
30 de ani de la eroicele lupte 

din februarie 1933 

ale muncitorilor ceferiști 

și petroliști

Regîonslă |Hune-doara-Deva \ Proletari din toate țările, uniți-văî

Scinreia
tineretului

Organ Central al

Anul XIX, seria II nr. 4279
Uniunii Tineretului

4 PAGINI — 20 BANI
Muncitor

Sîmbătă 16 februarie 1963

ADUNAREA SOLEMNA DIN CAPITALA

PREZIDIUL ADUNĂRII. Foto : AGERPRES

1

Manifestări culturale

Vineri după-amiază, în sala 
Palatului R. P. Romine a avut 
loc adunarea solemnă organi
zată de Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
cu prilejul aniversării a 30 de 
ani de la eroicele lupte din 
februarie 1933 ale muncitori
lor ceferiști și petroliști.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernillui, cori- 
ducători ai organizațiilor de 
masă și instituțiilor centrale, 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, participanți din 
întreaga țară la luptele mun
citorilor ceferiști și petroliști 
din februarie 1933, academi
cieni și alți oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai oa
menilor muncii din întreprin
derile bucureștene.

Erau de față șefii unor mi-, 
siuni diplomatice acreditați in 
R. P. Romînă.

Primiți cu puternice aplauze 
și urale, la masa prezidiului 
au luat loc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chi
vu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Moghiroș, Dumitru Co- 
liu, Leontin Sălăjan, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Mihai 
Burcă, Florian Dănălache, Isac 
Martin, Alexandru Sencovici, 
Dumitru Simulescu, Gheorghe 
Stoica, Virgil Trofin, precum și 
Dumitru Antonescu, Gheorghe 
Belu, Ion Cioran, Ifrirn Costa- 
che, Alexandru Georgescu, Ni
colae Iancu, Ion Ifrirn, Nicolae 
lonescu, Petre Niculaeș, lonNi- 
culi, Gheorghe Popescu, Ion Gr. 
Stancu, Ion Stănescu, partici
panți la luptele din februarie 
1933 ale muncitorilor ceferiști și petroliști, Ion Derji, munci
tor fruntaș la Atelierele cen
trale I.T.B., Ion Drăgan, mun
citor fruntaș la Uzinele „Vul
can", Ștefania lordache, mun
citoare fruntașă la Industria 
bumbacului și Nicolae Tăbă- 
cuț, muncitor fruntaș la Uzi
nele „Timpuri Noi".

Adunarea solemnă a fost 
deschisă de tovarășul Florian 
Dănălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R.

Primit cu aplauze puternice 
a luat cuvintul tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R., care a vorbit despre 
cea de-a 30-a aniversare a 
eroicelor lupte din februarie 
1933 ale muncitorilor ceferiști și petroliști.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri de aplauze 
prelungite.

Cei prezenți au ovaționat 
îndelung pentru conducătorul 
încercat al poporului nostru — 
Partidul Muncitoresc Romin, 
pentru Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

După adunarea solemnă, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți conducători ai 
partidului și statului s-au în-

(Continuare în pag. a U-a)

Tovarăși,

Cuvîntarea tovarășului

Chivu Stoica
instaurată dictatura lui și bezna fascismului însă se întindă deasupra

rieirrri ’■« fusese Hitler cepea Europei, luptele din februarie au constituit un mesaj înflăcărat adresat proletariatului de pretutindeni, au demonstrat spiritul revoluționar și eroismul clasei muncitoare din Romînia — detașament de luptă al marii armate internaționale a celor ce muncesc.Luptele din februarie au a- vut loc pe fondul crizei economice din 1929-1933 care a bîn- tuit lumea capitalistă, a paralizat capacități de producție considerabile și ramuri industriale întregi, a dat cu mulți ani înapoi producția țărilor capitaliste, a aruncat în străzi milioane de șomeri, de țărani și fermieri ruinați.Burghezia monopolistă din țările capitaliste înaintate economic a urmărit ieșirea din criză atât pe spinarea maselor muncitoare din propria țară, cît și pe seama popoarelor din țările aflate în dependența lor, orientîndu-se totodată spre fascism, ca instrumentul cel mai ascuțit împotriva libertăților democratice și al pregătirii războiului antisovietic.înapoierea economică și dependența Romîniei față de marile monopoluri imperialiste au făcut ca în țara noastră criza să se manifeste în mod deosebit de acut, determinînd scăderea aproape la jumătate a producției industriale, închiderea a numeroase fabrici, falimentul unui șir de întreprinderi, creșterea șomajului de masă, crahuri bancare, toate a- cestea împletindu-se cu efectele grave ale crizei în agricultură.Căutînd ieșire din dezastrul economic, guvernele burghezo- moșierești au contractat în A- pus o serie de împrumuturi în condiții înrobitoare, au acceptat așa-zisul „plan de asanare" de la Geneva, faimoasele „curbe de sacrificiu11 care loveau cu cruzime în populația muncitoare prin reducerea sau suspendarea plății salariilor muncitorilor și funcționarilor și concedierea a 30 la sută din numărul acestora, au concesionat trusturilor străine importante surse de venit național, au acceptat controlul direct al acestor trusturi asupra gestiunii financiare a marilor instituții de stat, ca Banca Națională, căile ferate — Romînia fiind astfel și mai adînc înfeudată capitalului monopolist străin.Generațiile tinere nici nu își pot închipui suferințele îndurate de oamenii muncii în acei ani! Scăderea repetată a salariilor, concedierile masive și pensionările forțate, diferitele taxe și impozite, scumpirea articolelor de primă necesitate au dus clasa muncitoare la un grad de sărăcire de nesuportat; răsfrîngerea la sate a efectelor crizei, devalorizarea produselor agricole, povara datoriilor, impozitelor și carnete! aduseseră la ruină și înfome

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

tare țărănimea; cu salariile derizorii neplătite cu lunile, funcționarii de stat, învățătorii și profesorii duceau o existență de mizerie ; erau loviți și micii meseriași, micii negustori și chiar micii industriași.în același timp, Romîniei, pion al politicii marilor puteri imperialiste. îi erau impuse sarcini militare grele în vederea pregătirii unei noi agresiuni antisovietice.Toate acestea au intensificat procesul de pătrundere a capitalului monopolist, au dus la știrbirea suveranității și la subjugarea Și mai accentuată a țării de către puterile imperialiste.Ofensiva economică a claselor dominante împotriva nivelului de trai al maselor se împletea, pe plan politic, cu res- trîngerea libertăților și drepturilor democratice. Concomitent cu votarea legilor anti- muncitorești care interziceau dreptul la grevă, cu dizolvarea sindicatelor unitare, excluderea din parlament a deputați- lor aleși de masele muncitoare pe listele Blocului Muncitoresc Țărănesc, cercurile cele mai reacționare ale burgheziei și moșierimii sprijineau și încurajau din ce în ce mai fățiș organizațiile teroriste fasciste.Politica reacționară, antipopulară a guvernelor burghe- zo-moșierești a dus la o deosebită ascuțire a contradicțiilor sociale — în primul rînd a principalei contradicții de clasă, dintre proletariat și burghezie.încă în cursul anului 1929 s-au desfășurat în întreaga țară acțiuni de luptă ale clasei muncitoare, a crescut numărul grevelor în diferite ramuri ale industriei. Procesul de radicalizare cuprindea mase din ce în ce mai largi ale populației muncitoare, diferite categorii sociale, găsindu-și expresie în demonstrații și acțiuni de protest ale șomerilor, ale funcționarilor publici, ale învățătorilor și profesorilor, pensionarilor, demonstrații de stradă ale invalizilor de război etc. La sate deveneau tot mai dese actele de împotrivire ale țăranilor împotriva samavolniciei administrative, a impozitelor și taxelor apăsătoare, a prețurilor de jaf la produsele agricole. Toate acestea creau premize obiective pentru desfășurarea unor acțiuni revoluționare largi, de masă și pentru unirea acestora într-un front unic de luptă sub conducerea clasei muncitoare.Pentru îndeplinirea acestei sarcini Partidul Comunist din Romînia trebuia să ducă o luptă pe mai multe fronturi — împotriva burgheziei, împotriva politicii reformiste oportuniste, scizioniste a vîrfurilor social-democrației de dreapta — iar pe de altă parte contra oportunismului și sectarismului în propriile rînduri, a manifestărilor fracționiste promovate de o serie de elemente străine de interesele poporului 

muncitor, strecurate în conducerea sa.Tocmai în perioada cînd Romînia intrase în criză, cînd proletariatul avea nevoie mai mult ca oricînd de un partid revoluționar puternic, combativ și unit, provocatorii Pau- ker-Luximin și Barbu, aventurieri politici care nu aveau nimic comun cu clasa muncitoare, au dezlănțuit criminala luptă fracționistă care măcina și paraliza forțele partidului. Odată cu distrugerea a numeroase organizații de partid și organizații de masă, cu decon- spirarea a numeroși activiști în fața organelor represive ale statului burghezo-moșieresc, a- ceste lupte au agravat pînă la extrem tendințele sectariste, de izolare de mase, de clasa muncitoare, în primul rînd de proletariatul din marea industrie. Abia după lichidarea luptelor fracționiste și refacerea unității rîndurilor lui, partidul a putut trece la organizarea luptei pentru interesele e- conomice și politice ale celor ce muncesc, pentru apărarea libertăților democratice împotriva fascismului și pregătirilor de război.

și de stat în mijlocul participanților la luptele 'din februarie 193JTovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej și ceilalți conducători de partid

Definind obiectivele și.stabi- lirid linia strategică și tactică în vederea desăvîrșirii revoluției burghezo-democratice și trecerii la revoluția socialistă, Congresul al V-lea al Partidului Comunist din Romînia a dat orientarea spre întărirea legăturilor partidului cu masele muncitoare, în primul rînd cu detașamentele de bază ale proletariatului — ceferiștii, minerii, petroliștii — spre întărirea organizațiilor de partid din marile întreprin. deri și realizarea frontului unic de jos. în același timp, în unele hotărîri și indicații ale congresului și îndeosebi în activitatea practică de după congres, au continuat să se reflecte tendințe sectariste, o- portuniste privind problemele activității de masă, rolul sindicatelor — tendințe la a căror combatere au adus o mare contribuție luptele muncitorimii ceferiste și întreaga fășurare a evenimentelor gate de acestea.Concentrîndu-și atenția principalele detașamente ale
des- le-spre

(Continuare în pag. a H-a)

Vineri, în ajunul zilei de 16 februarie, în întreaga țară au avut loc, în cinstea celei de-a 30-a aniversări a eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933, adunări, conferințe, întâlniri cu participanții la luptele greviste, simpozioane la care au luat parte muncitori, intelectuali, numeroși tineri.
Cu prilejul zilei 
de 16 februarie

Printr-o mai chibzuită folo
sire a combustibilului meca
nicii și fochiștii depoului 
C.F.R. Brașov au reușit să e- 
conomisească în luna trecută 
1 039 tone cărbuni.

★
Mecanicii și fochiștii depou

lui C.F.R. Cîmplung Est au 
economisit și ei în prima lună 
a anului o cantitate de com
bustibil cu care pot fi remor
cate 51 de trenuri pe distanța 
Suceava Nord—Ilva Mică.

Lucrătorii de la Depoul 
C.F.R. din Tecuci au economi
sit anul acesta 336 tone com
bustibil cu care .pot fi remor
cate în plus 100 trenuri pe di
recția Mărășești—Bîrlad și re
tur,

★
De la începutul anului în 

stația București—Triaj s-au 
încărcat în vagoane cu 3 736 
tone mărfuri mai mult față de 
prevederi. Datorită acestui 
fapt au fost economisite aproDeschiderea expoziției „30 de ani de Ia eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști"

tn sala Dalles din Capitală 
s-a deschis vineri la amiază 
expoziția „30 de ani de la eroi
cele lupte ale muncitorilor ce
feriști și petroliști".

La inaugurarea expoziției au 
luat parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră
ghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, Ște
fan Voitec, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești și insti
tuțiilor centrale, participanți 
din întreaga țară la luptele din 
februarie 1933, activiști de 
partid și de stat.

Expoziția prezintă documen

Au fost, de asemenea, deschise expoziții cuprinzînd documente și fotografii despre grevele desfășurate în urmă cu 30 de ani, s-au organizat vizite, însoțite de expuneri, în locurile legate de istoricele evenimente din ianuarie-februarie 1933. (Agerpres)

ximativ patru trenuri de 
marfă.

★
Muncitorii de la Atelierele 

de reparat material rulant din 
Pașcani realizează acum, în 
numai 45 de zile, întreaga 
producție globală a anului 
1933. Creșterea capacității a- 
cestei unități se datorește lăr
girii spațiilor de producție și 
înzestrării ei cu utilaje mo
derne de mare randament.

★
Feroviarii de la revizia de 

vagoane a Complexului C.F.R. 
Adjud au efectuat în acest an 
reparații fără detașare la un 
număr de 592 de vagoane pen
tru călători și la 1 395 vagoa
ne de marfă.

Prin reparațiile la timp și 
de bună calitate ale vagoanelor 
s-a mărit simțitor rulajul a- 
cestora, ceea ce a permis reali
zarea în bune condiții a pla
nului de transporturi. Lăcătu
șii de revizie Gheorghe Miha- 
lache, Nicolae Lungu, Con
stantin Huzum și Toader 
Stanciu s-au situat fruntași in 
întrecere.

(Agerpres)

te ale vremii, fotografii, arti
cole de presă, alte materiale 
originale, precum și grafice 
care înfățișează lupta eroică a 
muncitorilor ceferiști, petro
liști și a altor detașamente ale 
clasei muncitoare, lupta mase
lor populare, conduse de parti
dul comunist, împotriva ex
ploatării și asupririi burghezo- 
moșierești, pentru o viață mai 
bună, pentru libertate, demo
crație și independență națio
nală.

In încheierea vizionării ex
poziției, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți con
ducători de partid și de stat 
s-au întreținut cu participanții 
la luptele din februarie 1933, 
s-au fotografiat în mijlocul lor.

(Agerpres)



Cuvîntarea tovarășului Chiuit Stoica A apărut

(Urmare din pag. I) clasei muncitoare, partidul nostru a desfășurat o intensă activitate în rîndurile muncitorimii ceferiste, care prin tradițiile revoluționare și spiritul ej combativ reprezenta partea cea mai înaintată a frontului proletar. Acțiunile de luptă ale muncitorilor ceferiști, care și-au găsit expresie în demonstrațiile din 29 ianuarie 1931 și februarie 1932, numeroase alte acțiuni ale clasei muncitoare și a diferite categorii de oameni ai muncii, organizate de partid în întreaga țară, au culminat cu glorioasele lupte de la Grivița din februarie 1933.Aceste lupte au fost precedate de o muncă perseverentă a partidului în vederea realizării unității de acțiune a muncitorimii ceferiste. Lozinca frontului unic de jos, cu care era înarmat partidul, a prins viață și ș-a transformat într-o realitate efectivă în focul luptelor ceferiștilor, cind în arena luptei revoluționare au pășit detașamente de bază ale proletariatului, s-au ridicat cadre, ieșite din rîndurile clasei muncitoare, care au adus un suflu nou și metode noi în activitatea organizațiilor partidului.O condiție de importanță hotărîtoare pentru dezvoltarea largă a luptelor muncitorimii ceferiste, ca și a altor detașamente ale clasei muncitoare, a fost combaterea de către partid a curentelor oportuniste de dreapta și de „stingă” din propriile rînduri, exprimate în tendințele sectare de izolare și teamă de mase, în neglijarea posibilităților de îmbinare a muncii ilegale cu munca legală, în manifestările de subapreciere a activității în sindicatele ceferiste legale, reformiste, cit și de reducere a roluluj sindicatelor la acțiuni mărunte, lipsite de perspectivă revoluționară.O mare contribuție la lupta împotriva acestor tendințe, cîț și la elaborarea și aplicarea în practică a noilor forme și metode ale activității revoluționare de masă a adus tovarășul Gheorghiu-Dej (Apla
uze puternice).în anul 1931, tovarășul Gheorghiu-Dej desfășurase o vie activitate Ia Galați pentru realizarea unității de acțiune a muncitorilor ceferiști și închegarea frontului unic de jos. Pornind de la ideea că principala condiție a reușitei în lupta revendicativă este organizarea acțiunii pe întreaga țară a muncitorilor ceferiști, el militase, încă din acel an, pentru făurirea unui organ central de front unic al muncitorilor ceferiști. Dar această formă de acțiune n-a putut fi pusă în practică datorită tendințelor oportuniste, sectari- ste, care se resimțeau puternic în partid-TBa stirșitul aceluiași an, mutat disciplinar de la Galați la Dej, el duce o muncă intensă de organizare a muncitorilor ceferiști din acest oraș; ca rezultat, membrii sindicatului C.F.R. din Dej aleg o o nouă conducere, pe bază de front unic de jos, cuprinzînd muncitorii comuniști, social- democrați și fără de partid ; se elaborează un program de revendicări, pe care, într-o a- dunare extraordinară, îl a- doptă toți muncitorii atelierelor C.F.R. din Dej.La începutul anului 1932, delegat de ceferiștii din Dej, tovarășul Gheorghiu pleacă la București pentru a lua legătura cu muncitorii ceferiști de la Atelierele Grivița. Stabilind contactul cu Secretariatul C.C. al P.C.R., el propune crearea organului central de acțiune al ceferiștilor care să fie ales de o conferință pe țară a muncitorilor de la căile ferate — propunere ce a fost acceptată.Conferința pe țară a ceferiștilor, care a avut loc în martie 1932, a ales Comitetul Central de acțiune, alcătuit din muncitori din toate centrele feroviare, secretar al Comitetului fiind desemnat tovarășul Gheorghiu-Dej. Crearea Comitetului Central de acțiune și adoptarea programului de revendicări politico-econo- mice al muncitorimii feroviare din întreaga țară au constituit punctul de plecare pentru ridicarea pe o treaptă superioară a luptei ceferiștilor.Sub îndrumarea conducerii partidului comunist, Comitetul Central de acțiune pe țară a îndeplinit rolul de organizator și conducător nemijlocit al luptei ceferiștilor. A început o activitate intensă în rîndurile masei muncitorimii ceferiste, în toate centrele feroviare au fost alese comitete de acțiune, cu o sferă de cuprindere tot mai largă — comitete pe atelier, pe secții, pe mai multe secții, pe întreprindere sau depou, pe centru feroviar.Caracteristica acestei forme noi de organizare consta în faptul că — alese pe baze democratice, în adunări deschise, de către întreaga masă muncitorească — ele reprezentau pe toți muncitorii, indiferent de apartenența lor politică, comuniști, social-democrați, membri ai altor partide sau muncitori neorganizați, fiind astfel expresia cea mai largă a unității lor de voință și acțiune. Au avut loc, de asemenea, conferințe regionale, în care delegații ceferiștilor au ales comitete regionale de acțiune.Se făurea astfel o structură organizatorică a frontului unic de jos, cu un organ central de conducere, cu organe regionale și pe întreprindere — ceea ce crea posibilitatea cuprinderii și mobilizării întregii mase a muncitorimii ceferiste, desfășurării unor acțiuni unitare, 

coordonate în toate centrele feroviare din țară.Atît în perioada de pregătire a Conferinței pe țară, cît și ulterior, tovarășul Gheorghiu-Dej a desfășurat o activitate multilaterală în principalele centre feroviare, — atît la Galați și Dej cît și la București, Cluj, Iași, Pașcani și alte centre — pentru organizarea muncitorimii ceferiste, pentru explicarea liniei partidului, însușirea ei de către activul de partid și masa muncitorilor și înfrângerea diferitelor influențe oportuniste, pentru aplicarea hotărîrilor Comitetului Centrai de acțiune și alegerea comitetelor locale, dînd exemplu de felul cum trebuie muncit în mijlocul maselor.Sub îndrumarea sa, o contribuție activă la înfăptuirea liniei partidului și crearea frontului unic de jos al muncitorimii ceferiste a adus ziarul „Lupta C.F.R.”, organul Comitetului Central de acțiune.Este un merit al partidului nostru că — în ciuda prigoanei și ilegalității, a politicii liderilor de dreapta ai social- democrației care se împotriveau colaborării cu comuniștii și căutau să abată muncitorii pe calea tîrguielilor cu patronatul, în ciuda piedicilor puse la tot pasul de copoii siguranței și de cozile de topor ale direcției — a reușit să realizeze politica frontului unic de jos în principalele unități și centre feroviare din țară.Frontul unic de jos s-a dezvoltat pe baza unei munci sistematice a partidului pentru a se lega cît mai strîns de masele muncitorimii ceferiste, pentru a atrage în luptă om cu om, echipă cu echipă și secție cu secție, pornind de la cerințe concrete, imediate, de la revendicările cele mai apropiate ale muncitorilor și mobi- lizîndu-i la acțiuni unite pentru satisfacerea lor. Tocmai în acest fel partidul a reușit să mobilizeze mase tot mai largi, să ridice lupta lor pe trepte tot mai inalte și să-i imprime un caracter politic din ce în ce mai pronunțat, — pe baza faptului obiectiv că satisfacerea revendicărilor economice arzătoare se împletea în mod inevitabil cu lupta împotriva întregii politici reacționare a guvernului burghezo-moșie- resc.Folosind experiența acumulată în organizarea mișcării ceferiștilor, partidul și-a intensificat totodată activitatea în rîndurile altor categorii de muncitori, precum și în rîndurile șomerilor și ale păturilor mijlocii. A doua jumătate a a- nului 1932 a cunoscut o creștere, în forme variate, a mișcărilor populare de protest împotriva politicii guvernului na- țional-țărănist — noul atac întreprins de acesta la începutul anului 1933 împotriva nivelului de trai al maselor, prin a- plicarea celei de-a treia „curbe de sacrificiu” Sporind și mai mult indignarea și revolta muncitorimii.Acțiunile pregătitoare întreprinse de partid — adunări pe secții și ateliere, ieșiri demonstrative ale muncitorilor la direcție pentru satisfacerea unor revendicări, demonstrații în incinta atelierelor etc. — au evidențiat starea de spirit combativă a muncitorimii ceferiste, strămutînd totodată centrul de greutate al organizării luptei de la sediul sindicatului la locul de producție, în însăși incinta atelierelor.Ieșirea demonstrativă din 28 ianuarie 1933 de la Atelierele C.F.R. Grivița, care a cuprins mii de muncitori și a silit direcția să accepte cererile privind plata avansului de salarii, a constituit o verificare a forțelor muncitorimii ceferiste, — cu acest prilej fiind ales comitetul de acțiune pe întreaga întreprindere și adoptat un larg program de revendicări.Ținînd seama de gradul de radicalizare a muncitorilor ceferiști, partidul a aplicat, la greva din 2 februarie de la București, o formă înaltă de luptă a clasei muncitoare — greva cu ocuparea întreprinderii, însoțită de organizarea unei largi mișcări de solidaritate în afară. Intr-o mare adunare, miile de muncitori de la Atelierele Grivița și-au exprimat hotărîrea de a rămine in ateliere pînă la satisfacerea revendicărilor lor ; ei au creat gărzi de autoapărare și pichete de grevă care au luat asupra lor paza porților, împiedicînd pătrunderea poliției și spărgătorilor de grevă.Această formă de luptă a fost aplicată concomitent și la grevele organizate în mod coordonat, ca parte integrantă a acțiunii pe țară, la Atelierele C.F.R. de la Nicolina Iași, de la Galați, Pașcani — creîn- du-se perspectiva unei greve generale a feroviarilor. în a- celași timp aveau loc într-o serie de întreprinderi din alte centre muncitorești, ca Oradea, Brașov, Constanța, Brăila, greve și întruniri ale muncitorilor pentru revendicări proprii și ca solidarizare cu muncitorii ceferiști.în fața uneia din cele mai puternice manifestări de unitate, dîrzenie în luptă și solidaritate proletară, guvernul s-a văzut nevoit să înceapă tratative cu reprezentanții ceferiștilor, care au obținut renunțarea la scăderea salariului cu 12 la sută proiectată Ce guvern, redobîndirea drepturilor anulate anterior, recunoașterea comitetului de întreprindere ca organ permanent de reprezentare a muncitorilor.întreaga desfășurare a luptelor muncitorimii ceferiste a avut un ecou puternic și în rîndurile altor detașamente ale clasei muncitoare, îndeosebi ale petroliștilor din Valea Prahovei, de asemenea, greu loviți de criză și de măsurile monopolurilor străine. 

în cursul lunii ianuarie au avut loc puternice greve la „Orion", „Astra Romînă“, „U- nirea”, însoțite de manifestații pe străzile orașului Ploiești. La 1 februarie au declarat grevă cu ocuparea întreprinderii muncitorii de la „Romî- no-Americană”, în jurul rafinăriei adunîndu-se și cei din alte întreprinderi petroliere. De la ciocniri violente de stradă cu jandarmii și polițiștii, muncitorii petroliști au ajuns la asaltarea localului poliției din Ploiești, unde se găseau arestați delegații lor pe care i-au eliberat prin forță.Văzînd în amploarea și o- rientarea luptelor muncitorești o primejdie pentru înseși temeliile politice ale regimului burghezo-moșieresc, clasele exploatatoare au recurs la măsuri teroriste — decretarea stării de asediu, interzicerea Comitetului Central de acțiune al muncitorilor ceferiști, a comitetului de fabrică și a comitetului de grevă de la Grivița, a comitetelor de acțiune ale șomerilor, a comitetului antirăzboinic, a sindicatelor și tuturor celorlalte organizații muncitorești neafiliate la Confederația sindicală reformistă, suspendarea ziarelor muncitorești. Deși partidul comunist era ilegalizat din 1924, de aproape 10 ani, în februarie 1933 a fost decretată o nouă „desființare11 a lui — ca și cum aceasta sau „desființările" care au urmat, puteau suprima legile evoluției istorice, dezvoltarea clasei muncitoare și a partidului ei comunist !Exprimînd panica și deruta claselor exploatatoare, unuli din autorii legii stării de asediu, Armâna' Călinescu, spunea : „Mișcarea comunistă este 
o mișcare de mase și urmă
rește răsturnarea insăși a so
cietății actuale. Noi am venit 
cu starea de asediu, pentru a 
preintimpina o insurecție co
munistă, care se pregătea". După cum se vede, nici prigoana și persecuțiile anticomuniste, nici măsurile antidemocratice, reacționare, înrădăcinate de mult în viața politică a țării, nici lipsa drepturilor și restrîngerea libertăților cetățenești, caracteristice „democrației" burgheze ciuntită și fățarnică nu le mai erau suficiente și nu mai inspirau siguranță claselor exploatatoare ; în starea de a- sediu, tribunalele și curțile marțiale, judecățile sumare, în statornicirea unui regim militar de represiune — iată în ce își vedeau salvarea exploatatorii, recunoscînd prin înseși aceste măsuri că sînt ase- diați de masele populare conduse de comuniști !La rîndul său, primul ministru Vaida-Voevod declara în parlament: „Trebuie sal
vată țara trecînd peste toate 
legile, peste toate regulamen. 
tele, peste toate constituțiile. 
Fie dictatura, dar țara trebuie 
salvată”. Să fie încălcate și azvîrlite peste bord chiar și legile și constituția antidemocratică, să se instituie dictatura cea mai riguroasă, să se transforme asasinatul în masă și împușcarea muncitorilor, ca la Lupeni, în metodă permanentă de guvernămînt, la a- ceasta îndemna „nașul" Gărzii de fier, figură sinistră a reac- țiunii burghezo-moșierești — doar-doar se va „salva țara", adică privilegiile și huzurul a- supritorilor, dominația capitalului monopolist!împotriva acestor sălbatice măsuri represive, partidul a stabilit să se treacă la organizarea unor noi acțiuni, care să îmbine apărarea revendicărilor cîștigate cu lupta împotriva stării de asediu, a terorii și fascismului, pentru drepturi și libertăți democratice. în aceste împrejurări, plenara lărgită a Comitetului Central de acțiune, care a a- vut loc la începutul lunii februarie 1933, a hotărît măsuri pentru declanșarea unui nou val de greve, la Atelierele Grivița și în centrele feroviare din țară.Astfel, în ziua de 13 februarie au declarat grevă, cu ocuparea atelierelor, ceferiștii din Cluj ; populația muncitoare a orașului s-a aflat alături de lupta lor colectînd ajutoare, organizînd greve demonstrative și demonstrații de stradă, în cursul cărora au avut loc ciocniri cu poliția și jandarm mii. Viguroase acțiuni de luptă începuseră la Iași, Oradea, Timișoara și în alte orașe.încercînd să preîntîmpine noua grevă proiectată la Grivița și să decapiteze lupta întregii muncitorimi ceferiste, guvernul a trecut la arestarea, în noaptea de 14 spre 15 februarie, a conducătorilor ceferiștilor, membri ai Comitetului Central de acțiune, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, membri ai organelor locale ale Partidului Comunist din Romînia și Uniunii Tineretului Comunist, ai comitetelor de acțiune, ai comitetelor sindicale. Dar această nouă măsură represivă nu numai că nu a putut să împiedice desfășurarea acțiunii hotărîte, ci a îndîrjit și mai mult masele muncitorilor ceferiști, sporindu-le hotărîrea de luptă.în dimineața zilei de 15 februarie, muncitorii de la Grivița, dînd un minunat exemplu de unitate proletară, curaj și eroism de masă, declară grevă, ocupînd întreaga incintă a atelierelor și cerînd respectarea cuceririlor lor din 2 februarie, imediata eliberare a conducătorilor lor arestați, ridicarea stării de asediu, existența liberă a sindicatului și comitetului de fabrică.Deasupra Bucureștiului, care 

luase aspectul unui oraș asediat, răsuna fără întrerupere, vibrant, șuieratul sirenei de la Grivița, pătrunzînd în inimile oamenilor muncii și răscolind toată populația muncitorească. Valuri, valuri, mii de muncitori se revărsau spre ateliere, încît pînă departe străzile din jur deveniseră o mare de oameni. Manifestîndu-și solidaritatea. muncitorii din diferite întreprinderi ale Capitalei au organizat întreruperi ale lucrului și greve de scurtă durată, trimiterea de delegații și de mesaje greviștilor, strîn- gerea de. alimente și ajutoare. Muncitorilor li s-au alăturat pături la"gi ale populației Capitalei — intelectuali, stu- denți. meseriași, mici comer- cianți, funcționari, țărani din satele apropiate.Amploarea și combativitatea fără precedent a luptelor de la Grivița, perspectiva extinderii lor în întreaga țară au alarmat cercurile guvernante ; au avut loc interminabile consfătuiri ministeriale, în jurul atelierelor a fost adusă armata, care a îndepărtat mulțimea ce bara accesul spre ateliere ; între populație și trupe au avut loc ciocniri, în zorii zilei de 16 februarie, la refuzul hotărît al muncitorilor de a părăsi atelierele, autoritățile ordonă deschiderea focului; zeci și sute de muncitori cad uciși și răniți de gloanțe, peste 2 000 fiind a- restați.Imediat, în întreaga țară vestea represiunii de la Grivița a ridicat un uriaș val de solidaritate, care s-a exprimat în greve, demonstrații, manifestații de stradă în orașe și centre muncitorești, strîngerea a zeci de mii de iscălituri de protest, publicarea de articole și declarații în presă în sprijinul muncitorimii ceferiste, ajutorarea materială a arestaților cu participarea cercurilor largi ale opiniei publice.Niciodată poporul muncitor nu va uita jertfa de luptă a muncitorimii ceferiste, al cărei singe, ca și al tuturor e- roilor clasei muncitoare, cimentează temeliile edificiului luminos al României socialiste de astăzi ! (Aplauze prelungi
te).Propun, tovarăși, ca în a- mintirea ceferiștilor, ca și a tuturor celor căzuți în lupta pentru libertatea și fericirea poporului român, să păstrăm un moment de reculegere ! (A- 
sistența păstrează un moment 
de reculegere).

Tovarăși,Cu toată reprimarea singe- roasă și teroarea dezlănțuită împotriva mișcării muncitorești, eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor au constituit, atît prin rezultatele lor imediate, cît și prin influența profundă pe care au avut-o asupra desfășurării ulterioare a evenimentelor, o mare victorie politică a proletariatului.Sălbatica represiune de la Grivița nu a înfrînt voința de luptă a clasei muncitoare. Dimpotrivă, anii care au urmat au cunoscut o continuă creștere a acțiunilor de luptă muncitorești.Luptele purtate de clasa muncitoare în februarie 1933 au dat o grea lovitură regimului burghezo-moșieresc, au a- dîncit procesul de șubrezire a acestuia. Urmarea imediată a fost demisia guvernului de „mînă forte” al lui Vaida- Voevod, în care vîrfurile reac- țiunii din țară și de peste hotare își puseseră mari speranțe, frînarea ofensivei capitaliste împotriva nivelului de trai al celor ce muncesc și satisfacerea unor revendicări ale acestora, renunțarea la aplicarea „planului de la Geneva”, retragerea controlorilor străini.Luptele din februarie au însuflețit forțele democratice antifasciste, au întîrziăt cu un șir de ani fascizarea țării. A fost amânată aplicarea planurilor de creare a unei „noi a- șezări constituționale”, elaborate la începutul anului 1933, care trebuia să înlăture regimul partidelor politice și să consfințească instaurarea dictaturii regale.în februarie 1933 existau condiții ca, alături de ceferiștii din ateliere, să fie atrași în luptă și muncitorii din celelalte sectoare de activitate ale C.F.R. ; era, de asemenea, posibil ca luptele ceferiștilor și petroliștilor să se transforme într-o grevă generală, cu solidarizarea în jurul lor a celor mai largi pături ale populației, a' acțiunilor de luptă ale țărănimii. Dacă aceasta nu s-a realizat, dacă și în perioada consecutivă luptelor din februarie rezultatele dobîndite pe linia întăririi legăturilor partidului cu masele n-au fost pe deplin fructificate, cauza rezidă în puternicele rămășițe ale oportunismului, sectarismului, tendințelor de izolare de mase care mai existau în activitatea partidului și a conducerii sale din acea vreme.Procesul înscenat conducătorilor muncitorimii ceferiste și petroliste s-a transformat într-o tribună de demascare a regimului burghezo-moșieresc, de propagare a politicii partidului comunist, ca apărător curajos și ferm al intereselor celor ce muncesc. Deși în lanțuri, acuzații — prin cuvîntul lor care dezvăluia adevărul despre viața de mizerie, suferințe și robie a oamenilor muncii, arăta țelurile de luptă ale partidului — au devenit ei înșiși acuzatori. Cînd, Ia unul din interogatorii, comisarul regal i-a cerut „să răspundă la întrebări, nu să acuze”, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a răspuns : 
„...nu eu acuz! poporul mun
citor acuză! și el trebuie să 
afle — mai ales din această 

sală, — că, cu oricîte împotri
viri, va veni vremea răspun
derilor pentru acei care i-au 
hărăzit o soartă de robi”. Iar amenințarea președintelui că va suspenda dezbaterile își atrage răspunsul: „acesta este 
un proces istoric care nu poate 
fi suspendat. El va înceta pur 
și simplu, odată cu înlătu
rarea exploatării”. Și într-ade- văr, tovarăși, marele proces istoric al luptei poporului pentru libertate nu s-a sfârșit a- tunci — el a continuat și a dus la condamnarea pe vecii-veci- lor a regimului de exploatare și asuprire în țara noastră 1 
(Aplauze).Prin larga acțiune de solidaritate a maselor muncitorești, prin cuvîntul sutelor de martori care, înfruntînd amenințările și persecuțiile, veneau la proces din toate colțurile țării pentru a-i apăra pe conducătorii ceferiștilor și petroliștilor și a-și exprima adeziunea la lupta lor, prin nenumăratele mesaje, moțiuni, scrisori provenind din rîndurile a diferite categorii sociale și care cereau eliberarea arestaților, procesul a constituit o continuare, cu alte mijloace, a eroicelor lupte din februarie 1933.

Tovarăși,Luptele ceferiștilor și petroliștilor din 1933 au exercitat o înriurire profundă asupra întregii dezvoltări ulterioare a mișcării revoluționare din țara noastră, asupra istoriei patriei.Pentru clasa noastră muncitoare luptele din februarie au însemnat o mare școală de e- ducație revoluționară, au contribuit la ridicarea puternică a conștiinței sale de clasă; ele au arătat în mod deosebit de pregnant că forța clasei muncitoare stă în unitatea ei, că unitatea de acțiune este o condiție esențială pentru asigurarea rolului ei conducător în lupta împotriva claselor exploatatoare.Luptele din februarie au dat o lovitură oportunismului și reformismului din mișcarea muncitorească ; pentru clasa muncitoare a devenit mai clar că năzuințele ei de eliberare din jugul exploatării și asupririi își pot găsi realizarea numai sub conducerea partidului comunist, pe calea luptei revoluționare, calea marxism- leninismului. (Aplauze).Clasa muncitoare s-a manifestat, pe arena vieții politice, ca singura forță socială capabilă să unească în jurul său pe toți cei ce muncesc, să-și asume rolul de conducător al poporului muncitor în lupta de eliberare. în timp ce clasele exploatatoare și partidele lor politice se afundau tot mai adine în mlaștina, trădării intereselor naționale -și aservirii țării, clasa muncitoare, în frunte cu partidul comunist, și-a demonstrat patriotismul fierbinte, hotărîrea de luptă pentru apărarea suveranității și independentei naționale. Aceasta a făcut să crească puternic rolul clasei muncitoare ca forța cea mai înaintată a societății și prestigiul partidului comunist în rîndurile celor ce muncesc.Asasinatul în masă împotriva ceferiștilor, samavolniciile și măsurile represive împotriva întregii muncitorimi și a altor pături ale oamenilor muncii, încălcarea brutală a celor mai elementare drepturi cetățenești, ofensiva împotriva nivelului de trai al celor ce muncesc — toate acestea au slăbit influența în mase a partidelor burgheze, îndeosebi a partidului național-țărănesc.O covârșitoare însemnătate au avut luptele din februarie în viața partidului.în cursul și în urma luptelor din februarie, partidul s-a legat strîns de detașamentele de bază ale clasei muncitoare. El s-a întărit prin intrarea în rîndurile sale a celor mai combative și mai revoluționare elemente proletare, lucru de o deosebită importanță dată fiind situația nesatisfăcătoare a compoziției sociale a partidului lăsată moștenire de luptele fracționiste.în luptele din februarie și în cele desfășurate în anii ce au urmat, din rîndurile clasei muncitoare s-au ridicat numeroase cadre de conducători revoluționari căliți, legați inseparabil de masele muncitorești și cu o bogată experiență a activității nemijlocite în rîndurile acestora. Cadrele ridicate în această perioadă au avut un rol de bază în întărirea partidului, în călirea lui politico-ideologică, în sudarea unității de nezdruncinat a rîn- durilor lui, ceea ce a dat partidului posibilitatea de a conduce cu succes lupta pentru răsturnarea dictaturii fasciste, pentru desfășurarea revoluției populare și construirea socialismului. Capacitatea de organizare a maselor muncitoare, clarviziunea politică, înalta principialitate și dîrze- nia neînduplecată în fața dușmanului, fidelitatea față de interesele clasei muncitoare, ale poporului, sînt trăsături caracteristice ale acestor cadre, avînd în frunte pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
(Aplauze puternice, prelungi
te, urale).Luptele ceferiștilor și petroliștilor au constituit un izvor bogat de învățăminte pentru toate sectoarele de activitate ale partidului, l-au îmbogățit cu experiența deosebit de prețioasă a organizării unor acțiuni revoluționare de mare amploare. Aplicînd în viață aceste învățăminte, partidul a organizat și condus în anii care au urmat numeroase acțiuni de masă — greve, manifestații și demonstrații ale proletariatului, mișcări țărănești, ale păturilor mijlocii o- rășenești.

Luptele din februarie au contribuit la dezvoltarea legăturilor partidului în rîndurile diferitelor pături sociale. A- ceasta s-a vădit în anii 1934—1937 prin crearea unui șir de organizații legale, cu caracter democratic progresist, antifascist, cu participarea unui mare număr de intelectuali, scriitori, oameni de știință și cultura, în rezultatele obținute de partid pe calea făuririi în această perioadă a unui larg front popular antifascist.Ecoul pe care l-au avut a- ceste lupte în rîndurile țărănimii și-a găsit expresie în înființarea, în 1933, a Frontului Plugarilor, organizație democratică a țărănimii muncitoare, care încă în 1934 a încheiat un front comun de luptă cu partidul comunist, în intensificarea acțiunilor țărănești de luptă.Desfășurîndu-se în plină perioadă a crizei economice mondiale și fiind îndreptate nu numai împotriva capitalului autohton, ci și a pozițiilor deținute în țara noastră de monopolurile și băncile străine, împotriva pregătirii războiului antisovietic, luptele din februarie au avut o mare importanță internațională, au lovit în politica și în interesele imperialismului. A crescut prestigiul internațional al clasei muncitoare din România, mișcarea comunistă a dat o înaltă apreciere luptelor muncitorimii ceferiste. Organul de presă al Internaționalei Comuniste scria că luptele ceferiștilor și petroliștilor „vor intra în 
istoria mișcării muncitorești 
internaționale ca una din pa
ginile ei minunate”.Ca primă ridicare a proletariatului după instaurarea dictaturii hițleriste în Germania, luptele din februarie au demonstrat că clasa muncitoare este principala forță a luptei antifasciste ; numeroase partide comuniste și muncitorești, subliniind aportul pe care formele și metodele de organizare și de luptă folosite de proletariatul romîn l-au adus la îmbogățirea tezaurului comun de experiență revoluționară al clasei muncitoare, au arătat totodată că aceste lupte reprezintă un exemplu însuflețitor și un îndemn pentru proletariat, ui propriu. „în această pe
rioadă — arăta în Apelul său Comitetul internațional al muncitorilor feroviari — eroi
ca luptă a muncitorilor fero
viari romîni constituie un 
semnal. Pentru muncitorii fe
roviari din toate țările ea este 
dovada că forța clasei munci
toare este imensă și de neîn
vins atunci cînd este unită, a- 
vînd la bază frontul unic 
revoluționar”.

„Orice muncitor — scria organul Partidului Comunist en- ■glezj ziarul „Daily Worker” din lfe Stbrserie 1933 — va ve
dea în acest eroism al munci
torilor romîni o reflectare a 
hotăririi de a lupta, cu orice 
risc, împotriva forțelor reac- 
țiunii capitaliste din toate ță
rile. Noi ridicăm făclia aprin
să, ținută de tovarășul nostru 
muncitor din Romînia și o du
cem înainte în lupta contra 
«propriei noastre» clase domi
nante”.însuflețită. de ideile internaționalismului proletar, clasa muncitoare de pretutindeni și-a manifestat activ solidaritatea cu muncitorimea romînă. Cu o mare forță s-a făcut auzit glasul frățesc al poporului sovietic, mii de mesaje de solidaritate au venit din Franța, Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Anglia,. Italia și alte țări ale Europei, ale Americii, Asiei, Africii, din Australia. Cercuri largi ale o- piniei publice democratice, reprezentanți marcanți ai culturii mondiale și-au exprimat simpatia față de eroicii muncitori de la Grivița, au protestat împotriva asasinatului în masă, împotriva politicii teroriste a guvernelor burghezo- moșierești.

Tovarăși,Privite în perspectiva istorică, luptele din februarie 1933 sînt premergătoare marilor bătălii revoluționare care au dus clasa muncitoare din țara noastră, în fruntea maselor oamenilor muncii, la victoria asupra claselor exploatatoare.în anii întunecați ai dictaturii fasciste, cînd Romînia a fost tîrîtă în prăpastia războiului criminal antisovietic, clasa muncitoare în frunte cu 

In timpul adunării solemn»

partidul comunist, ținînd sus steagul apărării intereselor naționale, a desfășurat o neobosită activitate pentru unirea și mobilizarea tuturor forțelor patriotice în lupta împotriva dictaturii antonesciene și a o- cupanților hitleriști.Uriașul potențial revoluționar al clasei noastre muncitoare și maselor largi ale oamenilor muncii, care și~a găsit expresie in luptele din februarie 1933, s-a manifestat din plin în desfășurarea insurecției armate de la 23 August 1944 și a revoluției populare care i-a urmat, în lupta dusă de poporul romîn pentru instaurarea regimului democrat- popular și construirea socialismului. (Aplauze prelungite).S-a schimbat fundamental înfățișarea patriei noastre. Romînia a devenit o țară înaintată, cu o industrie și o agricultură socialistă în plină dezvoltare, cu o cultură înfloritoare. în tara noastră, în care a fost lichidată exploatarea omului de către om, oamenii muncii trăiesc o viață nouă, ca stăpîni ai propriilor destine, bucurîndu-se de roadele muncii lor, de rezultatele dezvoltării continue a economiei naționale.Cea mai măreață cucerire a poporului, care umple de mîn- drie inimile oamenilor muncii, este victoria deplină a socialismului. S-a înfăptuit astfel idealul pentru care au luptat cei mai buni fii ai poporului muncitor, pentru care au înfruntat teroarea sălbatică, prigoana ilegalității, temnițele și lagărele, pentru care mulți dintre ei și-au jertfit viața — figuri luminoase de eroi, păstrate pe veci în inima clasei muncitoare, în filele istoriei de luptă a poporului romîn 1Eroica noastră clasă muncitoare, continuînd cu cinste, în noile condiții istorice, glorioasele ei tradiții revoluționare, își îndeplinește cu deplin succes misiunea de forță conducătoare a societății noi. într-o unitate de nezdruncinat, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea muncesc cu însuflețire. concentrîndu-și toate forțele spre înfăptuirea mărețului program trasat de Congresul al IlI-lea al partidului în vederea desăvârșirii construcției socialiste și trecerii treptate la comunism. (Aplauze 
puternice, îndelungate)întregul popor urmează cu nemărginită încredere și dragoste Partidul Muncitoresc Romîn, în care vede pe conducătorul său ferm și încercat, călit în lupte. Sudat printr-o coeziune interioară de nezdruncinat, legat indisolubil de nfe- sele muncitoare, partidul nostru este astăzi mai puternic ca orieînd.Călăuzindu-se neabătut, cu fidelitate, după învățătura lui Marx, Engels, Lenin, Partidul Muncitoresc Romîn militează consecvent pentru întărirea ir nității de luptă a mișcării comuniste mondiale, pe baza principiilor marxism-leninis- mului, pentru continua întărire a prieteniei frățești și a unității popoarelor marii comunități a țărilor socialiste, pentru triumful principiilor coexistenței pașnice, pentru victoria cauzei socialismului și păcii. 
(Aplauze)Oamenii muncii din țara noastră, care și-au cucerit libertatea cu prețul atâtor jertfe de sînge, sînt pătrunși de sentimentele solidarității cu clasa muncitoare internațională, cu frații lor de clasă din țările capitaliste, cu popoarele care luptă pentru sfărâmarea jugului colonial, cu toți cei care în lumea întreagă luptă pentru libertate și progres social, pentru pace. (Aplauze puternice)

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

întreaga asistență ovaționează 
îndelung pentru Partidul Mun
citoresc Romîn, pentru Comi
tetul său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej).

Albumul „Momente
din istoria Partidului 
Muncitoresc Romin“
In Editura Politică a apărut 

albumul „Momente din istoria 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn”. Alcătuit pe baza docu-

MOMENTE i
DiN 9. |
iSTORiX .
PARTIDULUI ’
MUNCITORESC! 
ROMÎN

mentelor din Muzeul de isto
rie a P.M.R., albumul conține 
numeroase fotografii ale vre
mii, reproduceri, facsimile care 
oferă cititorului o imagine 
bogată despre cele mai însem
nate momente din istoria 
partidului și a mișcării mun
citorești din țara noastră.

In ultima parte a lucrării 
sînt prezentate prin fotografii, 
grafice și hărți succesele obți
nute de poporul nostru în con
struirea socialismului.

Această lucrare constituie 
un ajutor prețios pentru pro
pagandiștii și cursanții din în
vățământul politic, pentru pro
fesorii, elevii și studenții din 
învățământul de stat, precum 
și pentru toți aceia care stu
diază istoria Partidului Mun
citoresc Romîn.

Adunarea
solemnă 

din Capitală
(Urmare din pag. I) 

treținut prietenește cu parti- 
cipanți la luptele ceferiștilor 
și petroliștilor din februarie 
1933. ' ■

★
A fost prezentat apoi un 

spectacol de gală. Și-au dat 
concursul ansamblurile artis
tice ale Consiliului Central al 
Sindicatelor, Radioteleviziunii, 
Ministerului Afacerilor Inter» 
ne, al Armatei, Sfatului Popu
lar al Capitalei, un grup de 
violoniști, elevi ai Școlii medii 
de muzică nr. 2 din București.

Lucrările vocal simfonice 
„Poemul Griviței" de Florin 
Comișel, pe versuri de Victor 
Tulbure, și fragment din Ora
toriul „Grivița” de Gh, Dumi
trescu, pe versuri de Cicerone 
Theodorescu, interpretate in 
cadrul spectacolului, au fost 
consacrate aniversării eroice
lor lupte din februarie 1933.

La spectacol și-au dat con
cursul artistul poporului Ni- 
colae Herlea, Teodora Lucaciu 
și David Ohanezian, artiști e- 
meriți, Emilia Petrescu și Mi- 
rela Constantinescu și baleri
nii Magdalena Popa și Petre 
Ciortea.

Spectacolul s-a bucurat de 
o caldă apreciere din partea 
asistenței.

în încheiere, in aplauzele 
celor prezenți, într-o atmosfe
ră entuziastă, pionierii din co
rul de copii al Radioteleviziu
nii au oferit buchete de flori 
conducătorilor partidului și 
statului.

(Agerpres)



în întâmpinarea alegerilor de la 3 martie

întâlniri între candidați 
alegători

CRAIOVA'. — Comuna Ți- cleni este una din localitățile raionului Gilort despre existența căreia, în «trecut, știau puțini oameni. Dar de mai bine de un deceniu, numele comunei Țicleni a fost înscris pe harta economică a țării. Din adîncurile dealurilor „sărace” altă dată, a început să se extragă aurul negru, bogăție păstrată aici de mii de ani. Comuna a devenit Un adevărat orășel. S-au construit o așezare muncitorească,-blocuri pentru petroliști, policlinică, staționar medical, club, sală de cinematograf, magazine moderne, există școli elementare și o școală medie serală. In cea mai mare parte, comuna a fost electrificată și radioficată. Majoritatea caselor sînt noi sau au fost renovate în ultimii ani.Toate acestea, consemnate în noua monografie a comunei, au constituit subiectul discuțiilor purtate zilele acestea cu prilejul întîlnirii cetățenilor din comună cu petrolistul Uie Buroadea și colectiviștii Maria Pupăză, Dumitru Merfu, Constantin Filipescu, candidați ai F.D.P. în alegerile de la 3. martie. Sfătuindu-se cu candidați! lor, cetățenii au făcut numeroase propuneri pentru și mai buna gospodărire a comunei angajîndu-se totodată să participe în număr cît mai

(Agerpres) Fofo : N. STELORIAN

Cercul tinerilor naturaliști

comună, care le pe teme de spe-

sprijinul său sînt și 
Gheorghe Pătrașcu

Aurel Niță.

noștințelor, membrii cercului sînt ajutați de profesorii și învățătorii din fac expuneri cialitate.

LA MONUMENTUL EROILOR PATRIEI

(Agerpres)
La solemnitate au fost pre- zenți reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate și ai Sfatului Popular al Capita-

lucrezi la S.M.T, sau G.A.S.; ți se va da în primire un tractor, 
rațional, trebuie să înveți acum, în școală, să-i cunoști toate „tai- 
conducerea maistrului lancu Her bai, la Centrul școlar agricol 

Craiova. Foto : AGERPRES

’Aproape 30 de tineri colectiviști din G.A.C. Cepelnița, raionul Hîrlău, au organizat recent un cerc al naturaliști- lor.In vederea îmbogățirii cu-

QSTfl
Aurel Manea — Iași, Victo
ria Popovici — Crîșaria, Maria 
Andreescu — Ploiești, Aurel 
Andronie -—Bucure.sti. Peti-e 
Morărescu — Negru Vodă Dobrogea.Am primit scrisorile dumneavoastră în care vă exprimați dorința de a deveni corespondenți voluntari ai ziarului nostru. încă de pe acum, noi vă socotim printre corespondenții voluntari și sperăm că, nu peste multă vreme, vă veți număra printre cei mai 

activi. Ne-am gîndit că e bine să vă spunem că un corespondent voluntar trebuie să fie fruntaș la locul său de muncă și totodată un participant activ la acțiunile colectivului despre care își propune să scrie. De asemenea, el trebuie să verifice cu multă grijă cifrele, datele, faptele, despre care scrie.Tot ce e nou, înaintat, în munca și viața colectivului din
--------

Extind cultura 
legumelor

Gospodăriile agricole colective 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară situate de-a lungul văi
lor Mureșului, Tîrnavei și Nirajului 
extind cultura legumelor la 3 500 
hectare, suprafață de două ori și 
jumătate mai mare față de cea 
cultivată anul trecut. Colectiviștii 
au făcut din timp pregătiri pentru 
obținerea de recolte sporite. Ei au 
ales terenurile cele mai potrivite, 
au dublat suprafața amenajată 
pentru irigări și au asigurat aproa
pe în întregime semințele nece
sare.

Pentru generalizarea experien
ței gospodăriilor din comunele 
Chibed — Beica, Sona și Pănet — 
unități fruntașe în cultura legume
lor, consiliile agricole au organi
zat consfătuiri ale legumicultori
lor, instructaje, iar la G.A.C. Pă
net un curs de pregătire pentru 
brigadieri și șefi de echipă din 
G.A.C, Asemenea cursuri se des
chid în aceste 
Cuci, cea mai 
cultivatoare de 
giune.

Gospodăriile 
giune au încheiat contracte pentru 
a valorifica în acest an de trei 
ori mai multe legume decît în 
anul trecut 

zile și la G.A.S. 
mare gospodărie 

legume din re-

colective din re-

mare la lucrările de interes obștesc.
GALAȚI. — Alegătorii din circumscripția nr. 29 a orașului Mărășești, raionul Panciu, s-au întâlnit cu candidatul lor Vasile Apostol, maistru la fabrica „Chimica” din localitate.Luînd cuvîntul, mai mulți cetățeni au subliniat rezultatele importante obținute în o- rașul lor în anii puterii populare. Printre ultimele realizări ei au amintit dezvoltarea școlii medii și construirea unei noi școli de 7 ani, a noului cinematograf, a blocurilor de locuințe pentru ceferiști și a altor obiective social-culturale.Alegătorii și-au manifestat totodată dorința de a lua parte activă la înfăptuirea unor noi lucrări edilitare, printre care extinderea rețelei de apă potabilă.Colectiviștii din circumscripția nr. 1 a comunei Priponești, raionul Tecuci, s-au întîlnit cu candidatul lor Petrache Bor- dea, propus pentru a treia oară candidat al F.D.P. în alegerile de deputați pentru sfaturile populare. împreună, ei au dezbătut diferite probleme legate de mai buna gospodărire a comunei.
BACAU. — La Moinești, cetățenii din circumscripția electorală orășenească numărul 20 s-au întîlnit cu muncitorul

(Agerpres)

care faceți parte, precum și experiența bună acumulată de organizațiile U.T.M., în munca s de. educare comunisia- a tine- — retului, pot constitui teme interesante pentru viitoarele dumneavoastră corespondențe.
Ion Adăscăliței — Iași.Pentru a vă însuși cîteva noțiuni fundamentale despre muzică. despre legile muzicale, despre orchestra simfonică și instrumentele ei, vă recomandăm. alături de lucrarea „Mu
zica — artă greu de înțeles ?“ pe care ați citit-o, cele trei discuri de inițiere muzicală apărute zilele trecute în magazinele de specialitate.Imprimările difuzate de casa de discuri „Electrecord' vă vor oferi cunoștințele de bază despre melodie, ritm, armonie, 
contrapunct, precum și despre 
orchestra simfonică și instrumentele ei. Textul și exemplificările de pe aceste discuri au fost întocmite de compozitorul Alfred Mendelssohn.
Dumitru Păduraru — VăleniComitetul executiv al sfatului popular regional Ploiești ne-a comunicat că cele sesizate de dumneavoastră sînt juste. în urma măsurilor luate, și la casa raională de cultură Teleajen, se desfășoară acum acțiuni culturale interesante, la care participă un număr mare de tineri. Planul de activitate întocmit în acest sens va asigura și pe viitor o bogată activitate cultural-educativă.
Nicolae Ciofaleă — AlexandriaCartea scriitorului sovietic Iuri Dold — Mihailik, „Singur 
printre dușmani*" (două volume), a doua ediție, a apărut de curînd în Editura tineretului. O puteți procura de la librăriile din oraș, sau adresîndu- vă librăriei „Cartea prin poștă", pe adresa : Biserica Enel nr. 16 — București.
Vasile Dumitrașcu — BacăuDupă cum ați observat, noi publicăm în ziar și fotografii realizate de tineri fotografi a- matori. Preferăm să ne trimiteți numai clișeele (însoțite de explicații), pentru a le mări în laboratorul nostru. Deocamdată, așteptăm clișeul despre noi construcții din orașul Bacău, pe care nj l-ați promis.

București, a. 
de spectatori 

comune au vi- 
prezentate cu

pină 
că-

în regiunea 
proape 460 000 
din 811 sate și 
zionat filmele 
acest prilej.

Multe din cele 5 000 de spec
tacole prezentate în această 
perioadă au fost organizate cu 
ajutorul caravanelor cinema
tografice, care au ajuns 
în cele mai îndepărtate 
tune.

In cadrul festivalului 
organizat, de asemenea, „Săp- s-au

petrolist Gheorghe Popescu pe care l-au propus candidat in alegerile de la 3 martie. întîl- nirea a prilejuit o trecere în revistă a realizărilor gospodărești din localitate. Aici s-au dat în folosință în ultimii doi ani, 7 blocuri de locuințe, o școală medie cu 16 săli de clasă, o școală de 4 ani și un complex de deservire al cooperației meșteșugărești. Cetățenii care au luat cuvîntul s-au angajat să sprijine și de aici înainte acțiunile ce se vor iniția pentru continua înflorire a orașului lor.
BAIA MARE. — Cetățenii din comuna Vama, raionul Oaș s-au întîlnit la punctul de agitație din localitate cu Gheorghe Mezei, președintele Sfatului popular comunal, candidat în circumscripția e- lectorală comunală numărul 30. Colectiviștii care au luat cuvîntul au subliniat aportul pe care Gheorghe Mezei l-a adus la dezvoltarea și buna gospodărire a comunei și au făcut noi propuneri pentru înfrumusețarea ei. (Agerpres)

wrv agro
zootehnic

I ncepind din toamna 
anului trecut, sînt 
lector la învățămîri
tul agrozootehnic de 
3 ani la gospodăria 
colectivă de aici, 
din Comloșul Mare,

regiunea Banat. Din experiența 
pe care ani căpătat-o în acest răs
timp, mi-am dat seama că o con
diție principală pentru ca parti- 
cipanții la aceste cursuri să-și în. 
sușească tot mai bine cunoștin
țele de specialitate, este ca pre
darea lecției să se facă clar, pe 
înțelesul oamenilor, însoțită de 
multe exemple concrete din 
munca lor în gospodăria colec
tivă. Tot în această privință un 
mare rol îl joacă și materialul 
intuitiv folosit: planșele, mula
jele, diafilmele, graficele etc.

Astfel de planșe și grafice se 
pot întocmi fără prea mure efort 
de către fiecare lector în gospo-

I

„Festivalul filmului la sate"
tămina filmului rominesc”, 
„Săptămîna filmului sovietic", 
„Săptămîna filmului pentru 
fruntași în agricultură’’ etc.

în această perioadă, în încă 
6 comune din regiune au fost 
inaugurate noi cinematografe.

★
în regiunea Oltenia, Festi

valul filmului pentru sate s-a 
desfășurat în 743 localități. 
Filmele artistice și documen
tare, ca și matineele speciale 
pentru elevi au fost vizionate

și comunicări științifice
La Craiova a avut loc recent 

sesiunea de referate și comuni
cări științifice organizată de In
stitutul agronomie din Craiova, 
stațiunile experimentale și cen
trele dc încercare a soiurilor din 
regiunea Oltenia în colaborare cu 
Consiliul agricol regional. La se
siune au participat alături de 
cercetători și specialiști din sta
țiunile experimentale din regiune 
și stațiunile din regiunile vecine 
Argeș și Banat și ingineri din 
G.A.C., G.A.S., S.M.T. și pre
ședinți de gospodării agricole co
lective.

Au fost prezentate aproupe 100 
de referate și comunicări cu pri
vire la rezultatele cercetărilor 
științifice care prezintă însemnă
tate deosebită pentru agricultura 
regiunii. Ele s-au referit la folo
sirea rațională și completă a pă" 
mîntului, agrotehnica unor soiuri 
de grîu și hibrizi de porumb de 
mare productivitate, amenajarea 
terenurilor în pantă pentru plan
tațiile de vii și pomi în condițiile 
pedoclimatice ale bazinului Tg. 
Jiu, precum și la efectuarea lu
crărilor de punere în valoare a 
terenurilor nisipoase prin plan
tații de vii.

dăriu colectivă unde lucrează, 
tiles tfdcă pri^ieșle și ajuto- 

cîtorva iineri colectiviști mai 
pricepiiți. ^Ele sînt foarte “nece
sare în ce privește ușurarea pro
cesului de învățăinînt al cursan- 
ților. Mi-am dat seama de acest 
lucru de-a lungul expunerilor 
făcute pînă acum și la care 
de fiecare dată» am folosit astfel 
de planșe.

De exemplu, pentru lecția „Fo
losirea îngrășămintelor chimice", 
pe lingă o expunere interesantă, 
cu multe exemple din gospodă

Eficacitatea
materialului intuitiv

rie, am folosit și patru aseme
nea planșe. Prima era un tabel 
cu îngrășămintele minerale între
buințate la noi în gospodărie. 
Erau trecute pe această planșă 
principalele caracteristici fizice și 
chimice ale îngrășămintelor : cu
loarea, solubilitațea etc. Am adus, 
de asemenea, pentru exemplifi
care, îngrășămintele folosite in 
gospodărie, punindu-i pe colec
tiviști să arate care este sarea po- 
tusică, superfosfatul, azotatul. 
Vn alt tabel pe care l-am între
buințat era cel privitor la canti-

In excursie la Predeal
Foto : AGERPRES

de aproape 622 294 spectatori, 
cu 40 000 mai mulți decît la 
festivalul precedent.

★La filmele prezentate în ca
drul festivalului au asistat, în 
medie, cite unul din fiecare 
trei săteni din Maramureș. A- 
lături de alte genuri de filme, 
de un mare interes s-au bucu
rat filmele documentare cu 
caracter agricol.

(Agerpres)

(Pefre Găzdoiu este unul din-< 
pre inovatorii fruntași de la j 
J Uzina mecanică Cîmpina. El J 
(îndrumă și sprijină cu multă j 
(dragoste pe cei ce vin prima) 
j dată la cabinetul tehnic 
I uzinei. Doi dintrs cei care 
[ simfif

tățile și compoziția resturilor or
ganice ctlre rumîii în sol după re- 
căltarea ' culturilor la suprafața 
de un hectar. Astfel, cursanții au 
putut citi pe acest tabel, că 
după grîu rămîn în sol 25,3 kg 
azot, 10,5 kg fosfor, 12.6 kg cal
ciu, iar după trifoi rămîn 200 kg 
azot, 74,5 kg fosfor, 82 kg cal
ciu.

Alături, era cel de-ul treilea 
tabel în care se arăta cantitatea 
de îngrășăminte de care au ne
voie într-un an diferite plante. 
Pe baza explicării acestor tabele 

ani putut trece la calcule simple 
împreună cu cursanții : dacă pre- 
mergătoarea a 
xemplu, în sol există 
de îngrășăminte 
iute, iar pentru 
pildă, 5 000 kg 
la hectar, nouă 
condițiile de sol din gospodăria 
noastră, 375 kg azot, 137 kg fos
for, 435 kg potasiu și 112 kg de 
calciu. Printr-o simplă scădere am 
aflat ce cantitate de îngrășăminte 
va trebui administrată în sol, 
pentru a se putea obține o pro-

fost griul, de e- 
cantitatea 

arătată mai îna- 
a obține, de 

porumb boabe 
ne trebuie, in

• Astăzi, de la ora 19. pe pa
tinoarul artificial din parcul „23 
August" va avea loc întîlnirea in
ternațională de hochei pe gheață 
dintre reprezentativele de tine
ret ale R. P. Romîne și R. P. Po
lone. Cele două echipe se vor 
intîlni în meci revanșă duminică 
de la ora 18,00 tot pe patinoarul 
artificial.

in ultimele zile tinerii hoche- 
iști romîni și-au continuat pregă
tirile sub îndrumarea antrenori
lor I. Ganga și C. Tir on. Din lo
tul selecționabililor fac parte 
Crișan, Pană, Flore,cu, Ioanovici, 
Ciobotaru, Mihăilescu și alții.

• Atleții maghiari și-au înce
put pregătirile in vederea parti
cipării la tradiționalul cros al 
ziarului „l’Humanite* care se va 
desfășura la 31 martie în pădurea 
Vincennes din apropiere de Paris.

• Peste 130 de sportivi (din
tre care 55 femei) reprezentind 
19 țări s-au înscris la campiona
tele mondiale de patinaj viteză 
care vor începe săptămîna viitoa. 
re în orașul Karuizauia. Printre 
participatiți se numără cei mai 
renumiți campioni și recordmani 
din U.R.S.S., Finlanda, Norvegia,
R. D. Germană, R. F. Germană,
S. U.A., R. P. Polonă, Franța, Ita
lia și alte țări.

• tn. cursul acestui an echipa 
de palo pe apă a R. P. Ungare, 
campioană olimpică și europeană

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Contederației Elvețiene în R. P. Romînă, E- mile Bisang, a depus vineri la amiază o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare.
In cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, vineri seara a avut loc în sala Ateneului R. P. Romine o festivitate consacrată aniversării a 100 de ani de la nașterea savantului romîn dr. Gh. Marinescu.Festivitatea, organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Comitetul național pentru apărarea păcii și Uniunea societăților de științe medicale din R.P.R., a fost prezidată de acad. Șt. Milcu, secretar prim al Academiei R. P. Romine, președintele Uniunii societăților de științe medicale din R. P. R. Despre bogata operă științifică în domeniul biologiei și neurologiei a prof. dr. Gh. Marinescu a vorbit acad. dr. A. Kreindler, directorul Institutului de neurologie „I. P. Pavlov”, iar prof, dr. State Drăgănescu a vorbitdespre activitatea, socială și

ducție de 5 000 kg de porumb 
boabe la hectar. Procedînd' in a- 
cest fel, am siguranța că. fiecare 
cursant va ști să calculeze singur 
cantitatea de îngrășăminte care 
este necesară de la o parcelă la 
alta, pentru a obține o producție 
mare și uniformă pe întreaga su
prafață.

Avînd în casa-laborator lin a- 
parat de proiecție am folosit și 
diafilmul. Am procurat diafilme 
din timp, iar cind ani vorbit 
despre îngrășămintele chimice, cu 
ajutorul diafilmelor am arătat 

cultu- 
gospo-

de bo-

cum se aplică îngrășămintele chi
mice la diferite culturi, explicitul 
mai pe larg cum se face adminis
trarea îngrășămintelor la 
rile de bază de la noi din 
darie : griul și porumbul.

Material didactic la fel 
gat am folosit și la celelalte lecții 
predate. Pregătirea acestor mate
riale cere o muncă în plus, desi
gur, dar cind văd că în felul a- 
cesta cursanții înțeleg mai bine, 
cele explicate, Că le ușurez mun
ca, mă simt îndemnat să fac a- 
celași lucru și pentru lecțiile ce 
urmează. Ba, mai mult, noi am 

va avea un bogat, program inter
național. Sportivii maghiari vor 
întîlni în iulie echipa Belgiei, în 
august vor juca cu Olanda și vor 
lua parte la turneul .pentru 
„Cupa Jadran" de la Split. Se
lecționata maghiară va evolua și 
în competiția preolimpică de la 
Tokio, iar o echipă studențească 
se ra deplasa în Brazilia, la jo
curile mondiale universitare.

• Deși este iarnă grea moto- 
cicliștii sovietici, nu sînt în va
canță. Ei participă în fiecare 
săplămînă la concursuri care se 
desfășoară pe piste de gheață. 
Recent, în orașul Ufa, a avut loc 
o competiție internațională de a- 
cest gen. Pe primul loc s~a clasat 
cunoscutul motociclist sovietic 
Boris Samorodov. El a fost ur
mat de un alt concurent sovietic 
Vsevolov Nerîtov. Pe locul trei 
s-a clasat campionul suedez Folke 
Oestblum.

• Patinatori din Olanda, R. F. 
Germană, Norvegia și Suedia au 
participat la un concurs de veri
ficare înaintea plecării la „mon
dialele” din Japonia. Norvegia
nul Johunesen și suedezul Nils
son au corectat recordul mondial 
oficial la 3 000 m, realizînd tim
purile de 4’33”9J1O și respectiv 
4’35" 8/10. La 500 m a cîștigat To~ 
masen (Norvegia) cronometrat in 
42”5i10. 

înaltul umanism al marelui savant romîn.
★Consiliul agricol regional Ploiești a organizat recent la Urlați o consfătuire a brigadierilor, președinților și inginerilor din G.A.C. și G.A.S. producătoare de viță de vie. La consfătuire președinți și ingineri din gospodăriile colective Tîmboești, Urlați, Mi- zil și de la G.A.S. Urlați, au împărtășit din experiența lor în producerea de material să- ditor viticol. Au fost efectuate de asemenea, demonstrații practice cu privire la executarea altoitului.
★Crucea Roșie a R.P.R. a trimis prin Semiluna Roșie Marocană un ajutor constînd din medicamente și obiecte de primă necesitate pentru familiile care au suferit de pe urma marilor inundații ce au avut loc în Maroc, în cursul lunii ianuarie a.c. (Agerpres)

prevăzut la învățămîntul agrozoo
tehnic, în afară de planul tematic 
din acest an, cîteva lecții care 
să dea noțiunile necesare colec
tiviștilor^ iu ce privește culturile 
noastre de bază. Astfel, vom ține 
o lecție cu tema ,)Cum putem ob
ține producții sporite de porumb 
boabe la hectar în cultură neiri
gată" și. alta referitoare la „Mă
surile pe care le vom lua pentru 
a realiza 3 000 kg grîu la hectar". 
Pentru prima lecție am și făcut 
cîteva planșe cu ajutorul cărora 
vrem să demonstrăm prin calcule, 
cît de învechită este practica ce 
mai dăinuie pe ici pe colo, prin
tre colectiviști, referitoare la cul
tura porumbului: rarul umple 
carul. în planșele respective, se 
arată ce distanță recomandă ști
ința agricolă între rîndurile de 
porumb și, de asemenea, ce dis
tanță între firele aceluiași 
lînd ; cîte plante sînt necesare 
la hectar și ce producție se poate 
obține cu o astfel de densitate. 
Și la aceste lecții vom folosi, de 
asemenea, un bogat material in
tuitiv — mulaje, soiuri de se
mințe, știuleți de diferite soiuri.

Sîntem convinși că însușindu-și 
cu temeinicie știința agricolă, co
lectiviștii din comuna noastră vor 
depăși producțiile de 1913 kg de 
grîu și 3 912 kg de porumb 
boabe în medie la hectar, pe care 
le-au obținut în anul trecut.
Ing. agronom ION CORGIU 
lector la cursul agrozootehnic 
din G.A.C. „V. Maiakovski" 

comuna Comloșul Mare, 
regiunea Banat
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Pe ecranele Capitalei 
J NOUL FILM ROMINESC

\\ O producție a studioului cinematografic „București
>> Scenariul : NICOLAE ȚIC, EUGEN MANDRIC, MIRCEA S 
I« DRAGAN “ <<

Regia: MIRCEA DRAGAN §

Imaginea : AUREL SAMSON »
Muzica : THEODOR GRIGORIU ><
Decoruri : ARH. LIVIU POPA «

în rolurile principale : ><
LICA GHEORGHIU, COLEA RAUTU, ȘTEFAN CIUBOTA. >< 

>) RAȘL. GEORGE CALBOREANU, ILARION CIOBANU X 
> COSTEL CONSTANTINESCU, GEORGE MĂRUȚĂ, FORY<( 

ETERLE, TOMA DIMITRIU, V. RONEA, SANDU STICLA->! 
>/RU, BORIS CIORNEI, DINU GHERASIM, GEORGE MOȚTOI

Ședința Comitetului 
de conducere 

al Grupului național 
romîn al Uniunii 

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

Cerc literar 
în G. A. S.

să se organizeze la 
gospodăriei două seri 
să sprijine efectiv co- 
U.T.M. în organizarea

S»

La cererea noastră a venit 
în comună, acum dteva zile, 
unul dintre tovarășii activiști 
ai casei regionale a creației 
populare. II invitasem să 
participe la deschiderea cer
cului nostru literar care a pri^ 
mit numele poetului Nicolae 
Labiș-

In aceeași ședință s-a și tre
cut la întocmirea planului de 
muncă. Printre altele, mem
brii cercului nostru au propus 
să fie prezentate două mate
riale de orientare din presa de 
specialitate pe temele : ^Crea
ția șt partinitatea9' și „Con
flictul în creația tinerilor pro
zatori9', 
clubul 
literare, 
mitetul 
concursului „Iubiți cartea'9 
să formăm colectivul de crea
ție care să alcătuiască texte 
pentru brigada de agitație.

Printre membrii cercului se 
numără tovarășii: Sirbu Ion 
—tractorist, M anoles cu Vasi- 
lica — maistru zootehnist» 
Ganea Nicolae — electrician, 
Candidatu Leanca — învăță
toare și alții. Cu sprijinul Ca
sei creației populare a regi
unii Galați, vom organiza în 
cadrul gospodăriei, pină la 31 
martie, o șezătoare literară cu 
participarea scriitorilor din 
orașul Galați.

FRIGIOIU FLOREA 
membru al cercului literar 

„Nicolae Labiș” 
G.A.S. „Justin Georgescu” 

comuna Însurăței 
raionul Brăila

in A apărut:... limba romină, în Editura politică, nr. 2/(54) pe anul 1963 al re- vistei
„Probleme ale păcii 
și socialismului"Revistă teoretică și informativă a partidelor comuniste și muncitorești.Acest număr cuprinde articolele: ,jreor unității țnifȘQărM,, cpmuni- 

ste — datorie iiiternatipnali3tă(i, articol, redacțional ; lflnăai.orirea 
națională a Partidului Comunist 
din S'.U.A.“ de 'H. Winston ; „În
semnătatea revoluționară a luptei 
pentru reiorme structurale" de L. Longo ; „Integrarea monopolistă și 
Canada" de B. Magnuson ; „Brazi
lia în chingile contradicțiilor^ de j. Gorender ; „Revoluția tehnică
— științifică și capitalismul con- 
temporan" de A. Barjonet, M. Ru- binștein ; „Democrația națională
— cale a progresului social" de A. Sobolev.La rubrica „INTERVIUL NOSTRU" revista publică o convorbire cu privire la „<:Deinocrația>' 
colonialiștilor francezi*1.Rubrica „1N PARTIDELE COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI" conține numeroase materiale informative cu privire la activitatea u- nor partide frățești.La rubrica „CĂRȚI ȘI REVISTE" sînt publicate recenziile la cartea lui P. N. Fedoseev „Comunismul și 
filozoiia" și Ia cartea lui A. Riv- kin „Africa și Occidentul".Rubrica „SCRISORI, NOTE“ cuprinde scrisorile: „Despre eroismul 
lui Julius Fucik", semnată de Gusta Fucikova : „Revendicările țăra
nilor din Cipru", semnată de H. Mihailidis ; „In Spania se dezvoltă 
și se întărește opoziția sindicală", semnată de S. A.La rubrica „PAGINI DE ISTORIE'* este publicat articolul „Dru
mul de luptă al clasei muncitoare 
germane" de L. Berthold, E. Diehl.Revista publică noi materiale la rubrica „ÎMPOTRIVA REPRESIUNILOR ȘI PERSECUTĂRII DEMOCRAȚILOR".



GENEVA: Lucrările Comitetului
celor 18GENEVA 15 — De la trimisul special Agerpres C. Benga. In ședința din 15 februarie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, prezidată de delegatul R. P. Polone, primul a luat cuvîntul reprezentantul R. P. Romîne GEORGE MACOVESCU.Reîntrunirea conferinței celor 18, a arătat el, de lucrările căreia popoarele întregii lumi au legat mari nădejdi, constituie un element pozitiv în desfășurarea relațiilor internaționale, menit să contribuie la realizarea îmbunătățirii climatului politic internațional, la promovarea cauzei păcii și securității în lumea întreagă.Este un fapt pozitiv că în fruntea listei problemelor internaționale stă, prin forța lucrurilor, dezarmarea generală și totală. Este un adevăr de necontestat că astăzi nu se poate asigura pacea în lume atîta vreme cit nu se realizează dezarmarea generală și totală.In istoria ei, omenirea a mai trecut prin numeroase calamități și războiul nu a fost cea de pe urmă. Dar, a subliniat delegatul romîn. niciodată de-a lungul mileniilor nu a apăsat asupra omenirii un pericol mai mare ca acela care planează acum asupra ei, în această a doua parte a veacului al XX- lea.După o analiză a situației actuale, acum cînd ne reluăm lucrările, găsim că pe de o parte s-a accentuat primejdia izbucnirii unui război nuclear — și aceasta datorită ivirii unor noi factori de mărire a tensiunii internaționale — iar pe de altă parte s-au deschis noi perspective de înțelegere între părțile care stau față în față.La reluarea activității noastre trebuie să ne concentrăm eforturile spre rezolvarea acelor probleme care creează posibilitatea evitării izbucnirii războiului nuclear.Sarcinile care ne stau în față sînt multiple, deci să nu uităm nici o clipă că sarcina principală este elaborarea tratatului de dezarmare generală și totală.Concomitent cu activitatea de elaborare a tratatului de dezarmare generală și totală se impune să examinăm acele măsuri care conduc la îndepărtarea pericolului izbucnirii războiului nuclear, la destinderea internațională și care, în fond, creează premise pentru dezarmare.George Macovescu a arătat că existența pe teritoriu străin a unor baze pentru ducerea la țintă a armelor nucleare constituie un factor de agravare a situației internaționale, de accentuare a primejdiei războiului nuclear, focare de neliniște, de primejduire a securității statelor vizate, de tensiune în relațiile internaționale. Delegația romînă și-a exprimat în repetate rînduri convingerea că, încă din prima etapă a procesului de dezarmare generală și totală, trebuie să fie lichidate toate bazele militare străine, să fie retrase toate forțele armate a. flats pe teritoriul altor state. Salutăm de aceea noua inițiativă a guvernului sovietic cu privire la adoptarea unei declarații referitoare la renunțarea folosirii teritoriilor străine pentru staționarea mijloacelor strategice de ducere la țintă a armelor nucleare. Este neîndo_ ielnic că înfăptuirea măsurilor prevăzute în proiectul de declarație va ușura într-o măsură însemnată nu numai lichidarea tuturor bazelor militare de pe teritorii străine, ci și realizarea dezarmării generale și totale.

în continuare reprezentantul romîn a arătat că o altă problemă importantă, asupra căreia comitetul va trebui să-și concentreze toată atenția, o constituie încheierea tratatului cu privire la interzicerea experiențelor cu arme nucleare.Faptul că guvernul sovietic, pentru a veni în întîmpinarea puterilor nucleare apusene, s-a declarat de acord cu instalarea pe teritoriul sovietic a 2—3 stațiuni seismice automate și efectuarea a 2—3 inspecții anuale pe teritoriul fiecăreia din puterile nucleare, dacă aceasta se va dovedi necesar, a deschis noi perspective pentru realizarea unui acord în această problemă.Delegația romînă și-a exprimat în repetate rînduri părerea că pentru nevoile reale de control asupra îndeplinirii o- bligațiilor decurgînd dintr-un tratat de încetare și interzicere a experiențelor cu arme cleare, mijloacele tehnice ționale sînt suficiente.Dacă la aceste mijloace ționale se mai adaugă și mentele suplimentare de <
nu- na-: na- ele- con-

Cuvîntarea 
reprezentantuiui 
R. P. Romîne

trol internațional, prin instalarea de două sau trei stațiuni seismice automate și. la nevoie, efectuarea de două sau trei inspecții la fața locului, este evident că sînt întrunite toate condițiile obiective necesare pentru realizarea a- cordului.Cînd așteptam ca să se facă pași rapizi spre semnarea acordului. guvernul Statelor Unite a ridicat însă noi obiecțiuni, care par a fi tot atît de categorice ca și aceea cu privire la controlul la fața locului.Cred că sîntem îndreptățiți să ne întrebăm : cît de lungă este lista obiecțiunilor, a obstacolelor ?Delegația romînă consideră că în comitetul nostru trebuie să fie examinate și adoptate și alte măsuri, destinate îmbunătățirii situației internaționale și consolidării păcii. Din acest punct de vedere socotim de mare importanță încheierea unui pact de neagresiune între statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre în N.A.T.O. De asemenea, delegația romînă se pronunță pentru crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale globului — în Europa centrală, în Africa și în alte giuni. în această ordine idei aș vrea să amintesc că vernul romîn, care încă1957 a propus o înțelegere între statele balcanice, continuă să militeze pentru transformarea regiunii balcanice într-o zonă a păcii și cooperării, fără arme nucleare, baze militare străine și rampe de lansare a rachetelor.Delegația romînă se pronunță de asemenea pentru adopta- rea altor măsuri colaterale.Pentru succesul lucrărilor noastre, pentru realizarea înțelegerii este nevoie de multe condiții, printre care : abordarea problemelor într-un spirit constructiv, în spiritul negocierilor. nu este ultima. Acordul în orice problemă internațională a zilelor noastre devine posibil dacă de ambele părți prezidează înțelegerea necesității compromisului rațional. Dar acordul devine imposibil dacă Ia una din părți lipsește un asemenea spirit, dacă una din părți nu ia în seamă interesele celeilalte părți.

rede gu- în

Conferința <3e presa

a președintelui S. U» A.
WASHINGTON 15 (Agerpres). 

— La conferinja de presă din 14 
februarie a președintelui S.U.A., 
John Kennedy, s-a acordat deo
sebită atenfie sifuajiei actuale a 
relajiilor dintre S.U.A. și Europa 
occidentală, precum și perspec
tivelor politicii americane în Eu
ropa occidentală.

Kennedy a declarat că Statele 
Unife nu intenfionează să ia vreo 
contramăsură economică sau poli
tică împotriva președintelui Fran- 
jei, de Gaulle, în legătură cu po- 
zifia pe care s-a situat acesta în 
problemele N.A.T.O. și Piejei co
mune europene.

Președintele a subliniat, de a- 
semenea, că Statele Unite vor fi 
gafa să examineze propunerea 
privind crearea Comitetului exe
cutiv în cadrul Consiliului N.A.T.O., 
format din reprezenfanji ai S.U.A., 
Angliei și Franfei, care să aibă 
drepful să hotărască prin majori
tate de voturi problema folosirii 
de către N.A.T.O. a armei nu
cleare.

O asemenea propunere, după 
cum se șfie, a fost formulată
acum cîtva timp de generalul
Norstad, fostul comandant suprem 

’ din
a spus, printre

al forjelor armate N.A.T.O. 
Europa. Kennedy 
alfele, că S.U.A. vor fi gata să 
examineze planul 
Franfa va accepta 
problema creării în cadrul 
N.A.T.O. a așa-numifelor „forje 
nucleare multilaterale" și, de ase
menea, dacă fările europene vor 
accepta să acorde „generalului de

Norstad dacă 
să examineze 

creării în 
așa-numitelor

Gaulle
Macmillan" dreptul de a le re
prezenta interesele în Comitetul 
Executiv al N.A.T.O.

Totodată, Kennedy a subliniat 
că problema eventualei folosiri a 
armei nucleare este „extrem de 
complicată” din cauza lipsei 
de timp pentru consultări în
tre guvernele puterilor occidenta
le și de aceea ea trebuie în ul
tima analiză să fie rezolvată în 
mod unipersonal. Astfel, Kennedy 
a dat de înțeles că Statele Uni
te intenționează să-și rezerve 
„dreptul" de a decide în această 
problemă .

Răspunzînd la întrebarea des- 
spre eventualitatea tratativelor în 
scopul reglementării problemei 
germane, Kennedy a declarat că 
„această chestiune nu a fost încă 
hotărîfă". 
părerea 
lor nu ar 
prezența 
ședințele a declarat că în aceste 
cono’iții S.U.A. nu-și pot evacua 
trupele din Germania occiden
tală.

Președintele a răspuns la o se
rie de întrebări referitoare la 
Cuba. Din răspunsurile lui rezul
tă că S.U.A. intenționează să in
tensifice activitatea reacțiunii în 
țările Americii Latine pentru înă
bușirea forțelor progresiste.

Președintele a confirmat de a- 
semenea intenția Statelor Unite 
de a intensifica presiunile asupra 
aliaților lor în scopul reducerii 
continue a navigației și comerțu
lui cu Republica Cuba.

sau premierului britanic

El a afirmat că „după 
germanilor, securitatea 
putea fi garantată tară 
Statelor Unite1'. Pre-

După cum declara la 29 decembrie 1962 președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a arătat în încheiere G. Macovescu, „O a- preciere realistă a situației internaționale arată că în zilele noastre singura alternativă a războiului termonuclear este coexistența pașnică. A- ceasta cere din partea tuturor guvernelor și conducătorilor de state să manifeste un înalt simț de răspundere, chibzuință și stăpînire de sine în abordarea problemelor internaționale, să dea dovadă de răbdare și perseverență pentru a rezolva pe calea tratativelor toate problemele litigioase, în orice parte a lumii, să răspundă cu spirit de înțelegere și înțelepciune năzuinței supreme a popoarelor de a vedea instaurată o pace trainică Oricît de spinoase ar fi problemele internaționale în litigiu, ele pot și trebuie să fie rezolvate prin soluții pașnice, ceptabile".îndeplinind guvernului său, mină înțelege i toate eforturile în realizării înțelegerii în problemele ce stau în fața Comitetului, sprijinind orice propunere constructivă menită să promoveze cauza păcii, prieteniei între popoare, cauza dezarmării generale și totale.
★După cuvîntarea delegatului romîn a luat cuvîntul reprezentantul Braziliei, de Melo Franco Jr., care a subliniat că părticipanții la tratativele de la Geneva trebuie să depună toate eforturile spre a apropia ziua semnării privire la pronunțat imediată a experiențelor nucleare și a sprijinit ideea creării unor zone denuclearizate în America Latină.Reprezentantul R. P. Bulgaria, M. Tarabanov, a expus amănunțit poziția guvernului său în problema dezarmării și încetării experiențelor cu arma nucleară. El a spus că situația internațională impune luarea de îndată a unor măsuri pentru preîntîmpinarea primejdiei unui război nuclear. Tarabanov a sprijinit proiectul declarației propus de Uniunea Sovietică cu privire Ia renunțarea la folosirea teritoriilor străine pentru amplasarea mijloacelor strategice de transportare a armei nucleare. Delegatul bulgar și-a exprimat de asemenea sprijinul față de ideea creării de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii.M. Mbu, conducătorul delegației Nigeriei, a vorbit despre îngrijorarea serioasă a popoarelor din întreaga lume și în special a popoarelor din A- frica în legătură cu continuarea cursei înarmărilor. El s-a pronunțat în favoarea încheierii unui tratat de neagresiune între țările membre ale tratatului de la Varșovia și țările membre ale N.A.T.O.V. V. Kuznețov, reprezentantul U.R.S.S. care a luat a- poi cuvîntul, a arătat completa netemeinicie a „argumentelor” puterilor occidentale, în primul rînd ale S.U.A. și Angliei, care încearcă să justifice tactica tărăgănării permanente a tratativelor cu privire la dezarmare și zădărnicirii semnării acordului cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară. Dacă puterile occidentale, a spus V. V. Kuznețov, doresc cu adevărat să ajungă la o înțelegere privind încetarea experiențelor cu arma nucleară și realizarea dezarmării generale, ele trebuie să confirme aceasta prin fapte concrete. Acest lucru este dorit de întreaga lume.Reprezentantul Angliei, Godber, a respins noile propuneri constructive prezentate de delegația sovietică în cadrul ședinței din 12 februarie, fără să facă însă alte propuneri concrete.

reciproc ac-instrucțiunile , delegația ro- să-și consacre vederea

acordului cu dezarmare. El s-a pentru încetarea

i

Rezoluția sesiunii Comitetului

F. M. T. D.Executiv al

in Turcia
Dif icultătih

și învățători, 
cele 745 școli

invățămintuluî

Mesajul președintelui 
Kennedy despre 

problemele 
tineretului american

Agenția M.T.I. a transmis 
textul rezoluției adopta
te la sesiunea Comite

tului Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, care s-a ținut între 6 și 
9 februarie la Budapesta.

Sarcina principală a tinere
tului, se spune în rezoluție, 
constă în a lua toate măsuri
le în scopul atragerii păturilor 
celor mai largi ale tinerei ge
nerații la lupta pentru pace și 
dezarmare. F.M.T.D. sprijină 
pe de-a-ntregul propunerea 
de a se convoca o conferință 
internațională a tineretului 
pentru dezarmare, care va 
contribui la dezvoltarea con
tinuă a eforturilor tinerei ge-

nerații în lupta pentru pace, 
pentru independența popoare
lor și coexistența pașnică a 
diferitelor țări. Cu prilejul 
sărbătoririi la 24 aprilie a Zi
lei Internaționale de luptă 
împotriva colonialismului, 
F.M.T.D. va organiza la Alger 
o mare demonstrație cu spri
jinul organizațiilor algeriene 
de tineret.

Comitetul Executiv al 
F.M.T.D., se spune în rezolu
ție, cheamă tineretul din în
treaga lume să sprijine toate 
aceste măsuri și totodată să ia 
parte la pregătirile pentru 
congresul al doilea al tinere
tului Iatino-american.

Luînd cuvîntul în 
Senatul turc, prof. 
Șevket Rașit Hati- 
poglu, ministrul in
strucțiunii publice, 
a declarat că în a- 
nul școlar 1961-1962 
în Turcia au rămas 
neșcolarizați peste 
un milion de copii, 
care nu au avut po
sibilitatea să frec
venteze școlile din 
cauza lipsei de mij
loace.

In 12 588 locali
tăți din Turcia, în 
general, nu există

școli 
Din 
medii numai 85 dis
pun de încăperile și 
materialul didactic 
necesar pentru des
fășurarea normală a 
cursurilor.

Nu este mai bună 
nici situația în ce 
privește cadrele di
dactice de 
resimte, de 
nea, lipsă, 
există 8 343 
vățători de școli ele
mentare, în timp ce 
sînt necesari 57 238

care se 
aseme- 
In țară 
de în-

de învățători. Dato
rită lipsei de cadre 
didactice, în anul 
școlar 1962-1963 au 
fost închise 20 de 
școli medii.

„70 la sută din 
populația Turciei, a 
declarat în încheie
re ministrul instruc
țiunii publice, este 
analfabetă. Dacă 
procesul învățămîn- 
tului se va dezvolta 
în țara noastră în 
ritmul actual, anal
fabetismul va dom
ni în Turcia încă 
mulți ani“.

P reședințele Kennedy a a- 
dresat la 14 februarie un 
mesaj Congresului S.U.A. 

în care se ocupă de problema 
tineretului american și a viitoru
lui acestuia. în mesaj președin
tele Kennedy pune îndeosebi ac
centul asupra insuficienței mij
loacelor de educație aflate la dis
poziția tineretului, agravarea de- 
licvenței juvenile și nivelul de 
viață coborît al unui mare nu
măr de tineri americani.

Referindu-se la recomandările 
președintelui Kennedy, agenția 
UPI subliniază că ele „reflectă 
îngrijorarea președintelui față de 
situația milioanelor de tineri a- 
mericani, îndeosebi a acelora în 
vîrstă între 16 și 21 de ani. Șo
majul în rîndul tinerilor munci
tori, adaugă agenția, este de două 
ori și jumătate mai mare decît 
procentul pe scară națională. în 
cursul anului școlar 1962-1963 
există aproximativ 700 000 de 
persoane din grupa de vîrslă 
16-21 de ani care se află în afara 
școlilor și nici nu au de lucru. 
Președintele, continuă UPI, este 
îngrijorat și de faptul că cazurile 
de delicvență juvenilă, prezentate 
tribunalelor au crescut de peste 
două ori în decada trecută, că 
prea mulți copii nu au o dezvol
tare fizică normală față de vîrsta 
lor și că mortalitatea infantilă a 
crescut în ultimii zece ani, ajun- 
gînd să fie mai mare decît în 
alte țări”.

U.R.S.S. : Aspect al rafinăriei de petrol de la Novo-Bakinsk, R.S.S, 
Azerbaidjeană

Foto : TASS-MOSCOVA

La Moscova

Semnarea planului de colaborare pe 1963
între A. R. L. U. S. și A. P. S. R,

MOSCOVA. — La Moscova 
s-au desfășurat tratative între 
delegația Asociației Romîne 
pentru legăturile de prietenie 
cu U.R.S.S. (A.R.L.U.S.) și de
legația Uniunii Asociațiilor so
vietice de prietenie și relații 
culturale cu țările străine și A- 
sociației de Prietenie Sovieto- 
Romîne (A.P.S.R.) în vederea 
semnării planului de colabora
re pe anul 1963. La 15 februarie 
la Casa Prieteniei cu popoarele 
țărilor străine a avut loc sem
narea acestui plan. Din partea 
romînă planul a fost semnat 
de Marin Florea Ionescu, vi
cepreședinte al Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., iar din partea 
sovietică de E. Afanasenko, 
ministrul învățământului al 
R.S.F.S.R., președintele Consi
liului de conducere al A.P.S.R. 
La semnare au participat 
Ivanov, vicepreședinte ai 
niunii Asociațiilor sovietice 
prietenie și relații culturale 
țările străine, 
prim-secretar al 
regional agricol de partid Mos
cova, vicepreședinte al Consi
liului de conducere al A.P.S.R., 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
membri ai Consiliului de con-

E. 
U- 
de 
cu 

V. Konotop, 
Comitetului

ducere al A.P.S.R. Au fost de 
față Gh. Stoian, consilier al 
Ambasadei R.P.R. la Moscova 
și alți membri ai ambasadei.

Marin Florea Ionescu și E. 
Afanasenko au rostit scurte 
cuvîntări.

Planul de colaborare pe anul 
1963 prevede vizite reciproce 
ale grupurilor de specialiști în 
agricultură, construcții, medi
cină și alte domenii, în vede
rea schimbului de experiență, 
organizarea unor manifestări 
de prietenie, popularizarea 
realizărilor celor două țări.

După semnarea planului de 
colaborare, Marin Florea Iones
cu și E. Afanasenko s-au întîl- 
nit cu reprezentanți ai agenții
lor TASS, Novosti, ai ziarelor 
centrale din capitala sovietică 
și ai radiodifuziunii sovietice 
și au răspuns Ia întrebările 
puse în legătură cu activitatea 
A.R.L.U.S. și A.P.S.R.

Cu prilejul semnării planu
lui de colaborare pe anul 1963, 
Uniunea Asociațiilor sovietice 
de prietenie și relații culturale 
cu țările străine a oferit un 
dineu în cinstea delegației 
A.R.L.U.S. La dineu a luat 
parte Nicolae Guină, ambasa
dorul R. P. Romîne la Mos
cova.

GENEVA 15. — Trimisul spe
cial Agerpres C. Benga transmite:

Joi după-amiază a avut loc o 
ședință generală a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru folosirea 
științei și tehnicii în interesul re
giunilor insuficient dezvoltate, 
care a deschis discuția în proble
ma dezvoltării telecomunicațiilor.

In cadrul ședinței a fost anali
zat modul în care noile sisteme 
de transmisie prin cablu și radio- 
relee pot fi luafe în considerare 
în elaborarea planurilor de pers
pectivă de lungă durată, privind 
dezvoltarea telecomunicațiilor 
țările slab dezvoltate.

Intervenind în dezbateri, prof, 
îng. PAUL POSTELNICU, membru 
al delegației romîne, a făcut o 
expunere în care a arătat, prin
tre altele, importanța pe care 
dezvoltarea rețelei de telecomu
nicații o are pentru progresul ță
rilor rămase în urmă din punct de 
vedere economic. El a arătat că 
țările dezvoltate din punct de ve
dere economic trebuie să facă 
totul pentru a ajuta țările în curs 
de dezvoltare să-și creeze și 
să-și pună la punct un sistem 
modern de telecomunicații.

în ședința care a discuta} pro
blemele referitoare la politica de 
exploatare a resurselor miniere, 
din partea delegației romîne a 
făcut o expunere ing. TIMUȘ 
MARCEL, directorul Institutului 
romîn pentru proiectarea instala
țiilor petroliere din Ploiești.

în

partea delegației romîne dr. RO
MAN MOLDOVAN, care s-a ocu
pat în primul rînd de problema 
raportului între planul regional și 
planul de dezvoltare în ansamblu. 
Delegatul romîn a arătat că pla
nul de dezvoltare regională ca 
parte a dezvoltării economiei în 
ansamblu — trebuie în mod nece
sar să fie coordonat de la centru 
în sfrînsă legătură cu ritmul , de 
dezvoltare a economiei naționale, 
să conțină prevederi cantitative 
și calitative pentru toate ramu
rile producției materiale și pentru 
înfreaga activitate socială și cul
turală. i

Reterindu-se la metoda de plaj1»'"dezvoltarea armonioasă dih punct 
nificai'e legată de aprofundarea”’ de vedere industrial a’tufurOr re- 
diviziunii sociale a muncii în ca- giunilor țării.

drul economiei naționale, dr. Ro
man Moldovan a declarai că dez
voltarea complexă și multilaterală 
trebuie să constituie obiectivul 
major al planificării economiei na
ționale în ansamblu și in aceiași 
timp linia directoare a planurilor 
regionale.

In cuvîntarea sa delegatul romîn 
a scos încă o dată în evidenjă ro
lul pe care îl are statul în planifi
carea și conducerea economiei 
naționale. El a arătăt că dezvol
tarea amioriioasă a tuturor ramu
rilor economice a dus în tara 
noastră la succese importante din 

' - punct de vedere economic și la

Inițiativa unui grup de oameni
de știință

Ședință C. A. E. R.
» 3PRAGA 15 (Agerpres). — La 11 și 12 februarie 1963 a avut loc la Praga prima ședință a Comisiei permanente pentru problemele valutare și financiare a C.A.E.R.La ședința comisiei au luat parte delegațiile R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace, R.D. Germane, R.P. Mongole, R.P. Polone, R.P. Romîne, R.P. Ungare și U.R.S.S.La lucrările primei ședințe a comisiei, în calitate de ob-

servator a asistat reprezentantul R.D. Vietnam.Comisia a aprobat planul său de lucru pe anul 1963, care prevede problemele actuale ale colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul relațiilor valutare și financiare.în cadrul ședinței a fost examinat, de asemenea, proiectul statutului comisiei și alte probleme organizatorice.Lucrările s-au desfășurat în_ tr-o atmosferă de prietenie frățească și deplină înțelegere.

GENEVA 15 (de la trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga :) Con
ferința Națiunilor Unite pentru fo
losirea științei și tehnicii în inte
resul regiunilor insuficient dezvol
tate își continuă lucrările. Vineri 
a'imîneața au avut loc mai multe 
ședințe specializate care au discu
tat probleme legate de tehnica 
construcțiilor și a lucrărilor publi
ce, îmbunătățirea asistenței sani
tare, de metodele de planificare 
în vederea dezvoltării și planifi
cării regionale, de formarea de ca
dre științifice și tehnice etc.

In ședința în care au fost dis
cutate problemele legate de me
todele de planificare în planifica
rea regională, a luat cuvîntul din

GENEVA 15 (Agerpres). — Un grup de oameni de știință, care iau 
parte la conferința Națiunilor Uni
te pentru folosirea științei și teh
nicii în interesul regiunilor insufi
cient dezvoltate, au propus confe
rinței să elaboreze ..Declarația de 
la Geneva a oamenilor de știință 
din lume" și să trimită acest docu
ment Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, care își desfă
șoară in prezent activitatea la Ge
neva. Această inițiativă a găsit un 
larg ecou în rîndul participantilor 
la conferință.

In declarația oamenilor de știin
ță, se arată că pentru solutionarea 
problemelor grave, ca foametea, e- 
pidemiile, analfabetismul, este ne
cesară o largă colaborare interna
țională și alocarea unor fonduri 
uriașe care sînt acum înghițite de 
cursa înarmărilor. Subliniind că 
dezarmarea și dezvoltarea econo
mică și socială reprezintă cele mai 
importante probleme ce stau acum 
în iafa omenirii, declarația cere

membrilor comunității internațio
nale a oamenilor de știință să-și 
exprime convingerea că toate po
poarele trebuie să depună eforturi 
susținute pentru realizarea dezar
mării generale și totale.

Declarația cere, de asemenea, să 
se folosească prilejul pe care îl o- 
ieră reluarea la Geneva a lucrări
lor Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, pentru a adresa par
ticipantilor la aceste tratative che
marea solemnă să realizeze de ur
gentă un acord cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma ato
mică și să încheie cit se poate 
mai grabnic un acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală sub 
control international riguros, fă- 
cînd astfel disponibile resursele 
care sînt cit se poate de necesare 
pentru realizarea măreței sarcini 
constructive a dezvoltării econo
mice și sociale a omenirii în con
diții de pace.

Declarația a și fost semnată de 
200 oameni de știință.

III

PE SE i PE SCURT satiri PE SCURT
• SOFIA. — La 15 februa

rie, Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, l-a primit 
pe noul ambasador extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al R. P. Romîne în Bulgaria, 
loan Beldean cu care a avut 
o convorbire prietenească.

La întilnire a participat mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria, Ivan Bașev.BUDAPESTA 15 (Agerpres). — La 14 februarie a.c. s-au încheiat lucrările celei de-a 21-a Sesiuni a Comisiei Dunării, care a avut loc la Budapesta.La această sesiune au luat parte delegații tuturor țărilor membre ale Comisiei Dunării, precum și delegații Administrației Fluviale a Porților de Fier și ai Administrației Fluviale a Dunării de jos.Din partea R. P. Romine a participat o delegație condusă de Mihail Roșianu, ambasadorul R.P.R. la Budapesta și reprezentant în misia Dunării.Au asistat reprezentanți ai nisterului Transporturilor R.F.G., reprezentanți aj Organizației Meteorologice Mondiale și reprezentantul Secretariatului Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa.

Co-Midia

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

șul Amara, situat pe rîul Tigru, la 30 km de granița cu Iranul generalii Saui și Majid, care au scăpat din mîinile noului guvern, regrupează unitățile militare rămase credincioase regimului anterior.Potrivit știrilor primite luptei» continuă, de asemenea, la Kazi- maine, suburbia Bagdadului.
Sesiunea a adoptat hotărîri pentru continua îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre. S-a adoptat de asemenea textul Convenției multilaterale cu privire la imunitățile și privilegiile Comisiei Dunării precum și textul acordului ce urmează a se încheia între Comisia Dunării și guvernul R. P. Ungare, cu privire la sediul Comisiei în R. P. Ungară.Sesiunea a aprobat planul de lucru și bugetul Comisiei Dunării pe anul 1963. Au fost alese organele de conducere ale Comisiei, pentru următorii trei ani. în calitate de președinte, a fost ales reprezentantul U.R.S.S. în comisie, ambasadorul U.R.S.S. la Budapesta G. A. Denisov, ca vicepreședinte, reprezentantul Republicii Austria, ministrul Austriei la Budapesta, S. Koller, și ca secretar, reprezentantul R. S. Cehoslovace, ambasadorul R.S.C. la Budapesta, F. Pisek.Lucrările Sesiunii s-au desfășurat intr-un spirit de colaborare si încredere reciprocă, toate hotărî- rile Sesiunii fiind adoptate în unanimitate.

gresoare în regiunea Joff, re
latează că, după patru ore de 
luptă, trupele saudite au fost 
zdrobite. Ele au pierdut 100 
oameni, iar alte cîteva sute 
fost răniți.

Postul de radio Sanaa

de 
au

a 
transmis o declarație a pre
ședintelui As Sallal in care a 
anunțat că puterea în Repu
blica Arabă Yemen va fi în
credințată unui Consiliu prezi
dențial.MOSCOVA. — La 14 februarie, ziarul „Vecernaia Moskva" a început să publice fragmente din jurnalul pilotului cosmonaut K. Jurnalul va fi tipărit în întregime în- cepînd din numărul de februarie al revistei „Aviația și cosmonautica".Numele complet al viitorului cuceritor al cosmosului nu a fost citat. Autorul își împărtășește impresiile despre prieteni, despre munca și învățătura de toate zilele, gîn- durile despre profesia sa.

șase ofițeri superiori și o pro
fesoară de limba engleză la 
Școala militară superioară din 
Paris, bănuite de participare 
la complot. Noi arestări, adau
gă France Presse, au fost e- 
fectuate în cursul dimineții de 
15 februarie.

După cum relatează ziarul 
de seară „Paris Presse l’In- 
transigeant", un atentat împo
triva președintelui urma să 
aibă loc în dimineața zilei de 
15 februarie cînd acesta tre
buia să viziteze Școala mili
tară superioară din Paris.

Apelul F M. T. D.

• SANAA. — Coresponden
tul militar al agenției de pre
să MEN, care a însoțit trupele 
republicane yemenite în cursul 
operațiunii militare împotriva 
unor detașamente saudite a-

• PARIS. — Agenția Fran
ce Presse anunță că la Paris 
a fost descoperit un nou com
plot împotriva președintelui 
Franței, de Gaulle. Potrivit a- 
genției autoritățile franceze 
au arestat în noaptea de joi 
spre vineri șapte persoane,

• MARSILIA. — In seara 
zilei de 14 februarie, nava o- 
ceanografică „Calypso” a pă
răsit portul Marsilia cu desti
nația Nisa, de unde va pleca în 
Marea Roșie pentru una din 
cele mai originale experiențe 
concepute de cunoscutul ocea- 
nograf francez Jacques Yve 
Cousteau. Experiența va con
sta din construirea unui ade
vărat sat submarin compus din 
trei case în care zece oameni 
vor trăi și vor lucra timp de 
două luni Ia o adîncime de 
2 000 metri.

BUDAPESTA (Agerpres). — 
Federația Mondială a Tinere
tului Democrat a adresat pre
ședintelui Republicii Irak, Ab
del Salam Aref, și secretaru
lui general al O.N.U. telegrame 
în care protestează împotriva 
măsurilor de represalii care se

exercită în Irak împotriva ce
tățenilor progresiști.

In numele a 101 milioane ti
neri și tinere, F.M.T.D. a adre
sat un apel tuturor organiza
țiilor care fac parte din 
F.M.T.D. cerîndu-Ie să-și ex
prime solidaritatea cu tinere
tul progresist din Irak.Acțiunile patrioțiior din Venezuela

CARACAS 15 (Agerpres). — 
Știrile provenite din Venezuela 
confirmă că Ia Caracas și în su
burbiile muncitorești ale acestui 
oraș continuă de două zile lupte
le de stradă între poli(ie și pa- 
trioți care protestează împotriva 
regimului instaurat de guvernul 
lui Romulo Betancourt, împotri
va vizitei pe care șeful guvernu
lui intenționează să o facă în 
S.U.A.

La 14 februarie poliția, folo
sind mitraliere, a deschis focul 
împotriva muncitorilor și studen
ților care manifestau pe străzile 
Caracasului.
Pe de altă parte, agențiile de

presă relatează că, potrivit unui 
mesaj recepționat de serviciile de 
gardă de pe coasta americană, 
revoluționarii venezueleni aflați 
la bordul navei „Arzoategui" a- 
nunță că, pe bordul navei totul 
este normal.

Agenția Reuter, informează că 
revoluționarii de pe nava „Arzoa
tegui" au anunțat autorităților 
hotărîrea lor de a nu face conce
sie decît în schimbul eliberării 
deținuților politici aflați în tem
nițele din Venezuela.

Acțiunile patrioțiior din Vene
zuela bucură de sprijinul una
nim al opiniei publice din Ame
rica Latină.
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