațională trebuie că se dezvolte în 
direcția progresului, științei și bunăstării omului. 
Noi salutăm toate inițiativele statelor și ale gu
vernelor care s-au pronunțat in acest sens, și ne

exprimăm părerea că o conferință la nivel înalt 
este necesară și posibilă imediat. Noi invităm tine
retul lumii întregi să-și unească forțele pentru ca 
o astfel de conferință să aibă lcc, pentru ca data 
convocării sale să nu întîrzie. F.M.T.D. cheamă toți 
tinerii lumii să manifeste în acest sens fără să 
precupețească nici un efort pentru a întări pacea, 
pentru dezarmare împotriva armelor termonucleare; 
să dezvolte împreună cu organizațiile lor naționale 
și internaționale toate inițiativele capabile să unea
scă toți tinerii în acțiunea pentru pace și prietenie 
și să stimuleze guvernele țărilor lor. pentru a a- 
dera la această cale.

F.M.T.D. invită toți tinerii să participe la pre
gătirile Congresului mondial pentru dezarmare și 
cooperare care va avea lcc între 15-25 iulie 1958, 
la Stcckholm, să susțină activitățile de pregătire 
și participare la cea de-a 4-a conferință mondială 
împotriva bombelor A și H care se va ține în au
gust la Tokio. încă odată F.M.T.D. reînnoiește an
gajamentul său de a se pronunța ca și în trecut în 
favoarea păcii și a micșorării încordării interna
ționale, exprimîndu-și speranța de a putea să sa
lute un angajament în acest sens din partea ailor 
organizații internaționale de tineret. F.M.T.D. se 
declară gata să examineze și să discute fiecare pro
punere, fiecare idee, fiecare inițiativă care va con
tribui la dezvoltarea cooperării și a înțelegerii re
ciproce intre tineret și care poate să contribuie ca 
voința de pace și înțtljgere a tineretului să se 
simtă și mai puternic.

COMITETUL EXECUTIV AL F.M.T.D. 
BUDAPESTA — 12-15 FEBRUARIE 1958

— Un interviu a! lui N. S, Hrușciov
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 31 ianuarie 
Nikita Hrușciov, prim 
al Comitetului Central 
tidului Comunist 
Sovietice, a avut 
bire cu Yverah. 
redactor al ziarului englez „Tl- 
mes”. Cu acest prilej, N. S. Hruș
ciov a declarat că Uniunea So
vietică ar vrea să obțină o rezol
vare radicală a problemei dezar
mării. Vrem, a spus el, ca în cele 
din urmă să lichidăm armata, să 
trecem la sistemul miliției, adică 
să avem în țară nu forțe armate, 
ci numai forțe de miliție menite 
să asigure ordinea internă

Scopul nostru nu este războiul, 
ci pacea. Dacă acordăm o mare 
atenție armatei noastre este pen
tru că sînțem nevoiți ș-o facem. 
Intrucît țările capitaliste nu con
cep să trăiască fără, armată tre
buie să avem și noi o armată, iar 
dacă o avem — ea trebuie să fie 
capabilă să țină piept oricăror 
forțe care amenință Uniunea So
vietică.

Pentru victoria comunismului, a 
arătat N. S. Hrușciov, pentru vic
toria ideilor înaintate nu sînt ne
cesare forțe armate, nici arme 
clasice și cu atît mai puțin arme 
atomice. Sîntem convinși de vic
toria ideilor noastre; dar victo
ria acestor idei o va aduce nu 
războiul, ci un nivel mai înalt 
de trai al poporului în socialism, 
o mai mare dezvoltare a culturii, 
științei, artei și a tot ceea ce este 
necesar vieții și nu distrugerii 
omenirii. împotriva acestora orice 
bombe cu hidrogen și orice ra
chete sînt neputincioase.

In ciuda politicii „războiului 
rece“, a spus în continuare N. S. 
Hrușciov, Uniunea Sovietică de
pășește considerabil și va depăși 
și în viitor toate țările capitaliste 
în ce privește ritmul dezvoltării 
economice. Nu este departe tim
pul cînd U.R.S.S.. va depăși cele 
mai înaintate țări capitaliste și 
din punct de vedere al producției 
pe cap de locuitor. Prin urmare 
a subliniat primul secretar al 
C.C. al P.C.U.S., pornind de ’a 
condițiile reale și de la perspec
tivele sale, Uniunea Sovietică nu 
este interesată în cursa înarmă
rilor și în sprijinirea politicii 
„războiului rece“.

N. S. Hrușciov a arătat tot
odată că acum cînd Uniunea So
vietică nu este singură, cînd creș-

te și se întărește puternicul lagăr 
socialist care reunește aproape un 
miliard de oameni, calculele de a 
distruge țările socialismului prin 
forță sînt calcule demente. Acest 
lucru este absolut exclus, a sub
liniat el.

Primul
P.C.U.S. a arătat 
deasupra orașelor pașnice din An
glia al avioanelor încărcate cu 
bombe cu hidrogen înseamnă un 
lucru oribil.

Referindu-se la . pregătirea unei 
conferințe la nivel înalt, N. S. 
Hrușciov a declarat că evident ea 
va avea Ioc. El a arătat că tre
buie găsite asemene^ forme de 
pregătire îneît conferința să nu 
sucombe înainte de. a se fi năs
cut. N. S. Hrușciov și-a exprimat 
părerea că „poate conferința ar 
trebui pregătită oe căi diploma
tice”.

Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat și Mijlociu, 
N. S. Hrușciov a spus că recu
noașterea suveranității , și in- 
pendenței țărilor arabe implică 
nui numai un moratoriu asupra 
livrărilor de armament în aceas
tă regiune, ci și o înțelegere în 
ceea ce privește neamestecul în 
treburile acestor state.

Referindu-se la dezvoltarea in
ternă a țării, N. S. Hrușciov a 
arătat că în viața Uniunii So
vietice crește tot mai mult rolul 
Partidului Comunist. Este clar, 
a subliniat el. că acest rol va 
cont nua să crească. Partidul are 
o bază mai puternică decît or
ganele de stat. El a luat ființă 
și există nu ca o urmare a vreu
nor obligații de ordin legislativ; 
dezvoltarea lui se datorește unor 
factori dectirgînd din concepțiile 
politice ale oamenilor, adică din 
factori morali. După cum ,a ară
tat N. S. Hrușciov, statul va 
dispare treptat, omenirea însă va 
avea nevoie întotdeauna de fac
tori morali.

Ca urmare a reorganizării 
conducerii industriei și construc
țiilor, a continuat N. S. Hruș
ciov, forțele Uniunii Sovietice au 
crescut mult, și în prezent in
dustria și agricultura țării func
ționează mult mai bine deci; în 
trecut. Pr.n reorganizarea activi
tății stațiunilor de mașini și trac
toare, a spus el; vom asigura 
stimulente și mai bune pentru 
dezvoltarea economiei noastre, în 
special a agriculturii.

O statistică făcută în anul 
1930 cu privire la 130 de co
pii din familii de muncitori 
de la o fcoală din Obuda a 
dat următoarele rezultate :

65 de copii nu traversaseră 
niciodată Dunărea pentru a 
merge la Pesta. 97 de copii nu 
vizitaseră niciodată insula Mar
gareta. 36 de copii nu luau mi
cul dejun. 82 de copii nu mîn- 
cau dimineața altceva decît 
supa care era distribuită la 
fcoală. 34 de copii nu aveau 
pardesiuri. Tații, a 45 de copii 
erau șomeri.

Ar fi interesant să întrebăm 
astăzi 130 de elevi ai aceleeași 
școli despre viața lor. Este si
gur că nici unul dintre ei nu 
va răspunde că tatăl său este 
șomer.

In afară de aceste date referi
toare la copiii din Obuda s-ar 
putea să cităm la cifre 
despre vacanța minunată a co
piilor, despre dezvoltarea re
țelei de grădini pentru copii 
și tabere de pionieri, despre 
calea ferată a pionierilor, des
pre îmbunătățirea școlilor sau 
despre scăderea mortalității in- 
, iutile.

In ultimul timp a devenit din 
ce in ce mai acută problema 
întemeierii unei instituții care 
să educe copiii după principi
ile pedagogiei socialiste moder
ne, pentru a se 
munca creatoare, să-i 
în anumite meserii, 
ție care să îmbine 
unui cămin călduros, 
nui bun atelier de 

unei școli, ale unui educa- 
competent. Un articol apă- 
la 27 martie 1956 în zia- 

sindicatelor „Nepakarat“ 
exprima această dorință comu
nă.

In urma acestui articol, ca 
prin farmec, întreaga țară s-a 
pus în mișcare. Muncitorii au 
oferit bani, iar alții s-au oferit 
să muncească pentru copii. In 
cîteva luni de zile s-au colec
tat astfel peste 5 milioane de 
jorinți. Și prietenii noștri de 
peste hotare ne-au ajutat. Re
publica Democrată Germană 
ne-a trimis de pe acum cuver-

turi, echipament 
școlar și altele, 
în valoare de 2 

• milioane.
Așadar nu mai 

răminca altceva 
decît să se des
chidă porțile a- 
cestei noi insti
tuții cît mai au
rind posibil.

Comitetul Cen
tral al Partidu
lui Muncitoresc 
Socialist Ungur 
și Consiliul de 
Miniștri ou ho- 
tării să consacre 
pentru 
copiilor1 
castel 
situat 
parte de Capitală la 
Castelul are un mare 
care-l înconjoară.

In sfirșit „Orușid copiilor“ 
a fost inaugurat. Pentru în
ceput 101) de copii au intrat in 
posesia acestui mic domeniu. 
Dar în interiorul castelului nu 
era pregătit încă nimic. De ce 
această situație ? Oare spriji
nul acordat nu era suficient 
pentru instalarea complectă a 
acestei noi instituții ? Nimic, 
din toate acestea. Cu sprijinul 
primit s-ar fi putut utila foar
te bine clădirea pentru copii. 
Dar nu acesta era scopul.

„Noi dăm mult și cerem 
mult, a declarat Lajos Barna, 
directorul „Orașului copiilor“ 
în discursul său de inaugurare. 
Noi vrem ca băieții și fetele 
să se instaleze aci în urma pro
priei lor munci.“ Acesta este 
motivul pentru care în ziua 
inaugurării sălile acestui imens 
castel nu erau complect ame
najate.

Bucuria muncii i-a cuprins 
pe copii. Din primul minut ei 
și-au îmbrăcat hainele de lu
cru și au început descărcarea 
paturilor și a băncilor, în timp 
ce fetele se ocupau cu curățe
nia. Desigur că ei nu-și vor a-

„Orașul 
•“ fostul 

Karolyi, 
nu de-

In acest castel și in împrejurimile lui 
mecătoare locuiesc cei 100 de copii din 

șeâul lor.

Foi. 
parc

sigura singuri toate cele 
sare ; munca este 
numai ca un mijloc de educa
re.

Cei 100 de copii între 10-14 
ani vor fi urmați de 2:300 de 
copii și apoi de alți 200 de 
copii de vîrstă preșcolară cu 
scopul ca pînă în 3-4 ani cas
telul de la Fot și împrejuri
mile sale să devină un paradis 
al bucuriei pentru 1000 de co
pii. Aceasta nu va fi o muncă 
ușoară, dar ea va fi plină de 
bucurii.

Porțile castelului de la Fot 
s-au deschis. Donațiile pentru 
copii sosesc însă necontenit în 
cantități mari. Ferma experi
mentală de la Godollo a făcut 
cadou copiilor 4 cai minunați. 
Copiii au primit de asemenea 
radio, aparat de televiziune și 
numeroase cărți. Poșta conti
nuă să aducă în fiecare zi man
date cu donații din partea 
muncitorilor din toate colțurile 
țării.

Locuitorii „Orașului copiilor“ 
vor deveni astfel membri fe
riciți ai societății și cadre de 
muncitori pentru generația de 
mîine.

nece- 
folosită

(Din „Revue Hongroise“).
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La ce sînt bune fluierele

unde sînt

O
găsirii

Nu-i
Ger-

,,Se întîlnește munti

M o t i V

asigurare

a-

că Pferd- 
înseamnă 
Adenauer

lor 
ce 
își 
Să 
că

Germane, 
Adenauer, 
o vizită 
industriaș

opi- 
ger- 

l-a 
Ade- 
fiind

lui Ade- 
Pferdmen-

flori deoarece în Franța 
o lege care interzice

vizită

șezarea ghivecelor cu flori p» 
pervazurile ferestrelor fi pe 
balcoanele caselor.

Motivul ? Napoleon al 111-lea 
care se temea de un atentat a 
emis această lege ce n-a fost 
nici pînă azi abrogată.

Un motiv curios a împiedi
cat ținerea unui original con
curs la Paris. Despre ce e vor
ba ? Iubitorii de frumos din 
Paris au inițiat o întrecere de
cernată cu un premiu pentru 
casa care va fi cel mai frumos 
împodobită cu flori.

Locuitorii orașului nu și-au 
putut însă etala pe pervazurile 
ferestrelor lor frumoase ghive
ce de 
există

Cea mal teribilă farsă tră
ită de senatorii americani se 
petrece seiara, atunci cînd ei 
părăsesc sediul senatului. De 
unde pînă unde o asemenea a- 
firmație ?!

După cum se știe principa
lele linii ale educației făcută 
tineretului în S.U.A. este 
ultraexcentrismul, sădirea u- 
nor instincte iraționale. Toate

puse în folosul ideii supreme 
de a-i transforma pe tineri în 
soldați, într-un eventual răz
boi. Și în ce constă farsa ? In 
faptul că uneori chiar ei sînt 
victimele propriului lor sistem 
de educare. Recent, revista 
„United States News and 
World Report“ a relatat că „nu 
departe de Capitoliu (congre
sul S.U.A. n, r.)

cu cîntec

— O nouă caie de cercetări a savanțiior sovietici
MOSCOVA. — Uriașele trenuri 

de rachete nu constituie 
mijloc posibil pentru învingerea 
gravitației terestre. Se conturează 
o altă cale — realizarea unor apa
rate de zbor care să nu fie supuse 
gravitației, a declarat prof. Kirill

unicul

Conferința tehnică
a țărilor balcanice

O PROPUNERE A PREȘEDIN
TELUI COMISIEI TEHNICE A 

GRECIEI

Staniukovici, cunoscut fizician so
vietic, 1b ședința secției de astro
nautica a Aeroclubului central al 
U.R.S.S. EI a prezentat în cadrul 
acestei ședințe un referat cu pri
vire Ia natura fizică a gravita
ției.

Contrar părerii răspîndite pînă 
acum, a spus Staniukovici, gravi
tația nu este o mărime constantă. 
Forțele ei pot varia în funcție de 
starea particulelor subatomăce, in 
special în funcție de tempera
tură.

Se poate presupune că descreș-

terea temperaturii materiei pînă la 
zero absolut va duco la o scădere 
considerabilă a forțelor gravitațio
nale, poate chiar la dispariția lor. 
După cum arată calculele prelimi
nare, realizarea unei impondera
bilități, fie chiar parțiale, ar per
mite ca gravitația terestră să fie 
învinsă la o viteză a rachetei ds 
aproximativ 1 km/secundă — de 
aproape 12 ori mai mică decît cea 
necesară în condiții obișnuite. A- 

Prof. K. Staniukovici a comuni
cat că a stabilit o nouă expresie 
matematică a legilor gravitației.

Intr-una din ul
timele zile ale lu
nii ianuarie, cance
larul Republicii Fe
derale 
Konrad 
a făcut 
marelui 
și bancher Pferd- 
menges.
Pferdmenges, pro

prietarul băncii 
Pferdmenges & Co., 
este stăpînul a zeci 
de mari industrii 
de oțel, textile șl 
electricitate, condu
cătorul nemijlocit 
a numeroase socie
tăți de 
și bănci.

Vizita 
nauer la 
ges urmărea să pu
nă la punct unele 
„afaceri“. Și, cea 

urgentă era

problema 
unor noi metode de 
„liniștire“ a 
niei publice 
mane, care 
demascat pe 
nauer ca 
principalul inamic 
al unificării 
maniei, dușman al 
rezolvării pașnice a 
problemei germa
ne.

Cu ajutorul Iul 
Pferdmenges, Ade- 
nauer siperă să gă
sească o portiță de 
ieșire din actualul 
impas politic. Sco
pul real al întîl- 
nirii era punerea la 
cale a unor noi me
tode de teroare a 
maselor populare. 
Și, pentru aceasta 
Adenauer avea ne
voie de bani grei. 
Speranțele constau

in faptul 
menges 
pentru 
(după cum se vede 
în fotografia alătu
rată publicată de 
„Junge Welt") ban
ca „Deutsche Cen
tral Boden-Kredit 
A. G.“, banca 
„Rhein - Westfali
sche Dodenkredit- 
banc", banca „Lan
des - Zentralbank 
von Nordhein- 
Westfalen", uzinele 
de oțel „Harpener 
Bergban“, „Carls- 
wertk A. G. Köln“, 
„Demag“, „Kloeck- 
ner“, „Vereinigte 
Stahlwerke Düsel- 
dorf“, uzinele tex
tile „Schoellersche 
Kammgarnspinne
rei“, „Vereinigtee 
Seidenweberei A. 
G.“, „Glabdacher 
Wollindustrie A. 
G.", „Rheinische 
Kunstseiden A. G.“, 
uzinele electrice 
„A.E.G.“ și „Kabel
werk, societățile de 
asigurare „Kölner 
Glasversicherung“, 
„Rückversicherung 
A. G. Köln”, ,,Co
lonia Verichefung“, 
„Nordstern Allge
meine Versicherung 
Berlin“, „Nords
tern Rückwersicher- 
nug Lübeck“, „0- 
ladbacher Versiche
rung", Kölnische 
Rückversicherung“.

Nu credem totuși 
că aceste titluri ră
sunătoare vor putea 
„liniști” opinia pu
blică germană.

elaborate legile țării, circula
ția pe străzi devine tot mai 
periculoasă. Membrii senatu
lui și ai Camerei reprezentan
ților părăsesc seara cu emo
ție cancelariile lor“. S-au pe- ■ 
trecut cazuri cînd onorabili 
senatori au fost prădați și bă
tuți, ca în cedru. S-a ajuns 
pînă acolo îneît unul din 
membrii congresului a împăr
țit funcționarilor săi fluiere 
polițienești pentru a da alar
ma în caz de pericol.

Pot oare aceste fluiere re
zolva o situație creată an de 
an, lună de lună de către un 
întreg sistem vicios ? Desigur 
că nu 1

pentru prima 
oară

Zicala
cu munte dar mi-te om cu 
om“ și-a căpătat după cum se 
vede în fotografia alăturată, 
o nouă verificare. Fostul ge
neral hitlerist Hans Speidel, 
actualul comandant suprem al 
armatei terestre a N.A.T.O. 
din zona centrală a Europei 
occidentale s-a întîlnit recent 
cu generalul francez Weigand 
la Paris. Nefiindi la prima 
întîlnire pare curios de 
Weigand (cel din sting«) 
pleacă rușinat privirile, 
fie oare asta pentru faptul 
pe fronturile celor două răz
boaie mondiale Weigand și 
Speidel s-au întîlnit în repetate 
rînduri ca dușmani?

Brînza-i
Conform tradițiilor imperia

liștii americani, englezi și 
francezi fac astăzi tot ce Ie 
stă in putință pentru a pune 
pe picioare Wehrmacthul con
tribuind astfel |a înarmarea a- 
cestuia cu cele maj noi arme 
de distrugere. In toată aface
rea mai intervin însă și unele 
răfuieli căci profitul industria
șului american trebuie să aibă 
prioritate. Povestea începe 
de la o comandă de a- 
vioane de război pe care Re
publica de la Bonn o făcuse 
în Anglia și la care ulterior a
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Și 
in

pe bani
fost nevoită să renunțe, 
de aici un mare scandal 
presa britanică care acuză
S.U.A. că au folosit metode de 
presiune și alte mijloace de 
convingere pentru a face ca 
guvernul de la Bonn să ac
cepte achiziționarea de avioa
ne din S.U.A. și nu d’n Ma
rea Britanie.

Drept care se poate vedea 
că proverbul „Prieten prieten, 
dar brînza-i pe bani" a învins 
mult trîmbițatml „spirit al 
N.A.T.O.“ de care fac atîta 

Uz propagandiști; occidentali.

Din lumea presei 
americane

NEW YORK. — Un nou scan
dal a izbucnit în lumea presei a- 
mericane. Cel vizat este din nou 
editorialistul marelui cotidian 
„New York Herald Tribune”. — 
Joseph Alsop. Aflîndu-se la Pa
ris în urmă cu cîteva zile, el a 
fost primit de ministrul do Exter
ne al Franței, Christian Pineau, 
la reședința oficială a acestuia 
din Quei d'orsay. In urma acestei 
convorbiri Alsop a publicat în pa
ginile ziarului său un interviu 
care i-a fost acordat de ministrul 
de Externe al Franței axat în 
special asupra evenimentelor sur
venite în Tunisia.

A doua zi după ședința Consi
liului de Miniștri, Pineau a făcut 
o declarație în care „a dezmin
țit formal“ că i-ar fi acordat lui' 
Alsop un interviu.
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TIRANA.— Președintele Came
rei tehnice
Russopolus, a adresat Asociației 
lucrătorilor științifici din R. P. 
Albania o scrisoare în care se 
propune ținerea la Atena în luna 
iunie a.c. a unei conferințe tehnice 
a țărilor balcanice.

Scrisori asemănătoare au fost 
trimise de Camera tehnică a Gre
ciei Instituțiilor științifice supe
rioare din R. P. Romînă, R. P. 
Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia și 
Turcia.

La 8 februarie a.c. Asociația 
lucrătorilor științifici din R. P. 
Albania a răspuns Camerei teh
nice a Greciei în care o înștiin
țează că R. P. Albania acceptă 
propunerea de a participa la con
ferința tehnică a țărilor balca
nice.

a Greciei, prof. A.

Funeraliile 
lui Marcel Cachin

PARIS. É La 15 februarie oa
menii muncii din Franța au con
dus pe ultimul său drum pe emi
nentul fruntaș al mișcării munci
torești franceze și internaționale, 
Marcel Cachin. De dimineață mii 
de oameni ai muncii din Paris și 
din alte orașe ale țării au vizitat 
sediul redacției ziarului „L’Hu
manité“ unde a fost expus si
criul cu corpul neînsuflețit al lui 
Marcel Cachin.

In momentul cînd sicriul a fost 
scos din redacția ziarului „L’Hu
manité“, în fața clădirii se aflau 
zeci de mii de parizieni. Tot aici 
era aliniată o gardă de onoare 
formată din membri ai gărzilor 
republicane.

La ora 16,30 capul coloanei a 
intrat în Piața din fața cimitiru
lui. A urmat apoi un miting de 
doliu. ■

In dimineața zilei de 15 fe. 
bruarie delegația Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn compusă din tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru în Bi
roul Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, și Gheorghe Vasilichi, 
membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, au adus un ultim omagiu 
din partea Partidului Muncito
resc Romîn și a întregului popor 
romîn neuitatului fiu al clasei 
muncitoare franceze, tovarășul 
Marcel Cachin, membru al Bi
roului Politic al Partidului Co
munist Francez, director politic 
al ziarului „L’Humanité“ emi- 
nent activist al mișcării munci- 
rești internaționale.

~~ ----------------IJ~ ■ 1 K 1

WASHINGTON. - La 15 fe
bruarie. Harold Stassen, consi
lierul special a.l președintelui 
Eisenhower pentru problemele 
dezarmării, a demisionat din 
postul său. Intr-o scrisoare adre
sată președintelui, Stassen de
clară că intenționează să-și pună 
candidatura de guvernator al 
statului Pennsylvania.

SINGAPORE—Agenția United 
Press, a reprodus o știre transmi
să de posturile de radio din Pa- 
dang .și Bugittiuigi d.n care reiese 
că clica militară separatistă din 
Sumatra centrală, a declarat că nu 
va mai recunoaște guvernul de 
la Djakarta.

NEW YORK.—Secretariatul Or
ganizației Națiunilor Unite a a-

nunțat oficial că la 18 februarie, 
ora 3 (ora New York). va avea 
loc o ședință a Consiliului de Se
curitate pentru discutarea plînge- 
rii Tunisiei în legătură cu actul 
agresiv al Franței săvîrșit împo
triva Tunisiei la 8 februarie a. c.

DELHI. — La 15 februarie a 
sosit la Delhi cu 
„Tu-104“ delegația

un avion 
Sovietului 

Suprem al U.R.S.S. în frunte cu 
P. P. Lobanov, președintele Sovie
tului Uniunii al Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

----------ooooo----------

Zborul avioanelor americane purtătoare 
de bombe termonucleare constituie 

o primejdie permanentă

Racheta americană 
Atlas a eșuat din nou

CAp CANAVERAL. — 
țiile de presă relatează că 
februarie a eșuat o nouă
care de lansare a rachetei ba
listice intercontinentale america
ne „Atlas“.

Agen- 
la 15 
încer-

WASHINGTON 14.-0 decla
rație comună dată publcității la 
14 februarie la Washington de că
tre Pentagon (Ministerul de Răz
boi — N.R.) și Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. repune 
în discuție zborul faimoaselor a- 
vioane care poartă pe bordul lor 
bombe termonucleare. De această 
dată însă readucerea problemei 
zborurilor avioanelor cu încărcă
tură nucleară în atenția opiniei 
publice dezminte în modul cel 
mai fățiș toată propaganda ofi
cială americană care nega că a- 
ceste zboruri, sau eventualul ac
cident al vreunui avion, ar pri
mejdui viața cetățenilor pașnici

din țările deasupra cărora „pa
trulează“.

Declarația dată publicității a- 
nunță astfel formarea unor echipe 
speciale menite să apere populația 
civilă împotriva pulberii atomice 
care ar putea fi provocată prin 
prăbușirea unor bombardiere sau 
ciocnirea unor trenuri transpor- 
tînd arme nucleare. In declarație 
se menționează că în cazul unor 
astfel' de accidente „publicul tre
buie să evite pe cît posibil regiu
nea pînă cînd se va anunța că 
aceasta a fost curățată și că lo
cuitorii se pot înapoia în regiunea 
menționată",
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