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0 mimată pildă de eroism

și spirit revoluționar

pentru tinăra generație
mplinirea a 30 de 
ani de la glorioa
sele lupte ale cefe
riștilor și petroliș
tilor din 1933 pri
lejuiește întregului
nostru popor ani

versarea unuia dintre cele mai 
însemnate și emoționante eve
nimente din istoria sa, din is
toria luptei clasei muncitoare, 
a luptei comuniștilor pentru 

democrație, libertate și socia
lism. Zilele din preajma 
acestei aniversări au fost 
momente înălțătoare pentru 
tînăra generație din patria 
noastră, care s-a plecat cu a- 
dincă dragoste și recunoștință 
peste filele istoriei neuitatului 
Februarie 1933. Vizitarea a- 
celui veșnic tînăr muzeu 
care sînt Uzinele „Grivița 
roșie" —- vatra sfîntă pe 
care și-au vărsat sîngele neîn
fricații greviști —■, manifestă
rile închinate acestui eveni
ment au fost pentru tineri 
minunate prilejuri de a cin
sti tradițiile glorioase de luptă 
ale clasei muncitoarei ale 
partidului, o expresie a res
pectului profund și a dragostei 
lor pentru cei care au luptat și 
s-au jertfit în numele fericirii 
care le luminează astăzi viața.

Sînt gesturi firești, pornite 
din adîncul inimii întregului 
nostru popor, a tinerei gene
rații pentru amintirea puterni
cei bătălii de clasă dusă de 
proletariatul romîn, în frunte 
cu partidul său comunist.

De 
toria 
tele 
1933,
muncitorii ceferiști și petro
liști s-au ridicat la luptă împo
triva cruntei exploatări bur
ghezo-moșierești, pentru drep
turi, pentru o viață mai bună 
și libertatea celor ce mun
cesc.

Criza economică, bîntuind 
de mai bine de 4 ani în întrea
ga lume capitalistă, adîncise 
ruina și mizeria cruntă în care 
se zbateau toate păturile mun
citoare ale populației. Deosebit 
de grea era și viața tineretului. 
Șomajul, mizeria cea mai cum
plită, umilința, lipsa de drep
turi politice apăsau greu pe 
anii tinereții, întuneeîndu-i și

neșters vor rămîne în is- 
țării noastre evenimen- 
din ianuarie-februarie 
zilele dramatice cînd

văduvindu-i de orice bucurii. 
Clasele exploatatoare din Ro
mânia burghezo-moșierească 
căutau să arunce povara grea 
a crizei pe spinarea poporului, 
intensificind exploatarea, în- 
groșînd numărul șomerilor, în
mulțind impozitele, amenzile 
și reținerile abuzive. Clasa 
muncitoare a răspuns acestor 
măsuri intărindu-și unitatea, 

ridieîndu-se la luptă organi
zată.

O importanță deosebită, ho- 
tărîtoare pentru desfășurarea 
luptelor greviste a avut-o con
stituirea, în martie 1932, a Co
mitetului Central de Acțiune 
pe țară al feroviarilor, al cărui 
secretar a fost ales tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. A- 
cest Comitet a desfășurat o in
tensă activitate de pregătire și 
organizare, îndeplinind rolul 
de stat major al luptelor mun
citorești din Februarie 1933.

Profunde sentimente de ad
mirație și înaltă prețuire tre
zesc în inimile noastre chipu
rile luptătorilor greviști, cu
rajul și dirzenia cu care s-au 
ridicat în acele zile să înfrun
te baionetele burgheziei, înal
tul lor spirit de organizare, 
hotărîrea cu care au urmat în
demnul înflăcărat de luptă al 
partidului.

Deși înăbușite în sînge, 
luptele din februarie 1933 — 
victorie politică de seamă a 
clasei noastre muncitoare — au 
fost o puternică lovitură dată 
regimului 
au frînat 
împotriva 
că și de 
muncii, politica criminală 
fascizare a țării dusă de cercu
rile conducătoare reacționare 
ale țării.

Această mare bătălie de cla
să a întărit unitatea de luptă 
a clasei muncitoare, spiri
tul de solidaritate al mun
citorilor din întreaga țară. Un 
puternic ecou internațional au 
trezit aceste lupte, clasa mun
citoare din numeroase țări ale 
lumii manifestîndu-și solidari
tatea cu greviștii, ridicîndu-sc 
in apărarea conducătorilor cla
sei muncitoare întemnițați de 
către burghezie.

Cauza pentru care a luptat 
eroica noastră clasă muncitoa-

burghezo-moșieresc, 
ofensiva capitalistă 

condițiilor de mun- 
viață ale oamenilor 

de

re, partidul ei comunist, și 
pentru care s-au jerfit cei mai 
buni fii ai săi, a biruit în pa
tria noastră. Socialismul, visul 
scump al multor generații de 
luptători pentru fericirea po
porului, s-a instaurat definitiv 
pe pămintul patriei noastre. 
Realizările dobindite la orașe 
și sate, pretutindeni în țară, 
în anii socialismului umplu de 
mîndrie inimile oamenilor 
muncii. Cine pășește azi pe 
Calea Griviței, prin cartierul 
ceferiștilor, nu mai recunoaște 
aproape nimic din ce a lăsat 
ca tristă amintire trecutul. O 
mîndrie a Bucureștiului este 
minunata Magistrală a Grivi
ței noi cu blocurile ei maie
stuoase ale căror mii de apar
tamente luminoase și moderne 
găzduiesc familiile cazangiilor 
și fierarilor, strungarilor și su
dorilor, vastul complex social- 
cultural cu cantine, dispensa
re, cluburi, săli de spectacole, 
unde urmașii luptătorilor din 
februarie se instruiesc și se o- 
dihnesc ca adevărați stăpîni ai 
tuturor acestor bunuri mate
riale și spirituale.

Bucurîndu-se de condiții me
reu mai bune de viață, oame
nii muncii din țara noastră, 
care au trăit anii grei ai ro
biei burghezo-moșierești, care 
au îndurat mizeria și suferin
țele exploatării, știu să pre- 
țuiască marile cuceriri dobîn- 
dite in anii puterii populare și 
urmează cu încredere și dra
goste politica înțeleaptă a 
partidului.

Luptele din Februarie 1933, 
asemenea întregii istorii glo
rioase de luptă a partidului 
nostru, sînt un izvor bogat de 
învățăminte pentru fiecare 
dintre noi, pentru educația ti
neretului în spiritul tradițiilor 
de luptă ale poporului, clasei 
muncitoare, în spiritul patrio
tismului socialist.

Amintirea eroicelor lupte 
din Februarie 1933 însuflețește 
și mai mult eforturile poporu
lui nostru muncitor în munca 
nobilă pentru înfăptuirea mă
rețului program trasat de par
tid. Noi, cei din generația tî- 
nără, cinstim și prețuim din 
adîncul inimii pe înaintașii 
noștri, pe luptătorii revoluțio
nari, care avînd în frunte pe 
neînfricații comuniști, nu și-au 
precupețit nici chiar viața în 
lupta aprigă pentru fericirea 
poporului, pentru fericirea 
pe care o trăim noi azi. Și cum 
am putea să ne exprimăm 
mai bine această fierbinte re
cunoștință decît dăruindu-ne 
întreaga noastră energie pen
tru înfăptuirea deplină a idea
lurilor în numele cărora au 
luptat și s-au jertfit cei mai 
buni fii ai poporului, decît 
muncind cu însuflețire alături 
de toți oamenii muncii pe mi
nunatul șantier al desăvîrșirii 
construcției socialismului 
scumpa noastră patrie.

„Scînteia tineretului"

La Grivița, in anul ’33
de Mihai Beniuc

Acolo sînt ateliere mari. 
Călind mișcării trupuri din metale 
Și-n bărbăție inimile tale, 
Familie de neam de proletari 1

Istoria o scriu în cărți savanții, 
O fac popoare însă, și viteji 
Și fiii din mulțimi, aceia treji 
Ce țin aprinsă candela speranței.

Se știe cite benzi de mitralieră 
Au tras jandarmii-n trupurile vii 
La Grivița în anul treize-și trei I 
Sînt muncitori subt vatra-ți, nouă eră !

Un rege negru vrut-a mînăstire 
Cu zidurile toate numai aur — 
Și el în vîrf de turn ca un balaur, 
Și comuniștii stîrvuri subt zidire.

Dar cile valuri de furtuni gemură. 
Ce trăznete n-au împletit cununi 
De ioc prin irămîntata crîngătură 
Pădure, ca s-ajungi să te răzbuni !

Te-ai răzbunat. Sînt case luminoase 
Pe unde sta mizeria pe brînci. 
Ai astupat și gropile adinei. 
Pe unde și zăpada sîngerase.

Izvoare-s în al inimei hrisov
Al celor vii ce-au dus și duc'nainte 
Solia ta prin lupte, an fierbinte 
Urmîndu-și steagul fără de istov.

Privește 1 Steagu-i legănat de’nalturi, 
Cu steaua-n vîrf mereu înilăcărată. 
Ascultă ! Glasul greu ca o cascadă 
E viitorul răsunînd în falduri.

ultimele zile 
au avut loc în ora
șul Brașov mai 
multe intilniri ale 
muncitorilor cefe
riști cu elevii din 
diferite școli. La în- 
tilnirea de la casa 
de cultură, unde a

vorbit tov. Traian 
Mureș, șef de echi
pă la depoul C.F.R., 
au luat parte elevi 
de la Școala de 8 
ani nr. 8 și părinți 
ai acestora. Aseme
nea intilniri au a

vut loc, de aseme
nea, la școlile de 8 ani nr. 4 și 11, 
grupul școlar C.F.R., 
școala profesională 
de pe lingă depoul 
de locomotive și al

Inginerul Teodor Nica de la S.M.T. Ulmeni, raionul Oltenița, ia în primire de la maistrul Benedict 
Scînteie, de la Uzina mecanică Dudești-Cioplea ultimele tractoare reparate.

Foto : AGERPRES

Gospodăriile agricole de stat au pregătit întreaga cantitate de semințe de porumb, mazăre, ovăz, borceag, iarbă de sudan etc. necesare pentru însă- mînțările de primăvară. O a- tenție deosebită acordă aceste unități sporirii producției de porumb. Anul acesta, ele vor cultiva cu porumb peste 500 000 ha, suprafață cu mult mai mare decît anul trecut.

Gospodăriile au arat terenurile încă din toamnă și au încorporat în sol însemnate cantități de îngrășăminte naturale și chimice. Pentru generalizarea experienței bune a unităților fruntașe în cultura porumbului, cum sînt G.A.S. Bulgăruș, regiunea Banat, Pietroiu, regiunea București și altele s-au organizat consfătuiri și schimburi de experiență. De aseme-

nea, Trustul central G.A.S. a organizat cursuri de specializare de scurtă durată, în cadrul cărora inginerii agronomi își reîmprospătează cunoștințele privitoare la cultura porumbului, folosirea mașinilor utilizate la mecanizarea acestor lucrări etc.

în ultimul timp, industria materialelor de construcție a introdus în fabricație o serie de noi produse, care se folosesc la izolații și in finisajul clădirilor. Astfel, la întreprinderea „Izo- lantul" din Capitală se fabrică din fibre de utilizată cu rezultate la rea conductelor termice. Tot aici s-au
pîslă sticlă, bune izola-

realizat plăci din coji de floarea-soa- relui bituminizate și alți înlocuitori de materiale izolante. O altă întreprindere din Capitală „Marmura”- București produce plăci mozaicate pardoseli, buințînd ca materie primă principală deșeurile de mar- riiură.Materiale noi de construcție au fost
pentru între-

create de curînd și de alte întreprinderi.Noile produse, care îmbogățesc gama celor cîteva sute de sortimente de ■ materiale de construcție fabricate în țară contribuie la înfrumusețarea clădirilor și la îmbunătățirea confortului.

Zilele acestea în orașul Pi
tești a fost dată în folosință 
noua sală a teatrului de păpuși.

Inaugurarea noului local s-a 
făcut cu spectacolul „Jocul de-a 
mușchetarii" de Lizica Mușate- 
scu, 
din.

în regia lui Aurel Anchi-

Primirea de
tovarășul

în

(Agerpres)

cum și ră-

Și ei folosesc fiecare zi,
Tinărul inginer Gheorghe Risfache de la 
din legumicultura. El le explică

G.A.C. Tătărani ține o lecție cu brigadierii și șefii de echipă 
cînd trebuie însămînțate semințele pentru producerea 

sadurilor,

Ștefan Voitec
a ambasadorului
Uniunii SovieticeLa 13 februarie, președintele Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, Ștefan Voitec, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al U- niunii Sovietice în R. P. Romî- nă, I. K. Jegalin, care i-a în- mînat invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S. ca o delegație a Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne să viziteze Uniunea Sovietică.

T. CRUCEANĂ 
economist

Pe scena
căminului
cultural

In fiecare săptămînă, tinerii 
din comuna Brabora, raionul 
Craiova, participă la multe ac
tivități interesante organizate 
la căminul cultural: seri de 
întrebări și răspunsuri, recen
zii și prezentări de cărți, pro
grame ale echipei de fluierași 
și ale brigăzii artistice de agi
tație. Ultimul program pre
zentat de brigada artistică de 
agitație s-a intitulat „Te cîn- 
tăm patrie socialistă" și a fost 
dedicat apropiatelor alegeri de 
deputați în sfaturile populare.

CONSTANTIN PĂSĂRICĂ 
corespondent voluntar.

Un grup’ de elevi ai Școlii medii nr. 3 din Brăila în timpul orei de 
practică în atelierul școlii, ascultă cu atenție indicațiile maistrului. 

Foto : N. STELORIAN

dezvoltă noul cartier

gâlâtean Țiglinade 8 a- pe zi — ritmul prefabri-

ceea ce ridicarea

Mai mult partamente acesta este mediu de construcție în noul cartier gălățean Țiglina. Aceasta se dato- rește folosirii în largă măsură a turnării betonului cu ajutorul cofrajelor glisante, permiteunui bloc cu 11 eta. je, de exemplu, în tot atîtea zile. Peste 32 la sută din apartamentele prevăzute pentru a- cest an se realizează cu ajutorul acestei metode rapide. La celelalte blocuri cu 4 etaje pereții se realizează din

panouri cate. Ritmul rapid de lucru se dato- rește și folosirii pe acest șantier a unor utilaje moderne, de mare productivitate.în acest an, noul cartier Țiglina, unde s-au construit pînă acum peste 3 200 de apartamente, se mărește cu alte 2 400. Primele sute de apartamente se dau în folosință în acest trimestru, lucrările aflîndu-se într-un stadiu avansat, cu toate condițiile climaterice nefavorabile. Sînt în curs de construcție un mare

cinematograf cu 800 de locuri, un club, două școli, dispensare, se mărește centrul comercial al cartierului cu noi magazine. Aceste o- biective vor fi date în folosința locuitorilor încă în acest an. în prezent se află în curs de definitivare proiectele altor 5 000 de apartamente.Aceste lucrări de ridicare a noului cartier gălățean au loc concomitent cu cele de reconstruire a centrului acestui oraș. (Agerpres)
(

ai mtii am avut o scurtă convorbire cu tovarășul inginer Florian Mai- 
lat, președintele Consiliului agricol al orașului Ploiești.— In raza orașului nostru — ne-a spus tovarășul Mailat — sînt 11 gospodării colective. Unele din ele au o tradiție frumoasă în legumicultura. Colectiviștii din Bucov, de pildă, au obținut anul trecut producții mari pe cele 80 de ha cultivate cu legume și cartofi ; au avut și cîteva recorduri : 41 000 kg de roșii la hectar, 77 000 kg de varză la ha, în cultură succesivă (30 000 kg de varză timpurie și 47 000 kg de varză de toamnă.) Asemenea rezultate au avut și legumicultorii din Negoiești ; a- proape trei vagoane de ceapă la ha, 28 000 kg de roșii timpurii în medie la ha. Tot anul trecut ei au produs și 10 tone de semințe de legume din culturi proprii. Prin valorificarea produselor legumicole pe bază de contract cu unitățile comerciale ale statului, ei au obținut anul trecut un venit de aproape 1 300 000 lei. Colectiviștii din Bărcănești, Tă- tărani, Ploieștiori și din alte comune au, de asemenea, sectoare legumicole bine dezvoltate.— Rezultă că, în ceea ce privește legumicultura, colecti-

viștn din raza orașului Ploiești au acumulat o bogată experiență. Vă rugăm să ne spuneți ce măsuri ați luat pentru generalizarea ei, ce s-a prevăzut pentru ca anul acesta rezultatele să fie și mai bune ?— In primul rînd trebuie a- rătat că gospodăriile colective din raza orașului nostru au sporit cu mult suprafețele destinate legumiculturii. Ele vor avea în acest an peste 550 ha cu grădini, 220 ha cu cartofi, 20 ha cu pepeni și altele. Pe mai bine de jumătate din aceste suprafețe terenul va fi a-

nizat școlarizarea brigadierilor legumicoli etc.Interlocutorul nostru ne-a relatat faptul că toate gospodăriile colective și-au asigurat din timp cele aproape 500 kg de semințe mici, mai bine de jumătate din sămînța de cartofi și toată cantitatea de să- mînță de pepeni. Mai au însă de procurat 4 000 kg de să- mînță de usturoi și circa

iernii.fiecare oră bună de lucru. Pe cei din Bucov i-am găsit în plină activitate. Pe 300 de m.p. paturile calde sînt gata. Sub mranița mărunțită-ca meiul, ei puneau sămînță de roșii și varză de vară. Tinerii de pe a- telaje erau prezenți la o treabă importantă. Unii aduceau de la grajduri gunoiul proaspăt pentru paturile calde, alții

gospo- Bucov pentru

Cum pregătiți producția de legume ?
R aidul nostr umenajat pentru culturi duble și triple. Voi da cîteva exemple : pe 15 000 m.p. se amenajează răsadnițe pentru culturi forțate. Alți 15 000 m.p. sînt rezervați culturilor extra-tim- purii; pe 70 de ha. vom avea culturi timpurii (roșii și varză). De asemenea, vor fi amenajați în cîmp peste 50 000 m.p. pentru culturi protejate cu folii de polietilenă. în scopul generalizării experienței bune, cu sprijinul și sub îndrumarea comitetului orășenesc de partid am organizat vizite la G.A.C. fruntașe, consfătuiri, am opga-

12 000 kg de arpagic. în a- ceastă privință unitatea comercială „Aprozar" — ca unitate contractantă — trebuie să ia măsuri urgente pentru a a- sigura gospodăriilor colective restul de semințe.
„Ferestre”

folosite intens ne-Februarie a adus pe așteptate zile frumoase. Legumicultorii știu bine cît de prielnice sînt pentru grădini asemenea „ferestre” în timpul

veneau cu carele încărcate cu mraniță strînsă din curțile colectiviștilor. Pînă acum, ei au transportat la răsadnițe aproape 80 de vagoane de gunoi din cele 200 vagoane necesare. La atelierul de tîmplărie — același zor. Alături comunistul Nicolae ghe, utemiștii Ștefan lab, Costică Barbu și alții confecționau tocuri și rame. Mai bine de jumătate din ramele necesare pentru cei 3 000 m.p. erau gata. Toate treburile acestea sînt conduse din zori și pînă seara de Constan-

deGheor- Pîrcă-

I !
I )

I
I
J 
J

J

I
I
i
J

1
I

<

Fier vechitin Mișcă, președintele dăriei. Colectiviștii din au planuri îndrăznețe acest an. Ei și-au propus ca de de pe cele 80 ha cu grădină și tot atîtea'cu cartofi să obțină producții mult sporite, care să le aducă un venit de aproape 2 500 000 de lei.Și la Negoiești se lucra intens. La amenajarea răsadnițelor semiîngropate erau pre- j zenți aproape 40 de băieți și fete mobilizați de organizația U.T.M. Se pricepeau bine la treaba asta. De ce ? Pentru că toți erau cursanți la cercul legumicol. La cîteva lecții ei învățaseră practic cum se fac asemenea răsadnițe. Metoda aceasta prezintă o serie de a- vantaje : se reduce cantitatea de gunoi, plantele au căldură și lumină mai multă și se dezvoltă rapid. Aici, asemenea răsadnițe vor fi amenajate pe aproape un hectar. Pe 6000 m.p. vor fi folosite prefabricate din beton și se vor amenaja răsadnițe în două pante. Aici vor fi produse cîteva milioane de fire de răsaduri. Grădina se va mări în acest an de la 74 la 135 de hectare.
NICOLAE BARBU 
ION TEOHARIDE(Continuare în pag. a U-a)

oțelăriilor !
in prima lună din acest an, 

tinerii din regiunea Ploiești, au 
colectat peste 3 500 tone de fier 
vechi. Acest succes vine să se 
adauge la cel din anul trecut, 
cînd din regiunea Ploiești au ple
cat spre centrele siderurgice din 
țară circa 133 000 tone de metale 
vechi.

Pentru anul acesta, angajamen
tul tinerilor ploieșteni este de a 
trimte oțelăriilor o cantitate de 
fier vechi cu mult mai mare de
cît în anul 1962. In schelele pe
troliere, Urlați, Berea, Cîmpina, 
Moreni, precum și la rafinăriile 
Teleajen, Brazi și altele au fost 
identificate noi surse de fier 
vechi. Tinerii din uzinele cons
tructoare de utilaj petrolier și 
din schelele Boldești și Urlați au 
amenajat în diferite locuri punc
te unde se depozitează materia
lele feroase colectate din sectoa
rele de producție.

t
( Agerpres)



naliza atentă a unui trimestru de învățătură oferă un bun prilej pentru concluzii, pentru generalizarea experienței bune.Filmul dezbaterilor din ședința activului U.T.M. din șco. Iile medii ale orașului Constanța, la care au participat, ca invitați, directorii școlilor și un număr mare de profesori diriginți, a relevat că primul trimestru, așa cum a arătat și referatul prezentat de Florian lorcescu, primul secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. Constanța, s-a încheiat cu un bilanț mai rodnic. In ședință au fost citate exemple de clase care au obținut în întregime în trimestrul analizat, rezultate bune și foarte bune, cum sint anii VI de la Școala medie nr. 6 eu secție pedagogică, clasa a IX-a A și C de la Școala medie nr. 3 și altele. Organizațiile U.T.M. din școli au adus un sprijin însemnat la obținerea acestor rezultate. Dezbaterile din adunările generale U.T.M., mai bine organizate, au avut în această privință un rol deosebit. In jurul acestei probleme s-au purtat interesante discuții în adunarea activului. De aceea, ne vom opri la a relata numai a- ceastă parte a dezbaterii.
A

ales despre uriașa importanța a matematicii în progresul tehnic, în construcția socialistă, cu referiri directe la răspunderea care revine elevilor clasei de a se încadra în frontul constructorilor societății noastre. Adunarea genenală s-a încheiat cu un concurs intitulat „Cîștigă - cine știe matematică".— Experiența ne-a învățat — spunea Mariana Tîrșoagă, de la Școala medie nr. 6 — că elevul învață cu mai multă răspundere dacă știe clar ce va face în viață.Și din dezbateri a reieșit că organizațiile U.T.M. din clasele și școlile care au obținut bune rezultate în primul trimestru, au desfășurat o rodnică activitate de îndrumare a elevilor în vederea alegerii drumului lor în viață. De multă apreciere s-au bucurat în această privință adunările generale U.T.M. în care s-au organizat dezbateri în legătură cu idealul în viață. La Școala medie nr. 2, bunăoară, s-a organizat o adunare generală U.T.M. deschisă care a discutat această problemă : „Ce să fiu?" Toți membrii comitetului U.T.M. pe școală s-au ocupat de pregătirea adunării. Cu a- jutorul organizației de partid și al direcțiunii, la adunare au fost Invitați

Nu-i deloc ușor să construiești aparate de radio. De aceasta își 
dau seama fot mai mulți muncitori de la Uzinele „Electronica" din 
Capitală. Aproape 300 de muncitori și tehnicieni de aici urmează 
cursurile serale și fără frecvenjă la școlile medii. In fotografie : 
maistrul Alexandru Georgescu și Gheorghe Petrișor urmărind după 
schemă montarea aparatului de radio „Modern". Gheorghe Petri

șor este și uri bun e'ev la Școala medie nr. 38.

Întîlniri intre candidații in alegerile
de la 3 martie și alegători

SUCEAVA. — La întîlnirea cu deputatul Vasile Lucaciuc, propus din nou candidat în circumscripția electorală comunală nr. 3 Mihoveni, colectiviștii care au luat cuvîntul au arătat că de la ultimele alegeri și pînă acum, în comună au fost ridicate, printre altele, noul cămin cultural, dispensarul medical, casa de nașteri și localul magazinului universal. S-a reparat școala din satul Florinta, drumurile și șoselele etc. Numai în cursul anului trecut, prin munca patriotică a cetățenilor, s-au realizat economii de peste 90 000 lei. Cetățenii Leon Sagău, Samoilă Crăciunescu și alții au vorbit despre acțiunile gospodărești ce trebuie întreprinse pentru continua înfrumusețare a localității, angajîndu-se să participe voluntar la înfăptuirea lor.Cetățenii din circumscripția electorală orășenească nr. 2 Rădăuți s-au întîlnit cu candidatul F.D.P., Nichifor Sandi, prim-secretar al comitetului orășenesc

de partid. Cu acest prilej Mihai Sereden- ciuc, Ion Ungurea, Vasile Crațuleac și alții au vorbit despre faptul că în ultimii doi ani s-au construit în oraș o fabrică modernă de mobilă și una piine, sute de apartamente, o școală 16 săli de clasă.Pînă acum în regiunea Suceavaavut loc întîlniri ale candidaților F.D.P. cu alegătorii în 263 de circumscripții electorale.

de cuau
CLUJ. — In aceste zile au avut loc în comunele și orașele raionale din regiunea Cluj peste 200 de întîlniri între alegători și candidații F.D.P. propuși în vederea alegerilor de la 3.martie. Aceste întîlniri au prilejuit trecerea în revistă a realizărilor înfăptuite de poporul nostru în anii puterii populare, sub înțeleaptă conducere a partidului. Au fost subliniate succesele obținute în transformarea și înflorirea satelor și orașelor din

regiune. Cei peste 750 de alegători care au luat cuvîntul cu prilejul întîlnirilor au făcut numeroase propuneri cu caracter gospodăresc.
GALAȚI. — Alegătorii circumscripției electorale nr. 3 din comuna Bădeni, regiunea Galați, s-au întîlnit cu candidatul lor, Ion Oprea. Discutînd despre realizările dobîndite pînă acum și despre perspectivele dezvoltării comunei, colectiviștii și-au exprimat hotărîrea de a sprijini lucrările de construire a unui nou cămin cultural, a unei școli noi ți pentru terasarea unor terenuri supuse eroziunii.. Numeroase propuneri gospodărești de interes cetățenesc au fost făcute și la întîlnirea alegătorilor din circumscripția electorală nr. 1, comuna Tudor Vla- dimirescu, cu candidatul F.D-P. Gheorghe Puică.

(Agerpres)

• •

ÎN BEZBATEREA

însemnări pe marginea ședinței 
activului U.T.M. din școlile medii 

ale orașului Constanța

— Noi am observat la un moment dat — spunea profesorul Ion Bitoleanu, secretarul comitetului U.T.M. de la Școala medie nr. 1 — că adunările generale, cu toate că-și înscriau pe ordinea de zi problema numărul unu, la noi — învățătura, n-aveau eficiența așteptată. O analiză atentă ne-a a- rătat că neajunsul era generat de pregătirea și desfășurarea superficială a adunării generale. Comitetul U.T.M. de la Școala medie nr. 1 a ajutat organizațiile de an și de clasă să îmbunătățească munca de organizare a adunărilor generale U.T.M. Am pornit de la o largă consultare a elevilor privind problemele pe care doresc să le discute în adunarea generală U.T.M.Sensuri noi, neînțelese pînă atunci, au aflat elevii din clasele a VIII-a privind îndeplinirea sarcinii lor de căpetenie — învățătura — în adunarea generală U-T-M. intitulată „Te salut adolescență''. De fapt, referatul prezentat în adunare a explicat elevilor că poezia a- nilor adolescenței o putem descifra în strădania de a ne instrui, de a învăța cu pasiune pentru a ajunge acei specialiști de care are nevoie patria, mîi- ne, cînd vom fi chemați șă o facem mai frumoasă, mai pu- ternieă.Toți elevii învață, dar învățătura își ar© și ea micile sale secrete pentru ca efortul cheltuit să aducă după sine însușirea a cît mai multe cunoștințe. Cum învățăm ? Iată tema unei alte interesante dezbateri în adunarea generală U.Ț.M- a elevilor din clasele a VIII-a de la Școala medie din Năvodari.La adunare^ generală a elevilor din a VÎII-a au fost invitați și elevi fruntași la învățătură din a X-a.— No.i, explica eleva Voica Monica de la Școala medie nr. 2, am observat că la jumătatea trimestrului I, cu toate criticile aduse într-un articol la gazeta de perete clasei a X-a, elevii continuau să se prezinte slab pregătiți la matematică. Am organizat atunci 
o adunare generală U-T-M. cu următoarea ordine de zi: „Cum îmi însușesc cunoștin
țele predate la matematicăReferatul vorbit

că

cîțiva muncitori fruntași în producție, un inginer metalurgist, un colectivist și un arhitect, care au vorbit elevilor despre frumusețea și utilitatea muncii lor în efortul comun pentru în- . deplinirea sarcinilor trasate de partid în o- pera de virșire a strucției liste.Un obiectiv important al muncii politice desfășurate de organizațiile U.T.M. în a- ceastă perioadă a fost și dezvoltarea la e- levi a spiritului de colegialitate. de întrajutorare la însușirea materiei predate în școală. La Școala medie nr. 3, de exemplu, postul utemist de control de la clasa a X-a a sesizat in rai- unii elevi au întrajutorarea, rezumînd totul

desâ- con- socia-
r inelul 
rămas 

im- 
soarta

rașul Urztcem. De
cenii de-a 
tirgul a 
neschimbat 
părtășind 
de mizerie a mul
tor tîrguri și ora- 

ț șe ale României burghezo- 
•> moșierești.
< Despre cum va fi arătat Ur- o zleenii în trecut, ce este el 7 astăzi și ce viitor i se prevede, A ne vorbesc cițiva dintre locui- 
>$ torii lui. lată, de pildă, ce ne 7 spune pensionarul Mache Ră- A dulescu, în virstă de 76 ani: >> „Noi îi ziceam oraș, dar era un 7 fel de sat. Pe mai toate ulițele A era noroiul așa de mare că 
>) mergea căruța tirîș. Doar ici, 

colo, cite un petec de stradă 
,< pavată : în fața primăriei, la 
>> judecătorie, la percepție. Și tot 7 cam prin locurile astea era A cite un felinar cu gaz. Oame- >> nit. de, cum să trăiască ? Cei 

mulți, ca vai de ei. Ca să-și 
>\ poată duce zilele, cei mai 
>> mulți lucrau și la munca K câmpului, și trudeau și în alte

locuri. Din pricina foametei, a. 
mizeriei, la noi se aciuiserd 
toate bolile. Mureau oamenii 
de pelagră, de tuberculoză."

Și iată și cîteva date de la 
secția de statistică a sfatului 
popular privind înfățișarea de 
astăzi a orașului.

In anul 1938, in cele două 
școli învățau 225 copii; astăzi 
în oraș învață 2 400 copii și 
tineri la două școli medii, două 
de 8 ani, una de meserii și una 
de mecanizatori,

In ultimii 3 ani s-au con
struit numeroase blocuri de lo
cuințe, magazine etc.

înainte de anul 1945, un sin
gur medic a existat în întregul 
oraș. Astăzi la spitalul orașu
lui, la noua policlinică mo
dernă, în circumscripțiile sani
tare. activează 23 de medici.

Stația de radio amplificare 
înființată in 1949 are astăzi 
2157 abonați. Da radio sînt 
încă 900 de abonați, iar la tele
viziune 237.

In 1957 s-a construit un cine, 
matograf unde, anual, vizio-

N I A D J U D
nează filme circa 500 000 de 
spectatori

Desigur, viitorul orașului 
este un subiect deseori dis
cutat la sfatul popular. In le
gătură cu dezvoltarea orașului, 
tovarășul Vlaicu Vasile, vice
președintele comitetului execu
tiv, ne-a spus :

— Dezvoltarea orașului no
stru este foarte serios chibzu
ită într-un recent plan de si
stematizare. Urzicenii va că
păta o nouă înfățișare arhitec
tonică. Este vorba de alinie
rea unor străzi, ca de pildă 
strada Revoluției, Bulevardul 
Republicii, strada Traian etc. 
și de numeroase construcții noi 
care vor apare ; adică, o nouă 
școală, o baie populară, se vor 
continua construcțiile blocuri
lor de locuințe, se va ridica o 
casă de cultură, un centru ad
ministrativ etc. Printre viitoa. 
rele lucrări se numără și cele 
de canalizare, de alimentare cu 
apă, de electrificare, de pavare 
și asfaltare a tuturor străzi-durile sale înțeles greșit colegialitatea, la a transmite colegilor caietele pentru a copia temele. Aici s-a organizat imediat o a- dunare generală U.T.M. care avea să discute despre „Tovărășie, prietenie, colegialitate”.Dezbaterile din adunarea activului U.T.M. din școlile medii au arătat însă că nu este deajuns să treci pe ordinea de zi o problemă importantă, cerută de elevi. Cheia succesului — a reieșit din dezbateri — depinde de pregătirea temeinică, de conținutul educativ al fiecărei adunări. Și în această privință au fost citate exemple semnificative. La Școala medie nr, 3 și la Școala medie nr. 4 au avut loc adunări generale U.T.M. care aveau înscrise pe ordinea de zi una din principalele probleme ; „Cum ne desfășurăm practica de producție", „Muncă și perseverență”.în aceste adunări s-a prezentat un scurt referat care a criticat cițiva elevi și a evidențiat alți cițiva. La discuții s.au înscris doi, trei din cei criticați, care și-au luat chipurile angajamentul să acorde toată atenția practicii în producție. Această adunare ținută la clasa a X-a de la Școala medie nr. 4 nu a schimbat a- proape nimic. După adunarea generală U.T.M., Manea Ion și Panait Adriana, au continuat să neglijeze practica în producție. chiulind de la peste 20 de ore, iar alții au continuat șă fie indisciplinați, să se comporte urîtVorbitorii care au luat cuvîntul în ședința activului, re- feyindu-se la situația mai sus relatată, au arătat că bune rezultate s-ar fi obținut dacă la aceste adunări ar fi fost invitați cîțiva dintre muncitorii pe lîngă care elevii fac practică de producție și cîțiva părinți muncitori, care să-și spună părerea despre copiii lor.Pe baza propunerilor, a problemelor ridicate în dezbateri, Biroul Comitetului orășenesc U.T.M. Constanța a prezentat în fața activului U.T.M. un plan de măsuri, care, înfăptuite de organizațiile U.T.M. din școli, vor trebui șă ridice în acest trimestru nivelul învățăturii.

Ședință de lucru la MinisterulComerțului Interior

(Agerpres)
Concurs de artizanat

a aprovizionării populației în a-

La Ministerul Comerțului Interior a început joi o ședință de lucru cu vicepreședinții sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța, care coordonează activitatea comercială, președinții uniunilor regionale ale cooperației de consum și directorii direcțiilor comerciale regionale. Iau parte membri ai conducerii Comitetului de Stat al Planificării și altor ministere economice, ai Centrocoop, Direcției pentru problemele organelor locale ale administrației de stat din Secretariatul general al Consiliului de Miniștri, precum și reprezentanți ai C.C. al Sindicatului lucrătorilor din comerț.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tov. M. Levente, ministrul comerțului interior. Cadre de conducere din acest minister au prezentat apoi informări asupra unor aspecte ale activității comerțului și colaborării cu ministerele producătoare. In continuare au vorbit numeroși participanți la ședință.Ședința analizează activitatea comerțului socialist în a- nul 1962 și proiectul planului de măsuri tehnico-organizato- rice în vederea îmbunătățirii in continuare și deservirii cest an.

Recent s-e încheiat un concurs organizat de Uniunea cooperati
velor meșteșugărești București, care a avut ca scop stimularea mun
cii de creajie în domeniul producției de artizanat și îmbogăfiree 
sortimentelor. La concurs au participat mii de cooperatori, tehni
cieni și ingineri. In total, în cadrul concursului au lost realizate 
peste 300 de noi produse de artizanat, obfinufe prin prelucrarea 
artistică a metalului, maselor plastice, lemnului și ceramicei, precum 
și numeroase sortimente de bunuri de consum.

O mare parte din noile modele au și fost introduse în producția 
de serie.

Popularizarea răspîndirea
cărții agrozootehnice au de
venit preocupări de bază în 
munca bibliotecarilor. De la bi
blioteca din comuna Sprânce
nata, regiunea Argeș, colecti
viștii își procură broșurile și 

cărțile dorite.

Foto: AGERPRES(AgerpresJ

• Joi, la Atena echipa de fotbal 
Petrolul Ploiești a repurtat o fru
moasă victorie internațională în- 
vingînd cu scorul de 1—0 (1—0) pe 
Panathinaikos, actualul lider al 
campionatului grec. Fotbaliștii ro
mâni au avut majoritatea timpului 
inițiativa practicînd un joc specta
culos, în repetate rînduri aplaudat 
de cei peste 10 000 de spectatori. 
Golul victoriei a fost realizat în 
minutul 31. La un corner executat 
de Stănoaie balonul a intrat în po
sesia lui Dumitru Munteanu care 
l-a deschis imediat pe Dridea, cen
trul atacant ploieștean 
imparabil cu

a controlat în continuare jocul ro
tind cîteva ocazii favorabile prin 
Badea și Stănoaie. In repriza a 
doua, ploieștenii au înscris un gol, 
anulat însă de arbitru pe motiv de 
ofsaid.

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

• Duminică dimineața de la ora 
11 pe stadionul Giulești, echipa de 
fotbal Rapid va susține un meci 
amical în compania fruntașei cla
samentului Farul Constanta. Fot
baliștii constănfeni se pregătesc 
pentru turneul pe care-1 vor între
prinde în R. D. Germană.

In aceeași zi, la Pitești, Dinamo 
București va juca cu Dinamo din 
localitate.

înscriind
capul. Echipa romînă

ION ȘERBU

SMsflli ia weaniS e« masivul Bucegi,

• Halterofilii romîni și-au înce
put pregătirile în vederea viitoare
lor întîlniri internaționale. Ei vor 
lua parte între 15 și 17 martie la 
una dintre cele mai importante 
competiții — „Premiul Moscovei", 
în vederea acestui eveniment, un 
lot de halterofili, avînd în frunte 
pe campionii și recordmanii țării 
Ion Panait, Balaș Fiți și Lazăr Ba- 
roga, se pregătesc sub îndrumarea 
antrenorului emerit, Ștefan Pe
trescu.

• Schiorii cehoslovaci și-au în
cheiat antrenamentele în vederea 
participării la prima ediție a con- 
cutsplui internațional al Armatelor 
Prietene, care va încep© la 17 fe
bruarie la Predeal (R. P. Romînă).

toare care orașului a centru al mijloacelor de trans- nort auto. în prezent se desfășoară construcția unor noi hale ce vor fi dotate cu cele mai moderne instalații. Apoi, lîngă panglica șoselei ce taie Adjudul. nucleul industriei cale cu ramuri întinse spre ferite cartiere : al morii, brutăriilor. în Adjud se inaugura o nouă fabrică pîine.Cum arată astăzi orașul ? Bulevardul larg care te poartă de la gară spre centru are numai case noi. cu un singur cat — cartierul ceferiștilor. în centrul orașului: blocuri noi cu multe etaje în culori pastel, cu balcoane cu linii suple, ca la București, sau Galați, Res

n mănunchiul măruntelor tîrguri moldovene în care i niciodată „nu întîmplaI Adjudul își avea locul său. în acea vreme, dinaintea ultimului război mondial, Adjudul era fixat în această categorie de străzile sale pline de gropi, de cele cîteva felinare cu gaz care „luminau orașul", de întreaga panoramă a vieții. Transformările petrecute în Adjud în anii noștri sînt deosebit de mari. într-o parte a orașului s« află puternicul nod de cale ferată. In anii trecuți a început construcția unui triaj nou. A- cum funcționează o cocoașe pentru manevră cu instalații mecanizate de dirijareaîn cealaltă parte a ‘orașului taurant nou, cinematograf moss află S-M.T.-ul și centrul de:,’dern. unde la fiecare trtijzile.se schimbă filmul și în fiecare zi sînt trei spectacole. Apoi, magazine noi, sedii ale coope- VICTOR CONSTANTINESCU

se nimic",

se află S.M.T.-ul și centrul de recepționare a semințelor. O- eorul fără haturi este străbătut de cele peste 100 de trac-

rativelor pentru radio și televiziune. case de comenzi pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. studio fotografic, un hotel etcȘi asta nu-i tot. Anul acesta va fi de asemenea bogat în construcții : locuințe, un nou club cu patru sute de locuri, o nouă piață, un nou local de școală în cartierul Burcioaia. Și din nou parcuri, multe parcuri și spații verzi. Le place frumosul. adjudenilor,...înainte de a pleca din Ad- jud, secretarul sfatului popular mi-a povestit despre comanda adresată unei întreprinderi poligrafice din Bacău : un număr mare de „Vederi din Adjud“. Ce vreți, e un sentiment firesc. Prăfuitul și cenușiul orășel nu mai există. Acum pul'p.rile sînt optimiste ,, meyită a fi cunoscute pretutindeni.

lo- di- al va de

îl ară. în alt colt al apărut un puternic

Cum pregătiți
producția de legume?

(Urmare din pag. I)lucrările de irigație (surse apă sînt multe) organizația U.T.M. s-a angajat să-i mobilizeze pe toți tinerii.La gospodăria colectivă din Tătărani am întîlnit o bună inițiativă a organizației de bază U.T.M. Este vorba de recomandarea a încă 30 de tineri care să lucreze la grădina de legume. Dintre aceștia, ute- mistele Elena Niță, secretara organizației U.T.M., Maria Dră- ghici, Ștefania Răduță și Lidia Niculin au fost alese șefe de echipă în brigada legumicolă. Consiliul de conducere al gospodăriei și tînărul inginer Gheorghe Ristache au apreciat că anul trecut ele au muncit cu multă pasiune în acest sector, își cunosc bine meseria și au dat dovadă de multă pricepere în organizarea muncii în legumicultura.

bază U.T.M. nu au inițiat însă acțiuni de mobilizare a tineretului la această importantă lucrare. Experiența bună de la Bucov, Bărcănești și din alte părți unde tinerii participă în aceste zile în număr mare la transportul gunoiului de grajd la răsadnițe, este bine să fie larg popularizată în toate gospodăriile colective din raza orașului.

Amînările

înseamnă pierderiLa gospodăria colectivă din Corlătești ni s-a spus : „Vom avea în acest an 50 ha cu grădină". Bună treabă. Asta înseamnă că suprafața destinată în 1963 acestui sector de producție s-a dublat. Dar ne-am întrebat: Cum vor faceacest lucru legumicultorii de aici, din moment ce pînă acum abia au amenajat vreo 40 de m.p. de răsadnițe ?La Negoiești, Tătărani, Strej- nic, Ploeștior, tinerii colectiviști, mobilizați de organizațiile U.T.M., participau la o serie de acțiuni — de bună seamă, importante pentru gospodăria colectivă, — dar care nu erau de strictă actualitate, în timpul acesta, Cu toate că lucrarea necesita urgență, la aceste gospodării colective s-au transportat pînă acum cantități foarte mici de gunoi la răsadnițe. Cam între 50—100 tone la fiecare gospodărie, față de 500-2 000 tone necesare fiecărei gospodării.In gospodăriile colective amintite lucrează mulți tineri pe atelaje. Organizațiile de

★La încheierea raidului nostru — în care ne-a însoțit și tovarășul președinte al consiliului agricol orășenesc — în loc de concluzii l-am rugat pe însoțitorul nostru să prezinte cîteva recomandări în legătură cu măsurile ce trebuie luate pentru buna desfășurare a lucrărilor actuale din sectorul legumicol al G.A.C. din raza orașului Ploiești. Iată ce ne-a spus :— In aceste zile trebuie să se lucreze intens Ia amenajarea paturilor calde și însămînța- rca legumelor forțate și timpurii (roșii, varză, ardei gras, castraveți și altele). Totodată trebuie urgentat transportul îngrășămintelor naturale pe suprafețele destinate grădinilor de zarzavat și, îndeosebi,

pe acele terenuri care vor fi cultivate pentru prima oară cu legume.In toate gospodăriile colec. tive să fie folosită judicios fiecare oră bună de muncă la lucrările de grădină.Rezultă de aici îndatoriri importante și pentru organizațiile U-T.M. din aceste gospodării colective. In primul rînd, este nevoie de mobilizarea unui număr mai mare de tineri colectiviști la lucrările care se fac acum în legumicultura. A- lături de cej din brigăzile legumicole și cei de pe atelaje, tinerii din brigăzile de cîmp să fie antrenați să contribuie la transportul îngrășămintelor naturale la răsadnițe, să a- jute la amenajatul paturilor calde, la confecționatul gardurilor și perdelelor de protecție a legumelor, la reparatul tocurilor, al ramelor.In felul acesta va spori contribuția tineretului la obținerea de către gospodăriile colective din raza orașului Ploiești a unei cantități de peste 10 000 de tone de legume diferite și aproape 25 de vagoane de cartofi, necesare îmbunătățirii aprovizionării oamenilor muncii.
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LA BIBLIOTECA

Pe ecranele Capitalei
NOUL FILM ROMINESC

LUPEN1 29

Unul din locurile cele mai îndrăgite de către colectiviștii din satul Cordă- reni, raionul Dorohoi, este biblioteca comunală. Aici ei găsesc cărțile de literatură politică, beletristică, cărți cu caracter agrozootehnic care-i interesează. Bibliotecara Măgureanu Maria se mîndrește cu cel 978 de cititori care au citit numai în ultimul trimestru al anului trecut aproape 2 400 de cărți. Colectiviștii Găină Vasile, Cer- 
eel lean, Cetețmiue Viorel,

Brînzilă Teodora sînt seară de seară nelipsiți de la bibliotecă.Și în cele 28 cercuri de citit existente în sat se citesc multe cărți.în cadrul bibliotecii s-a organizat zilele acestea 0 expoziție care popularizează cele mai recente lucrări despre creșterea și îngrijirea animalelor. Expoziția a fost vizitată de un număr mare de colectiviști.
TEODOR UNGUREANU

Învățător

>) O producție a studioului cinematografic ..București” «
>> Scenariul : NICOLAE ȚIC EUGEN MANDRIC. MIRCEA << 
»DRAGAN <<
>> Regia: MIRCEA DRAGAN <<
>< Imaginea : AUREL SAMSON >>
>> Muzica : THEODOR GRIGORIU «

Decoruri : ARH. LIVIU POPA
>< în rolurile principale : S>
KLICA GHEORGHIU, COLEA RÂUTU, ȘTEFAN CIUBOTA.» 
>S RAȘU, GEORGE CALBOREANU, ILARION CIOBANU,/? 
»COSTEL CONSTANTINESCU, GEORGE MĂRUȚĂ, FORY<< 
;<ETERLE, TOMA DIMITRIU, V RONEA, SANDU STICLA » 
QRU, BORIS CIORNEI, DINU GHERASIM. GEORGE MOTTOItf
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O PAGINA GLORIOASĂ DIN LUPTA

EROICA QRIVIȚĂ Suișul istoriei
l aține momente «lin 
’ îndelungata istorie 

a patriei noa’s'tre au 
j semnificația mâților 

lupte muncitorești 
din Februarie 1933 

•— eroica bătălie de
telasă a proletariatului romîn îm
potriva regimului burghezo-mo- 
țierfesc.

Îmî amintesc adeseori tumul
toasele zile de la începutul anu
lui 1933, toată acea remarcabilă 
suită de acțiuni politice care 
ptin amploarea, combativitatea și 
înaltul lor nivel de organizare, 
au avut un loc de cinste în ma* 
rile acțiuni revoluționare ale 
proletariatului mondial desfășu
rate în perioada crizei economi- 
Ite din ăniî 1929—1933.

Eroica muncitorime a Griviței, 
tebndusă de Partidul Comunist, do 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu* 
Dej, n_a fost nici o clipă singură

Acad. prof.

P. Constantinescu-lcși

în marea ei bătălie. Alături de 
ea erau toți oamenii muncii din 
țara noastră și străinătate, toți 
oamenii înaintați ai vremii.

Eroicele lupte din Februarie 
1933 au stîrnit un uriaș ecou 
internațional. Zeci de mari per
sonalități europene, zeci de ziare 
și reviste din cele mai diferite 
orașe ale lumii, întreaga opinie 
publică progresistă și-au expri
mat solidaritatea cu vajnicii 
luptători de la Grivița, cu întreg 
proletariatul romîn, ridicîndu-se 
în același timp împotriva cercu" 
rilor reacționare din țara lor 
care, privind cu ură evenimen
tele din Romînia, acționau în 
atrînsă complicitate cu guver

nanții Romîniei burghezo-moșie- 
rești.

Cea mai elocventă dovadă a a’ 
cestui frățesc sprijin internațio
nal am avut-o cîteva luni după 
marile evenimente din Februarie 
1933. Eram la Paris la Congresul 
mondial antifascist. Reprezentan
ții milioanelor de oameni de pe 
toate meridianele au rostit acolo, 
în sala „Pleyel”, un aspru rechi
zitoriu împotriva fascismului. Mi 
s_a făcut onoarea să iau cuvîntul 
în prima zi a Congresului.

în momentul în care am pro
nunțat cuvîntul „Grivița”, miile 
de delegați s’ău ridicat în 
picioare și au aclamat cu 
tărie eroicul proletariat ro

mîn care ee ridicase cu atî- 
ta hotărîte împotriva fascis
mului. Ca o einstîre a luptelor 
din iarna anului 1933, care au 
constituit o manifestare puterni
că și hotărîtă împotriva ascensiu
nii fascismului, întregul Congres 
a cerut ca în Comitetul mondial 
ce conducea lupta contra fascis
mului și războiului să fie dele* 
gat și un muncitor de la Atelie
rele Căilor Ferate din Romînia.

Poporul nostru a fost și este 
mîndru de eroicii muncitori ai 
Griviței care s-au ridicat cu atîta 
curaj, fermitate, abnegație la 
lupta împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

în deceniile următoare, glo* 
rioasele tradiții ale Griviței au 
fost ridicate pe o treaptă nouă, 
prin lupta poporului nostru, 
care, sub conducerea încercatului 
său partid a tradus în viață mari
le idealuri ale clasei muncitoare.

Tinerilor, știm bine, le sînt 
dragi înălțimile. Istoria poporu
lui nostru seamănă cu munții: 
peste prăpăstii și dureri au țîș- 
nit culmile ei drepte, ca spi
nările celor care n-au mai vrut 
să se aplece umilințelor și ne
dreptăților âe veacuri. Fiecare 
fîșnire și înălțare de acest Iei 
au iost plătite cu jertfe. Pînă să 
ajungem pe culmile zilelor de 
azi, privind toate înălțimile 
clare, îmbietoare ale viitorului 
comunist, treaptă cu treaptă, 
munte cu munte, suișul istoriei 
s-a hrănit d.in energia, din via
ța luptătorilor. Din suișul aces
ta crescînd al piscurilor, unul 
dintre cele mai luminoase, În

de Ion Brad

depărtat pentru noi, cei tineri, 
și totuși atît de apropiat, ivit 
parcă în pragul prezentului, 
poartă numele de Grivița 1933.

Generații în șir, generația 
noastră și toate cele care vor 
urma au avut și vor avea în
totdeauna scăldate privirile în 
lumina acestei nemuritoare 
înălțimi. Grivița roșie, simbolul 
ridicării eroice a muncitorimii 
romîne, condusă de comuniști, 
împotriva mizeriei, a jafului 
capitalist, împotriva fascismului 

ce adulmeca la acea vreme 
inima popoarelor cu botul lui 
rînjit, de fiară flămîndă.

Da, spre înălțimea istoriei 
sînt îndreptate glodurile încăr
cate de recunoștința noastră. 
Jertfa muncitorilor căzuți în 
bătălia aspră și inegală, lupta 
începută și continuată de acei 
bărbați neînlricați — inima vie 
și conștiința trează a clasei 
muncitoare și a întregului po
por, — se întruchipează în lu
mina prezentului socialist.

Ca o ilustrare plastică, Istoria 
prezentului î și evocă trecutul 
prin șirul de munți albi ai Căii 
Griviței, munți înălțați de om 
pentru el, pentru irumusețea vi
surilor împlinite, pentru toate 
înălțimile dragi ale vieții.

Și Calea aceasta a Griviței 
trece prin țara întreagă. Cu un 
capăt în trecut, cu altul în vii
tor.

Tinerii învață istoria, dar și 
participă Ia făurirea ei. Înălți
mile se măsoară azi cu faptele 
muncii și eroismului cotidian, 
cu hotărîrea de a da viață idea
lurilor comuniste, sub flamura 
biruitoare a scumpului nostru 
partid.

iSBfBg

Galea Griviței, astăzi.

I ceas‘a fotografie infătițind o imagine nocturnă
Zâ? a Grivitci* vorbește atît de convin- 

gător despre avîntul constructiv al anilor noștri, 
''IF I 1 orice completări par de prisos. Ea te în-
WilllWW deamnă să reflectezi singur la faptul că de-a 

lungul acestei artere bucureștene și îndărătul 
acestor ferestre, unde acum oamenii se odihnesc 

ori mai zăbovesc peste paginile unei cărți, s-au instaurat 
pentru totdeauna legile frumosului, proprii orînduirii socia
liste.

Numai în ultimii patru ani și numai pentru ceferiști au 
fost construite peste 2 200 de apartamente — echivalentul 
unui oraș. în ceea ce-i privește pe petroliști, e deajuns să 
amintim că pe harta țării au apărut, în ultimii ani, noile lor 
orașe — Onești, Lucăcești, Valea Caselor, Țicleni, că 7 000 
de familii de petroliști s-au mutat in case construite de stat, 
că mii de familii și-au construit locuințe proprii, că aproape 
32 000 de locuri s-au creat in cămine pentru nefamiliști.

Acolo unde au domnit zidul coșcovit din paiantă, tabla de 
acoperiș țintuită cu pietre, burlanele sparte, igrasia, pardo
seala de lut, a apărut pentru prima dată locuința modernă, 
luminoasă, confortabilă, spre care, venind de la lucru, ți-e 
atît de drag să te duci.

e este scumpă viața și sănătatea fiecărui om. O do
vedește inzestrarea țării cu tot ceea ce este necesar 
pentru a veghea la păstrarea neștirbită a forțelor 
celui care muncește și a familiei sale. In trecut uni
cul medic destinat să îngrijească miile de oameni de 
la Atelierele C.F.R. Grivița, venea rar la consultații,
așteptat de mulțime în fața unei încăperi jalnice din 

care lipseau instrumentele medicale, medicamentele.
In atribuțiile și puterea vastului complex medical al Griviței 

roșii de astăzi stă nu numai vindecarea, ci și profilaxia bolilor. 
Este rostul celor 12 dispensare de întreprindere, 12 cabinete de 
specialitate, staționarului deservit de 57 de medici și 58 cadre 
medii sanitare. 730 000 de lei reprezintă valoarea medicamentelor
distribuite gratuit intr-un singur an muncitorilor din staționar.

Petroliștilor, sănătatea le este protejată de o rețea proprie de 
asistență medicală care cuprinde 14 spitale, 17 policlinici, 34 dis' 
pensare medicale, aproape 50 de puncte sanitare, o rețea în care
lucrează mai mult de 1 200 cadre medico-sanitare.

Da, în zilele noastre omul in halat alb se află în imediata apro
piere a omului in salopetă și nimic nu-l preocupă mai mult decît 
integritatea sănătății acestui tovarăș al său.

■
 a 30 de ani de la luptele eroice ale ceferiștilor 

și petroliștilor din Februarie 1933, măsurarea ve
chilor lor revendicări, cu marile realizări de 
astăzi obținute de poporul nostru muncitor sub 
conducerea partidului, care-i bucură astăzi, dă 
timpului scurs întreaga sa semnificație. Cei crunt 
loviți oîndva de povara curbelor de sacrificiu, 

de amenzile și reținerile abuzive, de concedieri în masă și șo
maj îndelungat — ca singură alternativă a exploatării crîn- 
cene cu 12—14 ore de lucru pe zi — înțeleg că traiul ceferis
tului sau sondorului de astăzi este împlinirea celor mai ar

zătoare visuri ale tinereții lor.
Numai în ultimii trei ani, salariul mediu al lucrătorilor de 

Ia calea ferată a sporit cu peste 17 la sută. în același timp, 
în cursul anului 1962 au fost acordate sporuri de vechime în 
valoare de peste 205 milioane de lei, premii pentru muncă 
ireproșabilă insumînd peste 86 de milioane de lei și premii 
de producție în valoare de 610 milioane de lei. între anii 
1950—1962 ciștigul mediu al muncitorilor petroliști a crescut 
de 1,4 ori.

Dar nu numai în astfel de cifre se oglindește schimbarea 
fundamentală intervenită în viața ceferiștilor și petroliștilor 
ca și a tuturor oamenilor muncii din țara noastră. Ridicată 
la rangul de onoare pe care îl merită, munca lor cheamă 
după sine odihna în condițiile optime, în stațiuni de o rară 
frumusețe. Ordinele și medaliile împodobesc pieptul fruntași
lor. O zi anume, în fiecare an, este consacrată sărbătoririi 
lor : țara întreagă ridică buchetul de flori în cinstea acestor 
două detașamente glorioase ale clasei muncitoare.

DE NEUITAT
de Lascăr Sebastian

■
 ei ce au trăit acele

dureroase, dar și 
mărețe zile de la 
mijlocul lui februa
rie 1933 încearcă, 
la amintirea lor, a- 
celași puternic fior 

de admirație nețărmurită pen
tru dîrzenia fără clintire, dem
nitatea tăcută, înalta conștiință, 
eroismul neprecupețit al cefe
riștilor în grevă. Retrăim revol
ta care ne-a cuprins față de pri
mitiva cîinoșie și cruzimea săl
batecă a puterii samavolnice, 
care a împroșcat cu gloanțe pe 
cei care cereau pline, pace, li
bertate.

Era momentul procesului de 
fascizare a țării, sub oblăduirea 
unei „majestăți" hrăpărețe și 
venale, momentul cînd orice 
încercare a muncitorimii de a-și 
ridica fruntea era întîmpinată 
cu o cruntă teroare tocmai ca

mărea nu numai satisfacerea 
revendicărilor economice, ci a 
constituit totodată o puternică 
frînă în calea fascizării țării. 
Iată de ce stăpînirea burghezo- 
moșierească a fost atît de zorită 
și de sîngeroasă în înăbușirea 
grevei.

Evenimentele de Ia Grivița 
au avut darul să-i apropie de 
clasa muncitoare, să-i facă să 
înțeleagă țelurile ei și pe acei 
intelectuali cinstiți care pînă 
în februarie 1933 s-au păstrat 
de o parte, care nu înțelegeau 
întîmplările politice la care 
erau martori.

După treizeci de ani, eveni
mentele de Ia Grivița au căpă
tat o nouă semnificație. Înțele
gem azi că fără eroismul și spi
ritul de jertfă și neșovăire al 
clasei muncitoare, n-ar fi fost 
cu putință bucuria de-a trăi a-

Cîntul Griviței
Dragomirde Mihu

E zidul cenușiu, dar iată : 
c-un deget doar de l-ai atins, 
o harfă-n vînturi acordată 
văzduhu-n cîntec l-a cuprins.

E-un cîntec vechi ce te-nfioară, 
de parcă-adîncul limbii noastre 
trecutul tot l-a strîns din țară, 
din munți la cerul mării-albastre.

în el se-aude legămîntu] 
ne-nvinseî oști muncitorești. 
Ascultă-1, fiule ! E Cîntul 
de luptă al clasei-n care crești.'

Tu, cîntec ce ai vestit in lume 
a elasei aprigă vigoare,

acum rostind mărețul nume, 
sîntem în vremea viitoare, 
pe care-o-ntrevedeau eroii 
căzuți sub norii deși de foc 
cînd gloanțe, ca rafala ploii, 
vroiau s-oprească vremea-n loc.

...Sînt ziduri cenușii ca fierul 
și-nguste străzi obișnuite. 
Dar mai puternic ești sub cerul 
acestor hale neclintite, 
mai îndrăzneț ești lingă zidul 
ce-a cunoscut pe îndrăzneți, 
ei, ce-au urmat, prin foc, partidul, 
punind temeiul noii vieți.

MANIFESTĂRIZILEI DE 16La Focșani a avut loc, în sala Casei de cultură din localitate, un simpozion pe tema „Oglindirea în literatura și arta romînească a luptei ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933”.în comunele regiunii Galați, în cadrul ..Joii tineretului”,. a fost ținută conferința „A 30-a aniversare a luptelor ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933”.în regiunea Dobrogea au loc numeroase manifestări închinate zilei de 16 februarie. Activiștii de partid și de stat tin în aceste zile în toate întreprinderile, instituțiile și unitățile agricole socialiste conferința : „30 de ani de la eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști".Casa regională a creației populare a organizat o serie de șezători literare la clubu-

CONSACRATE FEBRUARIE rile Direcției regionale a navigației civile, Uniunea regională a cooperativelor meșteșugărești și altele, în cadrul cărora tineri scriitori dobrogeni au citit lucrările proprii închinate acestui eveniment.
★Joi după-amiază a avut loc la Casa de cultură a sindicatelor din orașul Baia Mare, o manifestare conscrată împlinirii a 30 de ani de la glorioasele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianua- rie.februarie 1933.In prezența a numeroși oameni ai muncii, șeful stației C.F.R. Baia Mare, Dumitru Demian, a vorbit despre însemnătatea acestui eveniment din istoria mișcării muncitorești din țara noastră.In încheiere a fost prezenta* un film artistic. (Agerpres)

In zilele premergătoare ani
versării eroicelor lupte din fe
bruarie 1933, mii de oameni ai 
muncii au vizitat Muzeul Dof- 

tana.

să nu stingherească fascizarea. 
De aceea, ridicarea Ia luptă 
a muncitorimii grivițene, sub 
conducerea Comitetului Central 
de Acțiune pe țară al feroviari
lor, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ur-

ceste zile luminoase, aceste zile 
în care moștenitorii luptătorilor 
de ieri desăvîrșesc construirea 
socialismului sub conducerea 
partidului care a călăuzit neo
bosit muncitorimea în luptele 
ei neînfricate.

Adunarea de la Universitatea 
„Al. I. Cuza“ din Iași

in vizita la Muzeul „Procesul luptătorilor ceferiști
și petroliști din iunie - iulie 1934“

Cadrele didactice și personalul administrativ al Universității „Al. I. Cuza” din Iași s-au întrunit joi la amiază în- tr-o adunare consacrată aniversării glorioaselor lupte ale
ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933.Cu acest prilej, acad. Vasile Mîrza, președintele filialei Iași a Academiei R.P. Romîne a evocat evenimentele de acum 30 de ani mnd muncito

rii ceferiști și petroliști, sub conducerea partidului, au înscris prin luptele lor eroice o pagină plină de glorie în istoria mișcării muncitorești din țara noastră. (Agerpres)

260 de colectiviști din satele 
raionului Balș au făcut joi o 
excursie la Craiova, pentru a 
vizita Muzeul „Procesul luptă
torilor ceferiști și petroliști din iunie-iulie 1934“. Printre 
cei 22 000 de vizitatori din a- 
cest an ai muieului se numără 
colectiviști și lucrători din

G.A.S. și S.M.T. din raioanele 
Segarcea, Craiova, Filiași, 
muncitori de pe șantierul 
combinatului chimic ce se ri
dică în apropiere de Craiova, 
metalurgiști de la Uzinele 
„Electroputere" și „7 Noiem
brie", elevi, studenți și mili
tari.

(Agerpres)



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Puternică manifestație

populară la Paris

U.R.S.S.; Uzinele de cauciuc sintetic din Stavropol în 
nopții

Foto: TASS-MOSCOVA

PARIS 14 Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite: Peste 100 000 de parizieni au participat la manifestația de masă organizată în seara zilei de 13 februarie în fața cimitirului Pere La- chaise pentru a comemora pe cei nouă martiri uciși cu un an în urmă în timp ce poliția împrăștia o demonstrație antifascistă. Reprezentanți ai muncitorilor, funcționarilor, studenților din Paris, care au trecut într-un cortegiu neîntrerupt au depus coroane de flori la monumentul de la intrarea în cimitir unde se aflau cele nouă portrete îndoliate ale antifasciștilor uciși cu un an în urmă.Ceremonia s-a desfășurat în atmosfera unei puternice unități a forțelor democratice. Ho- tărîrea de a se organiza această manifestație reprezintă un important eveniment politic în viața Franței. Pentru prima dată această hotărîre a fost a- doptată în comun de conducătorii partidelor comunist, socialist, radical și de conducătorii celor trei mari federații

sindicale din țară, Confederația Generală a Muncii, Confederația Franceză a Muncitorilor Creștini și Force Ouvriere.Manifestații similare au fost organizate în numeroase orașe din provincie.
Ședința unei comisii

C. A £ R.

GENEVA: în Comitetul celor 18GENEVA 14 — De la trimisul special Agerpres, C. Benga : Joi dimineața, la ora 10,30 ora locală, a avut loc în sala Consiliului din Palatul Națiunilor cea de-a 97-a ședință ordinară a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.Luînd primul cuvîntul, reprezentantul R. S. Cehoslovace, Karel Kurka, a subliniat că în momentul de față se impune de urgență luarea de măsuri eficiente pentru preîn- tîmpinarea primejdiei unui război, în special a unui război nuclear. Reprezentantul cehoslovac a declarat că trebuie făcut totul pentru a se pune capăț cursei înarmărilor, care nu face altceva decît să sporească și mai mult încordarea în relațiile internaționale.Kurka a condamnat poziția puterilor occidentale care continuă cursa înarmărilor nucleare și a arătat că guvernului S.U.A. îi revine o sdrioasă răspundere pentru că chiar în momentul reluării lucrărilor Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, a început o nouă serie de experiențe cu arme nucleare. El și-a exprimat însă speranța că dificultățile nu sînt de neînvins și se va face totul pentru a se ajunge la un acord în problema încetării experiențelor cu arma nucleară.R. S. Cehoslovacă, a spus Kurka, sprijină întrutotul proiectul de declarație propus de Uniunea Sovietică marți după-

amiază în ședința plenară a Comitetului, privind renunțarea la folosirea teritoriilor străine pentru amplasarea mijloacelor strategice de transportare la țintă a armei nucleare.Delegatul Italiei, P. Cavalet- ti, a încercat să justifice cursa înarmărilor desfășurată de puterile occidentale prin cunoscuta teorie a „menținerii echilibrului de forțe”. El a apărat idea creării „forțelor nucleare multilaterale” ale N.A.T.O., si- tuîndu-se pe pozițiile adoptate în această problemă de S.U.A. și Anglia.Cavaletti a respins propunerile sovietice făcute în cursul ședinței de marți, menite să contribuie la reducerea amenințării războiului nuclear.Burns, șeful delegației canadiene, și-a exprimat părerea că în momentul de față este necesar să se facă totul pentru a se ajunge la un acord privind încetarea experiențelor cu arma nucleară, ceea ce a spus el, constituie principala sarcină a Comitetului celor 18.

dia), A. F. Hassan (R.A.LL), Padilla Nervo (Mexic), M. Mbu (Nigeria), K. Kurka (Cehoslovacia), George Macovescu (R.P.R.). precum și O. Lutfi, reprezentant special al secretariatului O.N.U.
GENEVA. — In dimineața 

zilei de 13 februarie, repre
zentantul Uniunii Sovietice în 
Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare, V. V. Kuzne- 
țov, l-a vizitat pe reprezentan
tul Suediei, doamna A. Myr- 
dal, și pe reprezentanții Nige
riei, M. Mbo.V. V. Kuznețov a avut, de 
asemenea, întîlniri cu repre
zentantul S.U.A., W. Foster, și 
reprezentantul Indiei, A. Lall.

GENEVA 14 (Agerpres). — La 14 februarie V. V. Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al U. R. S. S., reprezentantul U.R.S.S. în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, a oferit un dejun în cinstea reprezentanților unei serii de țări carp participă la lucrările Comitetului celor 18. La dejun au luat parte : A. S. Lall (In-
Dedesubturile unui plan

neocolonialist
n ce măsură recen
tele tulburări din 
Brunei, care s-au 
extins și in Sara
wak, vor influența 
viitorul Federației 
Malayeze ? Acestei

întrebări se străduiesc să-i găsea
scă la ora actuală un răspuns ex- 
perții londonezi în problemele, 
coloniale. Pînă atunci, autorită 
țile militare engleze din Extre
mul Orient se grăbesc „să curețe 
terenul", adică să reprime mișca
rea de eliberare națională și să 
obțină consimțămîntul unor li
deri locali pentru planul „Mala- 
yeziei mari".

Faptul că lupta patrioților 
continuă cu intensitate, dovede
ște că mișcare de eliberare na
țională acționează cu hotărîre 
atît împotriva vechii dominații 
coloniale, cit și împotriva neoco- 
lonialismului. Este desigur rela
tiv ușor cu ajutorul presiunilor 
să determini un sultan sau altul 
să accepte crearea Federației Ma
layeze, dar este imposibil să de
termini un popor întreg să se 
plece în fața dominației colonia
liste.

Proiectata Federație Malayeză, 
la fel ca și Federația Arabiei de 
sud în peninsula Arabă sau Fede
rația Rhodesiei și Nyassalandului 
pe cale de dispariție, sînt expre
sia politicii neocolonialiste care 
încearcă să conserve exploatarea 
economică schimbînd întrucîtva 
fațada politică. Punerea pe pi
cioare a Federației Malayeze, i-a 
revenit actualului premier mala
yez Rahman, care și-a asumat mi
siunea de a veghea Ca interesele 
colonialiste să rămînă neștirbite. 
Conținutul precis al viitoarei fe
derații se poate desluși din in
tenția autorităților engleze de a 
aplica actualul tratat militar an- 
glo'malayez și viitoarei federa
ții, precum și din faptul că în
tregul contingent de funcționari 
englezi urmează să rămînă „pe 
loc" după ce actualul teritoriu al 
Malayei, Singapore, — unde baza 
militară engleză va „suprave
ghea” împrejurimile —, Borneo 
de nord, Brunei și Sarawak se 
vor uni în cadrul federației.

F aurit orii planului federaliză
rii n-au omis împotrivirea mase
lor populare din diferitele teri
torii ce urmau să intre în compo
nența viitoarei federații. Dacă 
Rahman și-a asumat misiunea de 
a supraveghea îndeaproape evo-

luția situației din Malaya, în Sin
gapore a fost organizat la 1 sep
tembrie 1962 un plebiscit, în ca
drul căruia corpul electoral a 
fost solicitat să se pronunțe 
doar asupra formei în care ur
mează să fie legat statul Singa
pore de viitoarea federație. Și 
în consecință, ca în majoritatea 
„consultărilor" de acest gen, fi 
cea din luna septembrie s-a te- 
minat, așa cum au stabilit orga
nizatorii plebiscitului, dar cu a 
cest prilej s-a reliefat — spre 
nemulțumirea colonialiștilor 
existența unei împotriviri față de 
politica neocolonialistă.

O poziție potrivnică include
rii în federație au adoptat și nu
meroase organizații politice din 
coloniile engleze de pe insula 
Kalimantan. Partidul popular 
unit din Sarawak, Partidul popu
lar din Brunei, Asociația comer
cială mixtă din Borneo de nord 
— s-au pronunțat împotriva in
trării celor trei teritorii în noua 

. formă „federativă" de dominație 
colonială. Măsura în care această 
poziție corespunde aspirațiilor 
reale ale popoarelor din aceste te
ritorii s-a putut vedea din faptul 
că la alegerile organizate la 30 
august pentru Adunarea legisla
tivă din Brunei — în ciuda meto
delor bine cunoscute ale biciului 
și falsificărilor electorale — par
tidul popular care se pronunță 
pentru independența Brunei'ului 
a obținut 54 din cele 55 de locuri. 
Dar mai mult decît toate cele
lalte manifestări, revolta care a 
izbucnit la 8 decembrie 1962 în 
Brunei și s-a extins în Sarawak, 
continuînd și astăzi în pofida re
presiunilor colonialiste, a scos în 
evidență că lupta pentru elibera
rea națională nu poate fi înăbu
șită.

Proiectul englez al Federației 
Malayeze a trezit, pe de altă par
te, invidia monopolurilor ameri
cane care rîvnesc la bogățiile a- 
cestor teritorii, și nu vor să 
lase pe seama concurenților 
glezi. Luările de poziție ale 
prezentanților filipinezi din ul
tima vreme nu pot fi despărțite 
de atitudinea americană față de 
viitoarea federație. Deși Filipine- 
le — împreună cu Tailanda — 
sînt legate de actualul stat mala
yez în cadrul A.S.A.S. (Asociația 
pentru Asia de sud), bloc econo
mic creat ca apendice al 
S.E.A.T.O., președintele Filipi- 
nelor nu s-a abținut de a'l ataca

le 
en- 
rc-

*

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
La Moscova a avut loc cea 
de-a XlV-a ședință ordinară a 
Comisiei permanente pentru e- 
energie electrică a C.A.E.R.

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

Comisia a examinat hotărî- 
rile celei de-a XVII-a sesiuni a 
C.A.E.R. și ale ședinței Comi
tetului executiv al C.A.E.R., 
care se referă la activitatea co
misiei și a adoptat hotărîrile 
corespunzătoare.

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

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

—®—

H. Wilson ales lider
al partidului laburist englez

• LONDRA. — Agenția Reu
ter anunță că la 14 februarie, 
după două tururi de scrutin pen
tru desemnarea liderului Parti
dului laburist din Anglia, Harold 
Wilson a fost ales 
cum se știe, acest 
nit vacant în urma 
Hugh Gaitskell).

Consfătuirea de ia Casa Albă
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Associa
ted Press și alte agenții de presă 
americane, la 12 februarie, preșe
dintele Kennedy a avut o consfă
tuire cu mai mulți experți care au 
„reexaminat amănunțit politica 
S.U.A. față de Europa". Au parti
cipat vicepreședintele Johnston, 
secretarul de stat Rusk, foștii se
cretari de stat Acheson și Herter, 
precum și ambasadorul S.U.A. in 
Anglia, Bruce. P. Salinger,, purtă
torul de cuvînt al Casei Albe pen
tru problemele presei, a declarat la 
13 februarie că în momentul de 
față, guvernul S.U.A. ține o serie 
întreagă de consfătuiri în care sînt 
abordate numeroase probleme pri-

vind politica externă a S.U.A. Zia
rul „Washington Post" informează 
că scopul acestei consfătuiri a fost 
reexaminarea politicii Statelor 
Unite în urma eșecului tratativelor 
de la Bruxelles referitoare la ade
rarea Angliei la Piața comună eu
ropeană. La Washington se subli
niază că nu se pune problema unei 
revizuiri fundamentale a politicii 
americane față de Europa occiden
tală. Principalele coordonate ale a- 
cestei politici vor continua să fie, 
ca și pînă acum, întărirea forței mi
litare a pactului atlantic și spriji
nirea așa-numitei integrări econo
mice și politice vest-europene. 
Dacă vor interveni modificări, 
acestea se vor referi numai la 
chestiuni de tactică, adică la ale
gerea metodelor considerate a fi 
cele mai potrivite pentru atingerea 
obiectivelor de mult stabilite ale 
alianței atlantice.

Corespondentul diplomatic al 
ziarului „Washington Post“ scrie 
că în această privință în cadrul 
administrației americane se contu
rează două puncte de vedere. Unii 
consilieri ai președintelui pun ac
centul pe neînțelegerile ivite între 
S.U.A. și Franța și consideră că 
Statele Unite ar trebui să nu țină 
seama de poziția Franței atunci 
cînd aceasta este diferită de pozi
ția oficială americană. Alți consi
lieri preconizează să se dea dovadă 
de tact și răbdare pentru lichida
rea divergențelor dintre cele două 
guverne. Esențialul este după pă
rerea ambelor grupuri, ca planurile 
de înarmare cu armament clasic și 
atomic ale pactului atlantic să nu 
sufere de pe urma divergentelor in- 
ter-occidentale.vehement pe tutorele viitoarei 

federații, Rahman. Totodată nu 
a fost dată uitării nici disputa 
anglo-filipineză de la începutul 
anului 1962 pentru Borneo de. 
nord, și nici faptul că guvernul 
jilipinez a propus în iulie 1960 
crearea unei confederații a Ma- 
layeziei mari în care, alături de. 
statele proiectatei federații suh 
egidă engleză urrna să intre, ba 
chiar să dețină un rol conducă
tor, guvernul din Manila. Acum, 
acest guvern revendică sus și ta
re paternitatea „confederației", 

acuzînd guvernul malayez că a 
preluat ideea, caricaturizînd-o... 
Paralel cu aceste incriminări și 
pretenții, secretarul general al 
blocului agresiv S.E.A.T.O., Fote 
Sarasin. a lansat un balon de în
cercare declarînd că nimeni nu 
s-ar împotrivi intrării viitoarei 
Federații Malayeze în S.E.A.T.O., 
dar inițiativa ar trebui să vină din 
partea solicitantului! Nu este 
greu de văzut în declarațiile lui 
Sarasin, care s-a făcut nu o dată 
în trecut purtătorul de cuvînt al 
politicii americane în Asia de 
sud'est, o încercare de a atrage 
viitoarea federație sub egida a- 
mericană, adică de a o smulge de 
sub patronatul concurenților en
glezi.

Statele independente din Asia 
se pronunță împotriva planului 
neocolonialist al Federației Ma- 
layeze. Guvernul indonezian a 
atras atenția, prin glasul minis
trului său de externe, Subandrio, 
asupra faptului că amplasarea de 
baze militare în insula Kaliman
tan, adică în actualele posesiuni 
coloniale engleze Borneo de nord, 
Brunei și Sarawak, este intolera
bilă.

Pretențiile făuritorilor viitoa
rei Federații Malayeze că popoa
rele din teritoriile ce urmează să 
intre în componența acestei gru
pări ar fi acceptat „de bunăvoie 
unirea" au fost demascate de ac
țiunea mișcării de eliberare na
țională din Brunei și Sarawak, 
din Borneo de nord și Singapore, 
din Malaya.

Z. FLOREA

800.000.000 
de copii victime 
ale subnutrițieiIntr-un mesaj comun dat publicității de către Maurice Pate, director executiv al Fondului O.N.U. pentru copii (U.N.I.C.E.F.), și de către M. B. R. Sen, director general al Organizației O.N.U. pentru alimentație și agricultură (F.A.O.), se spune între altele : „în unele regiuni ale 

lumii, din cauza resurselor in
suficiente sau prost utilizate, 
un copil din doi trăiește mai 
puțin de un an. Cei 800 mi
lioane de copii din țările insu
ficient dezvoltate și anume din 
zonele tropicale și subtropicale 
sînt victime ale proastei ali
mentări sau a subnutriției”.

„Suferințele și nedreptățile 
pe care le au de suferit milioa
ne de copii sînt încă puțin cu
noscute”. Acesta este motivul pentru care Organizația O.N.U. pentru alimentație și agricultură (F.A.O.) și Fondul O.N.U. pentru copii (U.N.I.C.E.F.) fac apel ca să se mobilizeze toate eforturile în lupta pentru îmbunătățirea situației- copiilor, se spune în încheierea mesajului.

■ ecție de istorie la 
liceul din ~ 
hacht de 
Hamburg. O 
obișnuită ? 
prea...

Auditoriul 
mai numeros 

cel pe care îl întrunește 
bicei un banal curs de istorie. 
Toți elevii au fost adunați în- 
tr-o sală, fără nici o excepție, 
după ordinea alfabetică din ca
talog. Au venit și profesorii, 
cu toți, de asemenea, fără nici 
o excepție, așezîndu-se pe 
scaunele din față după poziția 
ierarhică pe statele de salariu. 
A venit și un domn în vîrstă, 
uscățiv, cu o ținută rigidă 
Vorbitorul.

Vorbitorul nu este unul din 
profesorii liceului. Nu-i 
măcar din localitate. " 
privesc cu respect, îf

Geesl- 
lingă 
lecfie 

Nu

este 
decit 

de o-

i nici 
Toți îl 
salută 

prin plecăciuni la care el răs
punde nepăsător, rece) imagi- 
nîndu-se parcă pe un soclu de 
marmură.

In sfîrșit, începe lecția. Tema 
nu aparține nici antichității și 
nici Evului Mediu, ci unui tre
cut îndeajuns de apropiat. La 
catedră se vorbește despre 
Hitler. Mai exact: se face ano- 
logia politicii naziste. Agresiu
nile sînt justificate cu cinism, 
înfrîngerile sînt explicate prin

cauze ce nu pot altera impre
sia de genialitate a „iiîhreru- 
lui".

Cei 300 de copilandri sînt 
puși să aplaude („cu entu
ziasm” — notează „FRANK
FURTER ALLGEMEINE ZEI- 
TUNG”). Proiesorii adaugă a- 
cestor aplauze pe cele ale lor.

Dar, în lond, cine este aplau
datul conferențiar ?

Se cuvine o lămurire. 
Numele: Karl Doenitz. 
Funcfia: succesorul desemnat 

de Adolf Hitler să conducă al 
treilea Reich în ultimele sale 
zile de existenta.

Nu-i nici o confuzie la mij
loc. Cel pe care Hitler l-a nu
mit urmașul său, cel care a 
proclamat după moartea Iul 
Hitler fidelitatea fajă de hitle- 
rism, cel care poartă răspunde
rea unor grave crime de război 
patronînd pirateria pe întinsul 
oceanelor, practicată de navele 
fasciste — Karl Doenitz a fost 
adus Ia liceul din Geesthacht să facă „educație" unor baie- 
tandri de 15—16 ani. Inițiativa 
acestei „lecții” a aparținut unul 
deputat creștin-democrat 
Bundestag, prof. Koch.

Ecoul negativ pe care

Poziția fermă
ai

în

l-a

a
păcii

stîrnit întîmplarea a determi
nat autoritățile școlare din lan
dul Schleswig-Holstein să pro
mită deschiderea unei anchete. 
Nu vrem să anticipăm conclu
ziile, însă ar fi o iluzie deșartă 
să ne imaginăm că se vor 
lua măsuri spre a pedepsi 
pe vinovați. Nu se va întîm- 
pla aceasta, deoarece apa
riția lui Doenitz în postura de 
„educator" nu poate fi con
siderată drept un fenomen 
izolat. Landul Schleswig-Hol
stein are o reputație pe care 
revista „DER SPIEGEL" ă sin
tetizat-o astfel cu destulă reți
nere : „Riscurile pentru foștii adepți ai nazismului sînt foarte mici în Schleswig-Holstein”.

Aspectul cel mai grav al în- 
tîmplării de la Geesthacht se 
referă la educarea tineretului 
vest-german, la cultivarea în 
rîndurile lui a odiosului milita
rism, la otrăvirea copilandrilor 
de 15 ani cu veninul revanșei.

Cînd un criminal de război 
este pus să țină o lecție de is
torie, înseamnă că la Bonn nu s-a învățat nimic, dar absolut, 
nimic, din lecțiile istoriei.

E. O.

o

lider (după 
post a deve- 
decesului lui

In numeroase țări studenții iranieni au organizat manifestații împo
triva măsurilor antipopulare ale guvernului d’in Iran. O asemenea 
manifestație a avut loc și în fața ambasadei iraniene din Washing

ton. Poliția a intervenit cu brutalitate.

„O scrisoare pierdută", 
la televiziunea franceză

13 februarie, 
televiziune franceze 
comedia „O scrisoa- 
a marelui scriitor 
I. L. Caragiale, în

PARIS. — La 
posturile de 
au prezentat 
re pierdută” 
clasic romîn 
adaptarea scriitorului Andre Kc" 
dros. Punerea în scenă a specta
colului aparține regizorului Jeau 
Prat, care a realizat în cursul a- 
nului trecut spectacolele de mare 
succes cu piesele „Perșii” de

Eschil, „Trei surori” de Cehov și 
altele.

Presa pariziană a consacrat ar
ticole și cronici spectacolului 
realizat de televiziunea franceză 
cu capodopera dramaturgului ro
mîn. Ziarul Aurore” subliniază 
savoarea comediei în ansamblu, 
arătînd că îndeosebi ultimul act 
este excelent.

rga-nizajia en
gleză Mișcarea 
tineretului pen- 

pace, protestează 
împotriva intenției
S.U.A. de a folosi 
submarinele ameri
cane cu rachete nu
cleare „Polaris" care 
staționează la Holy 
Loch (Scotia) pen
tru patrulare în Marea

Mediferană. Intr-o 
scrisoare adresată pre
mierului Macmillan, or
ganizația Mișcarea ti
neretului pentru pace 
subliniază că aceste 
submarine vor fi sub 
comanda nemijlocită a 
S.U.A., fără cel mai 
mic control din partea 
Angliei.

Aceste planuri, pa
ralel cu reluarea de 
către Statele Unite a 
experiențelor nucle
are subterane, se 
spune în scrisoare, 
pun la îndoială din 
nou afirmațiile S.U.A, 
că ele gr dori inter
zicerea tuturor expe
riențelor nucleare.

INSUFICIENT DEZVOLTATE

• MOSCOVA. — La 14 fe
bruarie N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., s-a întîlnit la 
Kremlin cu prințul Suvanna 
Fumma, primul 
Laosului.

La intîlnire au 
Quinim Folsena, 
facerilor externe 
și ambasadorul 
Panya.

La intîlnire a participat, de 
asemenea, Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe, și 
Serghei Afanasiev, ambasado
rul U.R.S.S. în Laos.

ministru al

fost de față 
ministrul a- 
al Laosului, 
Khamphan

„Pentru cei 20 000 000 de negri 
America a devenit un stat poli
țienesc”. în manifeste S'a expri
mat indignarea împotriva înăbu
șirii drepturilor cetățenești și o- 
menești ale populației de cu
loare.

în timpul demonstrației au 
fost difuzate, de asemenea, ziare 
în care erau relatate fărădelegile 
rasiștilor în diferite regiuni ale 
S.U.A.

intentat la cererea procurorului 
general si insistă să anuleze re' 
cursul lipsit de orice sens, ară' 
tind în jelui acesta nevinovăția 
celor implicați în „procesul Ma- 
țukawa”.

• Cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, alianță și asistență mutuală între R. P. Chineză și U.R.S.S., la Moscova a avut loc o adunare festivă a reprezentanților vieții publice din capitala sovietică.A luat cuvîntul Viaceslav Eliutin, vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto-chi- neză.Cu prilejul aceluiași eveniment la Pekin a avut loc o seară festivă a opiniei publice din capitala R. P. Chineze.A luat cuvîntul Cijan Ciji- sian. secretar general ad-inte- rim al conducerii centrale a Asociației de prietenie chino- sovietică.

• CARACAS. — Acțiunile 
populare împotriva regimului die’ 
tatorial din Venezuela s-au in
tensificat simțitor în ultima 
vreme. Agențiile de presă 
relatează că un grup de mem
bri ai Frontului de Eliberare 
Națională din Venezuela au cap
turat nava „Anzoategui” la bor
dul căreia se aflau aproximativ 
40 de persoane, 
se afla în larg, 
pitanului navei, 
racas, reiese că 
nii echipajului 
toși și că nava se află la aproxi
mativ 400 de mile de Venezuela.

Grupul de membri ai Frontu" 
lui de Eliberare Națională de pe 
nava „Anzoategui” a transmis o 
proclamație în care își exprimă 
protestul împotriva actualului re
gim din Venezuela.

RANGOON. — Birmania a sărbătorit la 13 februarie Ziua unirii.în urma hotărîrii guvernului, Ziua unirii se sărbătorește pe rînd în capitalele statelor naționale ale Birmaniei. Peste 70 000 de oameni au participat la mitingul festiv care a avut loc în orașul Loiko, (statul național Kaias).
pe cînd aceasta 
Din mesajul că" 
transmis la Ca- 

ofițerii și oame- 
navei sînt sănă-

• NEW YORK. — La New 
York a avut loc o demonstrație 
de protest împotriva discrimină
rii rasiale din S.U.A., la care au 
luat parte cîteva sute de negri. 
Participanții la demonstrație au 
difuzat manifeste intitulate

• PRAGA. — După cum anun
ță agenția CTK, comisia interna
țională pentru apărarea dreptu
rilor sindicale a F.S.M. a adresat 
o telegramă de protest curții su
preme din Tokio împotriva reju- 
decării așa-zisului „proces Ma- 
țukawa”.

Oamenii muncii și organizațiile 
sindicale din întreaga lume, se 
spune în telegramă, se pronunță 
liotărît împotriva noului proces

• MADRID. — Agenția 
France Presse anunță că la 
Madrid, au fost difuzate ma
nifeste ale organizației „Fron
tul pentru eliberarea popu
lară" în care se anunță că mai 
mulți lideri ai acestei grupări 
au fost arestați de autoritățile 
franchiste și urmează să fie 
judecați în viitorul apropiat. 
In manifest se denunță mane
vrele prin care guvernul fran- 
chist caută să creeze impresia 
că ar fi introdus o așa-zisă 
„liberalizare" în viața politi
că spaniolă.

Organizația „Frontul pentru 
eliberarea populară" reunește 
mai multe grupări catolice și 
laice care activează împotriva 
dictaturii franchiste.

YORK. — La 14 fe- 
Cape Canaveral a fost 
nou satelit american 

telecomunicații „Syncom”

• NEW 
bruarie la 
lansat un 
de
menit 6a stabilească legături ra
dio și telefonice între America 
de nord și Africa. După cum 
transmite agenția France Presse,

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA ; București. Piața „S'cînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul.; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii",

GENEVA 14 — De la trimisul 
special Agerpres, C. Benga : La 
Palatul Națiunilor din Geneva, în 
cadrul conferinței Națiunilor Unite 
pentru folosirea științei și tehnicii 
în interesul regiunilor insuficient 
dezvoltate, miercuri după-amiază 
au avut loc ședințe specializate, în 
care s-au discutat probleme legale 
de importanta îngrășămintelor chi
mice pentru agricultură, îmbunătă
țirea transporturilor fluviale și ca
botajului și altele.

In raportul secretarului general 
în problemele legate de importanta 
industriei producătoare de îngră
șăminte chimice și de rolul acesto
ra în dezvoltarea agriculturii cit și 
în expunerile făcute de numeroși 
oameni de știință din difertie țări, 
s-a subliniat necesitatea creării în 
țările insuficient dezvoltate, a unor 
uzine de produse chimice. Majori
tatea vorbitorilor a scos în eviden
tă contribuția pe care industria 
chimică o poate aduce la dezvol
tarea industriei și agriculturii din 
tarile în curs de dezvoltare.

Intervenind în cadrul discuțiilor, 
inginer Marcel Timuș, directorul 
Institutului pentru proiectarea in
stalațiilor petroliere din Ploiești, 
membru al delegației R. P. Romine, 
a arătat că în Romînia s-a trecut 
în anii puterii populare la chimi
zarea agriculturii și la folosirea în
grășămintelor chimice și produse
lor destinate pentru combaterea 
factorilor dăunători în agricultură. 
Acest proces, a spus el, s-a des
fășurat pe baze strict științifice, 
finind seama de condifiile specifice 
țării noastre.

Vorbitorul a prezentat o serie de 
factori care au permis dezvoltarea 
industriei de îngrășăminte chimice 
și extinderea folosirii acestora în 
agricultură în țara noastră. Printre 
aceștia, el a menționat politica de 
investiții înfăptuită de stat, crea-

rea de institute de cercetări știin
țifice în domeniul agriculturii, ol 
chimiei și geologiei, organizarea de 
institute de proiectări, pentru in
stalații industriale, dezvoltarea in
dustriei constructoare de mașini, 
întiințarea de gospodării agricole 
de stat și gospodării agricole co
lective.

La închiderea edifiei

SITUAȚIA
DIN IKAK

BAGDAD 14 (Agerpres), — După 
cum relatează corespondentul din 
Bagdad 
Press, în 
străzile 
schimbul __  ___ _ _7____
abia în dimineața de 14 februarie. 
Potrivit relatărilor 
torii oculari, scrie 
schimbul de focuri 
cartierele orașului 
late, mai ales în apropierea clădirii 
telegrafului central și în Piața At- 
tahriro. Joi dimineața, relatează 
U.P.I., au izbucnit noi ciocniri ar
mate la Bagdad, pe ambele maluri 
ale Tigrului. Agenția France Presse 
arată că potrivit unor știri sosite 
la Teheran de la frontiera irakiană, 
în numeroase orașe din Irak 
luptele între trupele noului guvern 
și adversarii săi continuă.

al agenției Associated 
seara de 13 februarie pe 
Bagdadului a reînceput 
de focuri care a încetat

făcute de niar- 
corespondentul, 
a avut loc in 
cele mai popu-

PE SCURT
Ia cîteva ore după lansare un 
purtător de cuvînt al Admini
strației naționale pentru aero
nautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că a 
fost pierdut contactul cu sateli
tul „Syncom”. Potrivit acelorași 
surse, se presupune că instalații
le satelitului au suferit avarii.

SAIGON. ■— După cum rela
tează postul <le radio Saigon, au
toritățile diemiste au ordonat 
construirea unei „centuri strate
gice” în jurul cîtorva cartiere ale 
capitalei, în scopul prevenirii pă
trunderii forțelor patriotice.

Prin construirea acestei insta
lații militare — un zid lung de 
șase kilometri și înalt de 1,5 me
tri — se urmărește, de asemenea, 
izolarea populației, în majoritate 
muncitori, de restul populației, 
forțîndu-i să 
de adevărate 
tiare.

Paralel cu 
mitei 
mandamentul sectorului militar 
special din Saigon a trimis în ul
tima perioadă numeroase trupe 
în regiunile din jurul Saigonu- 
lui pentru a teroriza și jefui 
populația și pentru a recruta noi 
tineri în armată.

trăiască în 
lagăre de

condiții 
concen-

așa-nu-
I

construirea
„centuri strategice”, cow

• MOSCOVA. — Konstantin 
Markov, om de știință sovietic, a 
formulat ipoteza că cu 100 de 
milioane de ani în urmă conti
nentul Antarctida era situat în 
ocean la latitudini medii. Acolo 
creșteau păduri, ale căror urme 
se găsesc pe țărmurile Antarcti- 
dei dinspre America de Sud și în
tre ghețarii din insula Seimur.

Continentul s-a deplasat după 
aceea din ce în ce mai mult spre 
sud, și, în sfîrșit, a ocupat locul 
actnal.

CAIRO 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum 
anunță agenția M.E.N., la 14 
februarie la Bagdad a fost arestat 
Aziz Șerif, cunoscut militant al 
vieții publice și participant activ 
la lupta pentru pace. De mulți ani 
el este secretar general al Con
siliului național al partizanilor 
păcii din Irak și membru al Con
siliului Mondial al păcii. în 1960 
i s-a decernat Premiul Interna
țional Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare”.

PARIS 14 (Agerpres). — în le
gătură Cu evenimentele recente 
din Irak, Partidul Comunist Fran
cez a dat publicității o declarație 
de protest împotriva represiuni
lor sîngeroase Ia care sînt supuse 
forțele democratice din această 
țară. Sute de patrioți, se spune 
în declarație, au fost uciși sau 
aruncați în închisori.

Partidul Comunist Francez — 
se arată în declarație — care a 
sprijinit întotdeauna lupta eroică 
a poporului irakian, lupta tutu
ror popoarelor din Orientul A- 
propiat și Mijlociu, lupta tuturor 
popoarelor înrobite pentru in
dependență și pentru dreptul de 
a dispune de avuțiile lor națio
nale, protestează cu hotărîre îm
potriva acestei politici care nu 
poate servi decît uneltirilor im
perialiștilor în Orientul Apropiat.

Partidul Comunist Francez 
cheamă pe oamenii muncii și pe 
republicanii francezi să-și mani
feste solidaritatea cu patrioții și 
democrații din Irak.

împotriva represaliilor la care 
sînt supuși patrioții irakieni a 
protestat de asemenea Secreta
riatul uniunii generale a studen
ților irakieni din străinătate cu 
sediul la Londra. Studenții ira
kieni care învață în Franța au a. 
dresat un apel întregii opinii pu
blice mondiale, tuturor organi
zațiilor internaționale, în special 
O.N.U., Crucii roșii internațio
nale, cerîndu-le să stăruie „pen
tru încetarea vărsării de sînge și 
pentru respectarea personalității 
omului".


