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—^entru viața nouă care Înflorește la noi, pen- 
r^tru viitor, cetățenii patriei noastre își arată 

hotărîrea de a apăra pacea semnînd Apelai 
8 Consiliului Mondial al Păcii și intărlndu-șl semnă- 
| turile prin fapte.

întorși de la muncă, colectiviștii gospodăriei „7 
3 Noiembrie" din Sîngeorglul de Mureș, semnează cu 
| dragoste Apelul de la Vlena. Tînărul colectivist 
| Victor Moldovan într-un gînd cu ceilalți semnează 
| șl el pentru viață, pentru viitoare recolte îmbelșu- 
| gate.
I

MĂREAȚA SĂRBĂTOARE 
A CEFERIȘTILOR

1 ntreaga țară sărbătorește astăzi Ziua ceferiștilor. Gîndu- 
' rile celor ce muncesc din patria noastră, dragostea lor fier

binte se îndreaptă în această zi către ceferiști, către detașa
mentul harnic, combativ și de nădejde ăl clasei muncitoare, 
care prin trecutul său de neînfricată luptă revoluționară, prin 
munca neobosită de azi pe tărîmul construcției pașnice, socia
liste, și-a cîștigat admirația, stima și recunoștința întregului 
nostru popor.

Hotărîrea ca Ziua ceferiștilor să se sărbătorească în fiecare 
an în prima duminică după istorica zi de 16 februarie are o 
semnificație deosebită. 16 februarie este ziua în care cu 22 de 
ani în urmă muncitorii ceferiști și petroliști, conduși de eroicul 
nostru partid, s-au ridicat la luptă pentru apărarea drepturilor 
lor, pentru pace și independență națională, împotriva pregă
tirii războiului antisovietic urzit de imperialiști. Luptele cefe
riștilor și petroliștilor din 1933 reprezintă prima mare împo
trivire a clasei noastre muncitoare față de fascismul odios.

In dimineața zilei de 16 februarie 1933 acțiunea ceferiștilor 
de la Grivița a fost înăbușită în sînge. Flămînzilor de pîine și 
dreptate, care, atunci și-au certit dreptul la o viață omenească, 
guvernul burghezo-moșieresc le-a. servit gloanțe și baionete. 
Sute de morți și răniți, peste 2000 de muncitori arestați și 
schingiuiți în beciurile siguranței — acesta a fost bilanțul odio
sului masacru de la Grivița, care a intrat în istorie ca una din 
cele mai monstruoase crime ale regimului burghezo-moșieresc.

Dar sîngele pe care eroii de la Grivița și l-au dăruit, în
scriind în istorie unul din cele mai înălțătoare momente ale 
trecutului de luptă revoluționară al poporului nostru, n-a curs 
în zadar. Nădejdile celor care în februarie 1933 și-au jertfit 
viața pe baricadele atelierelor Grivița s-au împlinit astăzi, au 
devenit realități. Grivița de ieri — Grivița Roșie de azi — a 
devenit o citadelă a muncii creatoare. Sirena, alături de care 
a căzut eroic străpuns de gloanțe și baionete utecistul Vasile 
Roaită, și care cu 22 de ani în urmă chema la luptă pentru 
viață, pentru libertate muncitorimea asuprită, vestește astăzi 
urmașilor croitor din 1933 începutul unor noi zile de muncă, 
pe drumul făuririi vieții mereu mai luminoase.

Cot la cot cu vîrstnicii, tinerii ceferiști au trăit zilele grele 
■' ale războiului, apoi în anii puterii populare, după ce țara a fost 

eliberată de către glorioasele Armate Sovietice, au cunoscut și 
ei zilele muncii libere, creatoare, pentru care părinții multora 
și-au dat viața. In aceste zile a fost făurit statul democrat-popu
lar, căruia cu toții i-au închinat întreaga lor putere de muncă, 
dragostea ți inițiativa creatoare.

Rolul ceferiștilor în dezvoltarea economică și întărirea pa
triei este deosebit de important. Insușindu-și experiența și 
metodele înaintate de muncă ale feroviarilor sovietici și ale 
muncitorilor noștri înaintați, tinerii ceferiști, conduși de orga
nizațiile de partid și mobilizați de organizațiile U.T.M., au adus 
un aport prețios la traducerea în fapt a sarcinii de a trans
porta, zi de zi, mai multe produse, mai mulți călători, mereu 
mai repede și în deplină siguranță. Cu miile se socotește 
numărul acelora care se mîndresc cu titlul de „mecanic cinci- 
sutist”, care conduc trenuri marșrutizate sau cu tonaj sporit, 
care luptă pentru prelungirea vieții locomotivelor și reducerea 

1 timpului de imobilizare a acestora în atelierele de reparații.
De roadele muncii ceferiștilor se bucură deopotrivă întregul 

nostru popor, dar în primul rînd fruntașii, ca șefa de tren Filo- 
mela Veruzi și operatorul de circulație Constantin Șovar, mecani
cul utemist Vasile Matei. Se bucură în egală măsură, tînăra 
impiegată de mișcare Gherghina Lupescu din stația Dirza, 
muncitorii tineri și vîrstnici din stația Coșlariu, depoul Teiuș, 
atelierele „Constantin David" și întreprinderea de construcții 

ide căî ferate C. Lung Moldovenesc, care au dobîndit pe ulti
mul semestru al anului trecut cele mai frumoase succese în 
întrecerea socialistă cu celelalte unități din țară. Mii de cefe
riști, lucrînd la repararea motoarelor de tractoare sau la pro
ducerea bunurilor de larg consum, și-au dat din plin aportul 
și în acest fel la realizarea măsurilor luate de partid și guvern 
în vederea ridicării bunei stări a celor ce muncesc.

In aceste zile un puternic avînt creator însuflețește și mai 
mult munca zecilor de mii de ceferiști din întreaga țară. Mun
citorii di» complexul C.F.R. București-Triaj au chemat la în
trecere socialistă colectivele de muncă ale stațiilor, depourilor, 
reviziilor de vagoane de pe tot cuprinsul rețelei de cale ferată. 
Obiectivele pe care le urmăresc și angajamentele pe care și 

. le-au luat în întrecere, sînt totodată un prețios îndreptar în 
muncă, un adevărat program de acțiune pe care ceferiștii tre
buie să-l realizeze zi de zi și ceas de ceas, pentru a putea ciș- 
tiga bătălia cu minutele și kilometrii.

Reducerea staționării vagoanelor la diferite operațiuni, spo
rirea tonajului brut pe tren, prescurtarea timpilor de manevră, 
îmbunătățirea folosirii locomotivelor, reducerea timpilor de 
imobilizare a materialului rulant în reparație și a consumului 
de combustibil pe locomotive; repararea și întreținerea în cele 
mai bune condițiuni a locomotivelor, eliminarea completă a 
^deranjamentelor la instalațiile de telecomunicații și a restric
țiilor în cale, iată numai o parte din obiectivele cu care cefe- 

friștn din Complexul București-Triaj au inițiat întrecerea pen
tru mai buna folosire a mijloacelor, pentru sporirea capaci
tății de transport și asigurarea transporturilor pe căile ferate. 
Cu asemenea obiective și cu hotărîrea de a-și ridica necontenit 
nivelul cunoștințelor profesionale, au pornit bătălia, alături de 
cei vîrstnici, mii de tineri ceferiști care lucrează la locomotive, 
in atelierele de reparații, în stații și triaje la întreținerea căii, 
sau la construcții. Un mare rol în îndeplinirea acestor obiective, 
îl au organizațiile U.T.M. din unitățile de la calea ferată. Inca- 
irînd pe tineri în brigăzi utemiste de producție, de calitate și 
țconomii, în posturi utemiste de control sau în echipe de drum, 
41 fruntea cărora să fie utemiștii, organizațiile U.T.M. trebuie 
.să cultive și mai mult în rîndurile tinerilor ceferiști, dragos- 
ea fierbinte de a duce mai departe, pe frontul muncii pașnice, 
■reatoare, stindardul glorios pe care l-au purtat cu cinste în 
irmă cu 22 ani uteciștii, de al căror trecut eroic sînt atît de 
snîndri.

Ceferiștii nu s-au mulțumit și nu se vor mulțumi niciodată 
turnai cu succesele obținute. Ei au învățat și știu că economia 
n plină dezvoltare a patriei le cere să dezvolte capacitatea de 
ransport cu cel puțin un pas înaintpa celorlalte sectoare ale 
conomiel și în niciun caz să nu constituie o piedică în dezvo! 
3rea impetuoasă a acestora.
In această măreață zi — Ziua ceferiștilor, tinerii muncitori 

e la căile ferate, alături de vîrstnici și de întregul nostru 
opor, strîns uniți în jurul partidului, își manifestă hotărîrea 
>r fermă de a apăra pacea, punîndu șî semnăturile pe Apelul 
consiliului Mondial al Păcii, împotriva unui război atomic, de 
-și întări semnătura pusă pe apel printr-o muncă și mai sus 
nută, luptînd cu toată forța și elanul Ier tineresc în vederea 
talizării țelului înalt la care au visat, pentru care au luptat 
. s-au jertfit comuniștii și uteciștii în februarie 1933 — Romînia 
jcialistă, puternică și înfloritoare 1

PENTRU TRIUMFUL PĂCII
Locuitorii din regiunea lași 

semnează Apelul
IAȘI (de la corespondentul nostru). —
Aproape 2000 de muncitori de la „Țesă

tura” Iași au semnat Apelul. In zilele ce 
au urmat au fost înregistrate noi succese 
în producție. Brigada tinerei Cap Sinica 
de la filatură a depășit cu 6 la sută pla
nul primei decade a lunii februarie. Tînăra 
Dabija Maria a depășit planul aceleiași 
perioade cu 37 la sută. Cea mai mare 
parte din muncitorii secției l-a țesătorie, 
lucrează depășind norma.

Acum cîteva zile brigada V-a utemistă 
de la țesetorie a fost declarată fruntașă.

Comuna Popricani raionul Iași. 7 sate, 
cita compun comuna, au fost distruse de 
război. Cu ajutorul statului au fost refă
cute. S-au ridicat școli noi, dispensare, 
local pentru sfatul popular. Văduva Tă- 
nase Alexandrina, deputatul Radu Con
stantin, întovărășitul Ion Bucătaru, îm
preună cu alți zeci de oameni, au semnat 
Apelul și s-au angajat să lupte alături de 
toți oamenii iubitori ds pace pentru a 
împiedica pe ațîțătorii la război să-și 
pună în aplicare planurile. .

După ce au semnat Apelul, țăranii mun
citori din comunele Arodeanu și Ciurea 
au luat parte la consfătuirea fruntașilor 
recoltelor bogate. împărtășindu-și expe
riența ei s-au angajat să obțină recolte în
semnate.

S.M.T. Podul Uoaei, G.A.S. Laza, G.A.S. 
Dagîța au isprăvit pregăfirile pentru pri
măvară.

Semnînd Apelul oamenii de știintă din 
Iași s-au legat să intensifice cercetările lor 
în slujba triumfului vieții, a păcii. ,în mo
țiunea adresată Comitetului Perinanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., membrii 
filialei Iași a Uniunii Scriitorilor și redac
torii revistei „lașul literar” făgăduiesc să 
facă din scrisul lor o armă ascuțită in 
slujba păcii. * <■

Zeci și sute de echipe formate din femei, 
pensionari, învățători tineri, vizitează în 
aceste zile, stradă cu stradă, uliță cu uli
ță, familie cu familie. Ele sînt primite cu 
prietenie și cu căldură.

în Bîrnova este un sanatoriu. Din ziare, 
de la radio, cei din sanatoriu au aflat de 
campania strîngerii semnăturilor pe Apel. 
Din proprie inițiativă ei au organizat o 
adunare în care au dezbătut și semnat 
Apelul.

Oamenii, ori ce ocupație ar avea, sînt 
hotărîți să apere pacea, să împiedice dez
lănțuirea unui război atomic.

Ambasadorul extraerdiuar și plenipotențiar a! R. P. Chineze 
in R. P. Romină a prezentat scrisorile de acreditare

La 19 februarie a.c. ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R- P. Chineze 
în R. P. Romînă, Ke Bo-nian, a prezentat 
scrisorile de acreditare președintelui Pre
zidiului Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romine, dr. Petru Groza.

La solemnitate au participat: Simion 
Bughici, ministrul Afacerilor Externe al 
R.P.R., Avram Bunaciu, secretar al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, Dionisie 
Ionescu, directorul Protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Ion Moruzi, 
director ad-interim în Ministerul Afaceri
lor Externe și Ion Vrabie, directorul can
celariei Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

Ambasadorul Republicii Populare Chi
neze a fost însoțit de consilierul Li En-țiu, 
primii secretari Li Țin și Ția Entao, ata
șatul militar adjunct colonelul Tan Ciu, 
al doilea secretar Li Sin-ciu, al 3-lea se
cretar Fan Jun și de atașatul comercial 
Șu I.

Prezentînd scrisorile de acreditare, am
basadorul R. P. Chineze, după ce a trans
mis un salut cordial și sincer în numele 
poporului chinez, al guvernului R. P. Chi
neze și al președintelui Mao Țze-dun a 
spus :

„Sub conducerea gloriosului Partid Mun
citoresc Romîn și cu ajutorul dezinteresat 
al marii Uniuni Sovietice, poporul romîn, 
învingînd diferite greutăți, a întărit re
gimul de democrație populară, a refăcut 
și a dezvoltat economia națională, astfel 
că Republica Populară Romînă a intrat în 
rîndurile țărilor industriale socialiste îna
intate.

Poporul chinez încearcă un sentiment de 
bucurie și de însuflețire pentru strălucitele 
realizări obținute în cei 10 ani de poporul 
frate romîn în opera de construire a țării

Corpul neînsuflețit al lui Aurel Șețu a fost adus în țară
O mare mulțime de oameni a întîmpi- 

nat sîmbătă după amiază pe aeroportul 
Băneasa avionul care a adus în țară corpul 
neînsuflețit al lui Aurel Șețu, ucis mișe
lește de o bandă de fasciști romîni care 
au atacat Legația R.P.R. de la Berna. Pe 
fețele tuturor se citea profunda mînie 
față de bestiala crimă a ucigașilor legio
nari, slugoi nemernici ai imperialiștilor 
provocatori la război.

Lui Aurel Șețu, fiu devotat al poporu
lui romîn, căzut cu cinste la datorie, au 
venit să-i aducă omagiu oameni ai mun
cii — tovarășii săi lucrători ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, muncitori de la 
„Grivița Roșie” și de la uzinele „23 Au
gust”, „Clement Gottwald”, „F. C. Gh. 
Gheorghiu-Dej”, F.R.B., Atelierele cen
trale I.T.B., oameni de cultură, delegații 
ale tineretului și femeilor, funcționari de 
la numeroase instituții etc. A fost de ase
menea de față și familia îndurerată a ce
lui ucis.

Erau prezenți funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Războiul atomic poate fi împiedicați
Prof. univ. Ion BanuPe ce ne bizuim a- 

tunci cînd ne expri
măm convingerea 
fermă în victoria 
uriașei mișcări a partizanilor păcii, în 
izbînda acțiunii care urmărește să împie
dice pe ațîțătorii la război să folosească 
barbara armă atomică ?

Oare aceștia nu-și continuă uneltirile, 
nu încheie pacte peste pacte, care cîntă 
melodia războiului pe toate tonurile, pe 
toate punctele cardinale ? Nu încearcă ei 
să repună pe picioare militarismul german 
agresiv, care abia acum zece ani a primit 
din partea Armatei Sovietice o asemenea 
lovitură îneît fără zelul noilor hitleri nu 
s-ar mai fi ridicat niciodată ?

Și cu toate acestea, sute de milioane de 
oameni au pe drept cuvînt sentimentul că 
sînt maj puternici, că voința lor de pace e 
cea care va învinge.

De mai mulți ani agenții de la Bonn ai 
atomiștilor americani au încercat și în
cearcă să înăbușe mișcarea tineretului ger
man pentru pace, unitate și prietenie cu 
toate popoarele lumii. Dar mișcarea demo
cratică a poporului german și-a dovedit 
forța și azi lozincile ei au devenit atît de 
populare în întreaga Germanie, îneît pun 
în primejdie planurile agresive ale incen
diatorilor imperialiști.

In Coreea și Vietnam, militariștii păreau 
tari. MacArthur exprima duioas'a îneîn- 
tare de care erau cuprinși odioșii politi
cieni ai războiului la vederea copiilor

întăresc semnăturile pe Apel
SIBIU (de la corespondentul nostru). — 
în luna ianuarie a.c. colectivul de mun

citori și tehnicieni de la fabrica „Țesătura 
roșie” Sibiu, au obținut realizări remar
cabile în producție. Planul valoric pe în
treprindere a fost depășit cu 14,3 la sută, 
iar calitativ cu 1,4 la sută.

în această lună cînd în întreaga țară se 
duce acțiunea de strîngere a semnăturilor 
pe Apelul Păcii, colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai fabricii sînt ho
tărîți să întărească semnăturile lor pe 
Apel dînd tot maMmilte produse peste 
plan și prin realizarea de noi economii.

în prima decadă a acestei luni — de 
pildă — tinerii muncitori care lucrează la 
banda nr. 1 de confecții și-au depășit pla
nul cu peste 62 la sută.

Cu gîndul de a-și spori în viitor succe
sele obținute pînă acum, muncitorii și 

și îi urează noi și mai mari victorii în 
lupta 'pentru îndeplinirea cu succes a pri
mului plan cincinal, pentru ridicarea și. pe 
mai departe a nivelului de trai material 
și cultural al celor ce muncesc.

In cursul celor cinci ani, prietenia fră
țească dintre popoarele chinez și romîn 
s-a dezvoltat și s-a întărit zi de zi. Prin 
colaborarea economică, ajutorul reciproc 
în domeniul tehnico-științific, precum și 
prin’schimburile culturale, relațiile prie
tenești dintre popoarele noastre au luat o 
mare dezvoltare. Vizita pe care a fă
cut-o nu de mult în țara noastră delegația 
guvernamentală a Republicii Populare Ro
mine și Dvs. tovarășe președinte personal, 
are o mare .însemnătate pentru adîncirea 
prieteniei frățești dintre popoarele chinez 
și romîn. Datorită faptului că popoarele 
noastre au năzuința comună de a construi 
socialismul și că ele sînt hotărîte să apere 
pacea în lumea întreagă, fără îndoială că 
odată cu promovarea operei de construire 
a socialismului în țările noastre, această 
prietenie frățească de nezdruncinat se va 
dezvolta și se va consolida necontenit și 
va contribui și mai mult la cauza păcii 
mondiale".

în răspunsul său, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, dr. Petru 
Groza, a spus :

„Sînt fericit să salut în persoana dv. pe 
reprezentantul Republicii Populare Chi
neze în Republica Populară Romină.

Poporul romîn se bucură din toată 
inimp. de victoriile obținute de eroicul po
por chinez, care sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului său Comunist a refăcut eco
nomia ruinată de jaful imperialist, înde
plinește cu succes primul său plan cinci
nal de dezvoltare a economiei naționale 
și luptă cu hotărîre pentru construcția

O gardă de onoare cu banderole roșii 
cernite se înșiruie în tăcere.

La ora 17,30, avionul aterizează în fața 
clădirii aerogării. Mulțimea se descoperă. 
Priviri îndurerate se îndreaptă spre avion, 
din care coboară văduva lui Aurel Șețu.

Ea este înconjurată de tovarășii de 
muncă ai lui Aurel Șețu care îi exprimă 
condoleanțe. Rudele o îmbrățișează.

In liniștea profundă care s-a așternut 
pe aeroport, este coborît din avion sicriul 
care poartă trupul lui Aurel Șețu.

Sicriul este acoperit cu flori. Sînt co
roane depuse la Berna de însărcinatul cu 
Afaceri al R.P.R. în Elveția, de misiunile 
diplomatice ale U.R.S.S.. R.P. Chineză, 
de Consiliul Federal Elvețian; de asemenea 
jerbele depuse din partea misiunilor di
plomatice ale altor țări, acreditate în El
veția.

Sicriul lui Aurel Șețu este ridicat și 
purtat de tovarășii săi spre platforma cer
nită a unui autocamion și învăluit cu o 
mare flamură roșie.

Apoi, rînd pe rînd, se apropie delega
țiile de oameni ai muncii care acoperă si
criul cu coroane, jerbe și buchete de flori.

Alături de coroanele din partea Mini

schilodiți de bombe 
și arși de napalm. 
Oamenii cu joben de 
la Washington ame

nințau cu arma atomică. Dar vitejia po
porului coreean și a celui vietnamez s-a 
dovedit mai puternică. Sprijiniți de mi
lioane de oameni iubitori de pace de pre
tutindeni popoarele coreean și cel vietna
mez au cucerit victoria și au oprit mîna 
criminală care se pregătea să arunce bom
ba atomică. Ei au impus pacea.

Uneltitorii de pacte agresive amenință 
Uniunea Sovietică și pe celelalte popoare 
ale lagărului păcii și vor să-i facă pe oa
meni să creadă că poziția lor ar fi sau ar 
putea deveni vreodată o poziție „de 
forță”.

Răspunsul pe care poporul sovietic 
îl dă acestor amenințări este deosebit de 
convingător. Forța Uniunii Sovietice se 
sprijină nu numai pe arme — cel puțin 
la fel de puternice și de eficace — dar, în 
plus, pe valori umane care asigură o co- 
vîrșitoare superioritate materială și mo
rală.

Milioanele de oameni care azi în întrea
ga lume semnează Apelul de la Viena, știu 
că tăria semnăturilor lor stă nu numai în 
solidaritatea care unește în această ac
țiune popoarele de pretutindeni, dar și în 
capacitatea de acțiune a acestora, în ca
pacitatea lor de a dovedi prin fapte eroi
ce de muncă și luptă că atomiștii pot fi 
înfrînți că li se va putea interzice nesă
buita jonglerie cu bombele atomice.

muncitoarele din toate secțiile fabricii 
s-au îndreptat într-una din zilele trecute 
spre sala de festivități pentru a semna 
Apelul.

Ei au încheiat ultimele minute de lucru 
din această zi cu realizări și mai mari. 
Fruntașa întrecerii socialiste, utemistă Cu- 
teanu Maria a dat cu 50 la sută mai multe 
confecții peste normă. Utemistă Băcilă 
Elena și-a depășit norma cu 35 la sută. Cu 
depășiri însemnate și-au întărit semnătu
rile așternute pe Apel și alți tineri și vîrst
nici. Depășiri însemnate s-au angajat să 
obțină și de aici înainte.

Utemistă Cuteanu Maria s-a angajat 
odată cu semnarea Apelului, ca la locul 
de muncă să depună toate eforturile pen
tru a da produse mai multe și de calitate 
bună, sporind cu cîteva procente cifra de
pășirilor de plan de pînă acum.

socialismului în patria sa. îndeplinind cu 
răspundere rolul de mare putere mon
dială, Republica Populară Chineză aduce 
o contribuție esențială la cauza păcii și 
securității popoarelor.

Relațiile frățești de sinceră prietenie 
dintre poporul romîn și marele popor chi
nez se dezvoltă pe zi ce trece.

Prezența solilor Republicii Populare 
Romîne la marea sărbătoare a poporului 
chinez — cea . de a cincea aniversare a 
proclamării Republicii Populare Chineze 
— a contribuit la dezvoltarea și mai mult 
a sentimentelor de adîncă prietenie care 
leagă popoarele romîn și chinez. Cu pri
lejul vizitei ce am făcut-o în patria dv. 
am putut nemijlocit aprecia înaltele ca
lități ale poporului chinez, entuziasmul și 
hotărîrea cu care își croiește o viață nouă 
și fericită.

Prietenia dintre poporul romîn și po
porul chinez își găsește forța în scopul lor 
comun de construire a unei vieți mai bune, 
în lupta lor comună pentru pace și pro
gres. Poporul romîn vede în dezvoltarea 
continuă a prieteniei dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Populară 
Chineză o contribuție importantă la în
tărirea lagărului păcii, democrației și so
cialismului, care își are un reazim trai
nic în marea prietenie dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară Chineză.

Vă mulțumesc din tot sufletul, tovarășe 
ambasador, pentru urările exprimate și vă 
rog să transmiteți marelui popor frate 
chinez, guvernului Republicii Populare 
Chineze și tovarășului Președinte Mao 
Țze-dun personal, călduroase urări de noi 
succese în realizarea mărețelor țeluri de 
construire a socialismului și de apărare 
a păcii".

(Agerpres)

sterului Afacerilor Externe și a colectivu
lui de conducători auto — tovarășii săi 
de muncă — sînt depuse coroane din par
tea instituțiilor de cultură, din partea or
ganizațiilor obștești, din partea marilor 
întreprinderi din Capitală.

In aceeași profundă liniște, autocamio
nul cu sicriul acoperit cu flori, însoțit de 
o gardă de onoare, părăsește aeroportul.

In cursul zilei de astăzi, corpul neînsu
flețit al lui Aurel Șețu este expus în sala 
mare a Casei de cultură a sindicatelor d.n 
București, Bulevardul 6 Martie, unde oa
menii muncii îi vor aduce ultimul salut.

★

Pentru a-și lua rămas bun de la to
varășul Aurel Șețu, fiu devotat al clasei 
muncitoare, răpus la datorie de banda de 
criminali legionari care au atacat legația 
R.P.R. la Berna, oamenii muncii au acces 
în sala Casei de Cultură a sindicatelor din 
Capitală, Bulevardul 6 martie, unde se 
află depus corpul neînsuflețit cu începere 
de azi duminică, orele 9 dimineața.

Cortegiul funebru va porni luni la 'orele 
12 de la Casa de Cultură a Sindicatelor.

(Agerpres)

Alături de lupta 
tineretului din colonii
în fiecare an, la 21 februarie, tinerii iubitori de pace din 

întreaga lume sărbătoresc Ziua internațională de luptă împo
triva colonialismului și de solidaritate cu tineretul din colonii. 
Ei își manifestă cu acest prilej dragostea pe care o poartă 
față de tineretul din colonii — luptător activ pentru libertate 
și independență națională, împotriva asupririi colonialiste.

Acum șapte ani, F.M.T.D. și U.I.S. au organizat conferința» 
tineretului din țările Asiei de sud-est. Cu acest prilej, ziua de 
21 februarie a fost proclamată ca Zi internațională de luptă 
împotriva colonialismului și de solidaritate^ cu tineretul din 
colonii. Și începînd cu anul 1948 ziua de 21 februarie a devenit 
o sărbătoare tradițională nu numai a tineretului din colonii, dtar 
și a tineretului progresist din lumea întreagă.

In acest an, tineretul din colonii întîmpină 21 februarie în 
condițiile intensificării luptei popoarelor și tineretului lumii 
pentru pace, libertate și securitate, pentru interzicerea folosirii 
armelor de exterminare în masă.

După cum se știe, anul trecut forțele păcii printre care se 
numără la loc de frunte și popoarele și tineretul din colonii, 
au obținut succese însemnate pe calea destinderii încordării în 
relațiile internaționale. E important să amintim în acest sens 
faptul că în anul 1954 a încetat bubuitul tunurilor în Vietnam 
unde imperialiștii s-au străduit să mențină un focar de război.

Puterile occidentale opun însă voinței hotărîte a sutelor de 
milioane de oameni de a consolida cauza păcii, planurile lor 
demente de război, de înrobire a popoarelor, de exterminare a 
lor prin folosirea armei atomice. In Europa, sînt bine cunos
cute urzelile lor privind reînvierea militarismului german — 
dușmanul de moarte al vieții și progresului popoarelor conti
nentului european. In Asia, S.U.A., care caută să ia locui colo
nialiștilor englezi, francezi, olandezi, impun țărilor asiatice 
dependente tratate înrobitoare și acorduri agresive, ca recentul 
acord al grupării agresive a Asiei de sud-est (S.E.A.T.O.). Sta
tele Unite și partenerii lor uneltesc în fel și chip împotriva 
marelui popor chinez care, zdrobind lanțurile robiei imperia
liste a pornit pe calea vieții libere și fericite. Evenimentele din 
Taivan confirmă pe deplin acest lucru.

Intențiile colonialiste ale S.U.A. se izbesc însă de rezistența 
popoarelor, care nu mai vor să fie robite.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a fost primul și 
cel maj puternic semnal»care a trezit la viață popoarele colo
niale. Apoi, exemplul însuflețitor al Chinei a zdruncinat în
tregul edificiu al colonialiștilor. In prezent, India, Birmania, 
Indonezia și-au scuturat jugul' colonial. Ele se afirmă pe zi 
ce trece ca forțe politice independente. A apărut solidaritatea 
țărilor asiatice și africane. O manifestare concretă a acestei 
solidarități o constituie conferința țărilor Asiei și AfriciL.care 
va avea loc la Bandung la 18 aprilie 1955.

Imperialiștii au condamnat coloniile și țările dependente la 
o permanentă stare de înapoiere economică și culturală. Ei 
-.ocotesc aceste țări ca veșnice rezervoare de materii prime și 
mînă de lucru ieftină și ca o veșnică piață de desfacere a pro
duselor industriale ale metropolelor. Colonialiștii nu întreprind 
nimic pentru dezvoltarea industriei și culturii în colonii. Oame
nii trăiesc — după cum a declarat un tînăr din Camerunul 
francez — ca în epoca de piatră. Ei nu cunosc ziarele, cinema
tograful, nu au văzut niciodată un tractor sau o combină. Colo
niile sînt țări ale foametei cronice. In Africa franceză, s-a con
statat că numai 25 la sută din copii mănincă de trei ori pe zi, 
iar 45 Ia sută numai odată pe zi și 15 la sută odată Ia două 
zile.^ Bolile bîntuie nestingherite. In Algeria sînt aproape o 
jumătate de milion de tuberculoși, iar în întreaga Africă fran
ceză 30-40 copii dintr-o sută mor înainte de a împlini doi ani. 
De asemenea, analfabetismul este foarte răspîndit în Africa 
ajungînd în proporție de 95 la sută. In timp ce bugetul colo
niilor franceze prevede numai 1,7 la sută pentru învățămînt, 
poliției i se alocă 6,3 la sută 1 Munca este o povară, un chin 
pentru popoarele coloniale. Pentru a trăi, copiii sînt siliți să 
muncească de la o vîrstă fragedă. In Ecuador, o treime din 
muncitori sînt copii în jurul vîrstei de 12 ani. Discriminarea 
rasială, lipsa de drepturi contribuie la adîncirea mizeriei și 
suferințelor maselor populare din țările coloniale și dependente.

împotriva acestor stări de lucruri se ridică la luptă tinere
tul din colonii. El participă activ la lupta împotriva șomaju
lui, pentru condiții omenești de trai, pentru dreptul la învăță
tură. Astfel, în Africa de nord franceză, tineretul a impus prin 
luptă elaborarea unui cod al muncii. Tineretul din colonii împle
tește lupta pentru revendicările sale zilnice cu lupta împotriva 
amestecului străin, pentru independență națională. In luna 
aceasta, studenții din Nepal au demonstrat împotriva recrută
rii de soldați din tribul Gurkha pentru războiul din Malaya, 
iar tinerii algerieni membri ai Uniunii Tineretului Democrat 
au semnat petiții împotriva acordurilor de la Paris. In Indo
nezia s-a format de curînd un detașament special compus din 
25.000 de oameni pentru eliberarea Irianului de vest.

Tineretul din colonii năzuiește spre cunoaștere și prietenie 
cu tineretul luptător pentru pace din întreaga lume. Delegații 
tineretului din colonii iau parte în număr tot mai mare la întîl- 
nirile internaționale, la Festivalurile Mondiale ale Tineretului, 
unde, aduc o contribuție deosebită la cunoașterea reciprocă, la 
întărirea păcii și prieteniei între popoare.

Lupta tineretului din colonii este privită cu simpatie de tine
retul progresist din lumea întreagă. F.M.T.D. și U.I.S. acordă 
tineretului din colonii o atenție deosebită, sprijinindu-1 prin 
diferite acțiuni. Sesiunea de la Pekin din 1954 a Consiliului 
F.M.T.D. a pus bazele Fondului Internațional de Solidaritate 
cu tineretul din colonii. La acest fond au și sosit subscripții 
din Olanda (850 de cărți de matematică) și din alte țări.

Tineretul din Uniunea Sovietică și țările de democrație 
populară acordă tot sprijinul luptei tineretului din colonii. Tine
retul chinez care participă activ la programul F.M.T.D. și 
U.I.S. a construit la Pekin un sanatoriu modern pentru stu
denții din țările Asiei.

Tineretul nostru educat în spiritul internaționalismului pro
letar, organizația sa revoluționară U.T.M., a fost și este întot
deauna alături de acțiunile organizate de F.M.T.D. și U.I.S., 
în sprijinul luptei tineretului din colonii.

De Ziua internațională de luptă împotriva colonialismului 
și de solidaritate cu tineretul din colonii, tineretul din patria 
noastră urează din toată inima fraților lui din colonii succed 
deplin în lupta în slujba păcii și pentru cucerirea libertății și 
independenței naționale.

Fruntași în munca de pregătire 
a campaniei agricole de primăvară

în raionul Gurahonț, raion fruntaș în regiunea Arad în lu
crările de pregătire a campaniei agricole de primăvară, s-a 
terminat repararea tractoarelor, a plugurilor pentru tractor, a 
plugurilor cu tracțiune animală și a semănătorilor.

în ultimul timp, în regiunea Arad s-au intensificai lucrările 
de reparații și In raioanele Criș și Ineu.



HOTĂRÎ REA 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 

privind contractarea de legume, 
semințe de legume și fructe

în scopul stimulării producătorilor de 
legume, semințe de legume ș< fructe, pen
tru mărirea producției la hectar, în ve
derea unei mai bune aprovizionări a oa
menilor muncii de la orașe și asigurării 
cu materii prime agricole a industriei ali
mentare ;

Consiliul de Miniștri al Republicii, 
Populare Romine

Hotărăște:
1. întreprinderile industriale și comer

ciale ale Ministerelor Industriei Alimen
tare, Comerțului Interior, Comerțului Ex
terior, Agriculturii și Silviculturii, ale co
mitetelor executive ale sfaturilor populare, 
precum și unitățile Centrocoop vor în
cheia contracte pentru cultura și livrarea 
legumelor, semințelor de legume, fructe
lor, cu gospodăriile agricole colective, înto
vărășirile agricole, asociațiile de cultiva
tori și cultivatorii individuali, in confor
mitate cu prevederile prezentei hotărîri.

Pentru a asigura unităților de industrie 
alimentară o aprovizionare ritmică cu le
gume, zarzavaturi și fructe de bună cali
tate. în vederea folosirii întregii capaci
tăți de prelucrare în tot cursul anului; 
în scopul evitării transporturilor costisi
toare, a pierderilor și pentru micșorarea 
prețului de cost; pentru a crea o mai 
strînsă legătură între fabrici șl producă
torii agricoli și pentru a cointeresa produ
cătorii din apropierea fabricilor să producă 
legume, zarzavaturi și fructe în cantități 
tot mai mari- și de bună calitate, unită
țile de mai sus, prin împuternicții lor, 
vor încheia contracte pe termen de un an 
sau mai mulți ani cu producătorii din zona 
cea mai apropiată de fabrică.

Ministerele contractante vor încheia 
contracte în primul rînd cu producătorii 
specializați (grădinari, pomicultori etc.) 
și îndeosebi în localitățile specific produ
cătoare de legume, zarzavaturi și fructe.

2. Pentru a sprijini pe producători să 
obțină venituri mai mari pe baza unor 
producții sporite, cei care vor încheia 
contracte de cultură .pentru legume, zar
zavaturi, semințe de legume și fructe cu 
unitățile de stat și cooperatiste vor bene
ficia de următoarele avantaje:

a) Li se va înlesni de către unitățile 
contractante să-și procure materialele, în- 
grășămintele chimice și uneltele necesare 
producției, la prețuri avantajoase; se
mințele pentru cultura de legume și pro
ducerea semințelor de legume le vor pu
tea cumpăra, beneficiind de o reducere de 
75% din preț, în afară de fasole, mazăre, 
cartofi timpurii sau de vară, arpagic și 
usturoi, care vor putea fi puse la dispo
ziția producătorilor în limita posibilități
lor, la prețuri de stat.

Cantitățile de materiale și condițiile de 
cumpărare vor fi prevăzute în contract.

b) Pentru prevenirea atacului de dăuna- • 
tori asupra culturilor, precum și pentru 
combaterea acestora, producătorii vor 
primi gratuit insecto-fungicidele nece
sare, la timp, prin unitățile contractante, 
care se vor aproviziona de la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii.

îndrumarea tehnică pentru combaterea 
dăunătorilor se va face de către organele 
Ministerului Agriculturii șl Silviculturii 
și ale? unităților contractante.

c) Vor primi credite prin Banca Agri
colă pentru procurarea semințelor, mate
rialelor necesare producției și pentru efec
tuarea lucrărilor de însămînțare și între
ținere a culturilor.

Creditele acordate, conform anexelor 
nr. 2, 3 și 4 care fac parte din prezenta 
hotărîre, vor fi eșalonate de către Comi
tetul de Stat pentru Colectarea Produse
lor Agricole, de comun acord cu departa
mentele contractante și cu Banca Agri
colă.

d) Pentru a cointeresa într-o măsură 
mai mare gospodăriile agricole colective, 
întovărășirile agricole și asociațiile de 
cultivatori de a-și iriga suprafețele — 
acolo unde condițiile perm't — în vede
rea obținerii de producții mărite și pen
tru creșterea veniturilor lor, ele pot primi 
credit pe mai mulți ani prin Banca Agri
colă. Creditul va fi dat sub formă de in
ventar agricol ca : pompe, motoare, țevi și 
alte materiale necesare, precum și ajutor 
tehnic pentru irigat.

In același scop, producătorilor indivi
duali care încheie contracte cu unitățile 
de stat și cooperatiste li se va înlesni ob
ținerea de credite cu dobîndă mică, pen
tru a-și procura materialele necesare iri
gației.

Pentru a crea posibilitatea de aprovizio
nare cultivatorilor, Ministerul Industriei 
Metalurgice și Construcțiilor de Mașini, 
Ministerul Energiei Electrice și Indus
triei Electrotehnice și Ucecom. în cola
borare cu ministerele interesate în înche
ierea contractelor, vor stabili lista unelte
lor, mașinilor și materialelor de irigație 
și vor asigura cantitățile necesare.

e) La culturile irigate unde se folosesc 
motoare și pompe, unitățile Ministerului 
Industriei Petrolului vor vinde producă
torilor contractanți carburanții și lubre- 
fianții necesari la prețurile fixate pentru 
unitățile de stat, pe baza adeverințelor 
eliberate de comitetul executiv al sfatu
lui popular respectiv, care va calcula ne
cesarul în raport cu suprafața de irigat, 
în conformitate cu normele de consum 
în vigoare pentru motoarele respective.

f) Producătorii care încheie contracte 
de legume vor beneficia de reducerea im
pozitelor datorate pentru suprafețele con
tractate. cu condiția livrării produselor 
la termenele, în cantitățile, și calitățile 
prevăzute in contract după cum urmează:

La contractele de legume, zar
zavaturi și semințe de legume, 

încheiate pe un an 50%
La contractele de legume, zar
zavaturi și semințe de legume 
încheiate Pe mai mulți ani: 100%
La contractele de fructe pe mai 
mulți ani : 100%

g) Pentru a cointeresa pe producători în 
cultura și extinderea suprafețelor culti
vate cu căpșuni, în afară de avantajele 
arătate mai sus acestora li se va înlesni 

procurarea de porumb necesar consumului 
propriu la preț de stat. Cantitățile și con
dițiile de livrare a porumbului vor fi pre
văzute în contracte.

De asemenea, pentru culturile de căp
șuni cu așternut de paie, se vor acorda 
producătorilor un spor de 20% din prețul 
pe care-1 va stabili comitetele executive 
ale sfaturilor populare prin biroul de con
venții.

h) Producătorii care .încheie contracte 
conform prezentei hotăriri și își îndepli
nesc obligațiile prevăzute în contract vor 
fi scutiți de cote obligatorii la produsele 
vegetale pentru suprafețele contractate.

i) Producătorilor contractanți care aduc 
produsele lor la centrele, .de recepție si
tuate la o distanță mai mare de 5 km., so
cotită de la comuna pe al cărei teritoriu 
se află cultura contractată, li se va plăti 
transportul produselor conform tarifelor în 
vigoare.

3. Producătorii contractanți care vor 
preda produsele lor direct la centrele de 
desfacere și consum ale unităților contrac
tante vor primi, conform înțelegerii con
tractuale fie prețul de desfacere al comer
țului socialist practicat în ziua respectivă 
mai puțin 20%, fie tariful de transport în 
vigoare.

Prețurile pentru legumele, zarzavaturile 
și fructele contractate vor fi stabilite dife
rențiat pe produse, soiuri, calități, raioane 
și sezoane de către comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale la pro
punerile birourilor de convenții și pe baza 
îndrumărilor Ministerului Comerțului In
terior.

Unitățile contractante sînt obligate să 
la măsurile necesare în vederea micșorării 
cheltuielilor de transport, a cheltuielilor 
de regie și reducerii procentului de peri
sabilitate pentru a crea posibilitatea mic
șorării prețului de cost și de vînzare al le
gumelor și fructelor proaspete și conser
vate.

4) Gospodăriile agricole colective, înto
vărășirile agricole, asociațiile de cultiva
tori și cultivatorii individuali care vor 
cultiva legume, zarzavaturi și fructe și 
vor încheia contracte pe doi sau mai mulți 
ani, pentru culturile anuale, sau pentru 2 
sau -mai multe recolte din culturile bi
anuale și de mai mulți ani, vor primi 
prime la hectar conform anexei.

Pentru stimularea producției, contrac- 
tanții care prin buna îngrijire a culturilor 
obțin recolte mari și de bună calitate vor 
primi diplome și premii în conformitate 
cu normele ce se vor stabili de Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii în colabo
rare cu Ministerul Comerțului Interior.

Ministerele și instituțiile contractante, 
prin unitățile lor, sînt obligate să sprijine 
unitățile Ministerului Comerțului Exterior 
să obțină cantități sporite de legume, zar 
zavaturi și fructe de cea mai bună cali
tate, consider'md sarcinile de plan ca sar
cini minimale.

Pentru legumele și fructele corespunză
toare pentru export, se va plăti producă
torului o primă conform anexei nr. 1.

5) Pentru semințe de legume :
— Prețul de contractare se fixează pe 

specii conform anexei nr. 2.
— Contractantelor individuali li se vor 

asigura la prețul de stat, după predarea 
recoltei, pentru fiecare 50 kg. sămînță de 
varză timpurie, varză de vară, varză roșie 
și gulioare, precum și pentru fiecare 1000 
kg. arpagic și usturoi predat următoarele 
produse :

— 1 m.c. cherestea.
— 2 kg. sodă caustică.
Gospodăriile agricole colective vor 

primi avantajele în produse industriale 
acordate gospodăriilor individuale, majo
rate cu 20%, întovărășirile cu 15% și 
asociațiile de cultivatori cu 10%.

6. Contractarea legumelor, semințelor 
de legume și fructelor se va face pe baza 
contractelor tip elaborate de către minis
terele și organizațiile contractante, în 
conformitate cu prevederile prezentei 
hotăriri și se avizează de către Comitetul 
de Stat el Planificării, Ministerul de Fi
nanțe, Comitetul de Stat pentru Colecta
rea Produselor Agricole și Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii.

Elaborarea și avizarea contractelor tip 
se va face în termen de 10 zile de la data 
prezentei hotăriri.

7. Contractarea de legume și fructe se 
poate face în același raion administrativ 
de către mai mulți contractanți.

— Delimitarea pe comune a activității 
fiecărei unități contractante, pentru le
gume și semințe de legume, se va face 
conform prevederilor pct. 1 de către co
mitetele executive ale sfaturilor populare 
regionale și raionale, împreună cu împu- 
terniciții regionali și raionali ai Comite
tului de Stat pentru Colectarea Produse
lor Agricole și în colaborare cu delegații 
unităților contractante. Stabilirea zonelor 
de contractare la fructe, pentru unitățile 
contractante se va face cu 15 zile înainte 
de perioada încheierii contractelor, pre
văzută la ari. 8 din prezenta hotărîre 
pentru fiecare produs în parte.

8. Ministerele și organizațiile contrac
tante, prin unitățile lor, vor încheia con
tracte pentru fructe începînd de la :

1 aprilie pentru : cireșe pietroase, căp
șuni, vișine și caise ;

15 mai pentru: pepeni galbeni șl 
smeură de grădină ;

1 iunie pentru : mere de toamnă, pere 
de toamnă, prune de toamnă, proaspete 
și uscate, piersici, nuci și gutui.

9. Semințele pentru cultura legumelor 
și semințelor de legume se vor pune la dis
poziția organelor contractante de către In 
treprinderea de Stat pentru Asigurarea 
Producerii și Valorificării Semințelor 
(I.S.A.P.V.S.), în cantitățile și sortimentele 
necesare, cu cel puțin 15—30 zile înainte 
de însămînțare.

10. Producătorii contractanți sînt obligați 
să însămînțeze sau să planteze integral su
prafața contractată, folosind în întregime 
materialul de înmulțire primit.

In scopul măririi producției la hectar, și 
Președintele Consiliului de Miniștri

. GH. GHEORGHIU DEJ ~
PETRE COSTACHE -

pentru a obține recolte bogate, producăto
rii contractanți vor trebui:

— Să folosească in bung condiții îngră- 
șămintele chimice și naturale.

— în caz de ivire a atacului de dăună
tori, să anunțe ia timp organele agricole și 
cele contractante pentru a fi ajutați cu in- 
secto-fungicidele, cu care vor combate 
dăunătorii, aplicînd îndrumările date de 
organele în drept.

— Să execute toate lucrările agroteh
nice prevăzute în agrominim.

— Producătorii vor folosi creditele pri
mite în bani și materiale numai în scopul 
asigurării și măririi producției.

— Produsele obținute de pe suprafețele 
contractate vor fi predate la locul de re
cepție la termenele stabilite prin contract 
și sortate pe calități.

11. Ministerul Comerțului Interior, Mi
nisterul Industriei Alimentare, Ministerul 
Comerțului Exterior, comitetele executive 
ale sfaturilor populare, precum și CEN
TROCOOP vor contracta și recepționa le
gume, zarzavaturi și fructe, efectuînd tot
odată și achiziții de stoloni pentru extin
derea culturilor de căpșuni.

— Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
va contracta și recepționa semințe de le
gume, cartofi pentru sămînță și va achi
ziționa semințe și sâmburi de pomi fruc
tiferi.

— Pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce le revin, ministe
rele și organizațiile contractante sînt obli
gate :

— Să organizeze și să repartizeze apa
ratul de contractare și achiziții pe teri
toriul destinat culturii respective în mo
dul cel mai economic.

— Să instruiască personalul de teren 
pentru cunoașterea minimului agrotehnic 
al plantei respective pe perioada de lu
crări în vederea îndrumării cultivatori
lor de a obține producții sporite.

— Să aprovizioneze din vreme pe con
tractanți cu îngrășăminte chimice și să-i 
instruiască de felul cum trebuiesc folosite 
pentru a obține recolte bogate.

— Să verifice calitatea semințelor și 
puterea lor de germinație și să le distri
buie la timp cultivatorilor.

— Să organizeze pe comune, împreună 
cu organele locale și cu cei mai buni cul
tivatori, loturi model, care să folosească 
producătorilor ca îndrumare de felul cum 
trebuiesc îngrijite culturile respective 
pentru obținerea de producții mpri.

— Să organizeze centrele de recepție 
și sortare astfel încît să înlăture trans
porturile lungi, aglomerările la centre și 
pierderile cauzate prin manipulărj și în- 
magazinări defectuoase.

— Să preia întreaga producție în can
titățile și sortimentele prevăzute în con
tract și să le plătească la preluare.

— Să organizeze controlul aparatului 
de teren pentru a lua măsurile necesare 
în vederea înlăturării imediate a defec
țiunilor.

— Organele ministerelor și organiza
țiilor contractante vor colabora cu orga
nele agricole și vor răspunde, alături de 
ele. pentru asigurarea aplicării regulilor 
agrotehnice și instrucțiunilor Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii, privind 
pregătirea terenului, însămînțarea, apli
carea îngrășămintelor, întreținerea cultu
rilor, combaterea dăunătorilor, recoltarea 
și respectarea întocmai a tuturor clauze
lor contractuale.

12. Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii comitetele executive ale sfaturi
lor populare sînt obligate să sprijine or
ganele contractante, pentru realizarea 
planului de producție, în care scop :

— Vor asigura asistența și îndrumarea 
tehnică a cultivatorijor pentru folosirea 
celor mai potrivite terenuri pentru cul
tura de legume, semințe de legume și 
căpșuni

— Vor sprijini pe cultivatori în folosi
rea mijloacelor mecanizate de lucru și în 
aplicarea metodelor agrotehnice avan
sate.

— Vor îndruma și ajuta pe cultivatori 
în alegerea celor mai potrivite terenuri 
pentru irigarea culturilor, prin folosirea 
condițiilor naturale

— Vor populariza împreună cu organi
zațiile contractante foloasele pe care le 
obțin cultivatorii prin contractarea legu
melor, semințelor de legume și a fructe
lor și avantajele pe care le pot obține 
prin asocieri.

— Comitetul de Stat pentru Colectarea 
Produselor Agricole și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare vor asigura 
controlul asupra modului cum își îndepli
nesc organele contractante obligațiile față 
de producători.

— Institutul de Cercetări Agronomice al 
Academiei R.P.R. și Institutul de Cerce
tări al Ministerului Industriei Alimentare, 
precum și Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii vor face cercetări științifice și 
vor organiza în unitățile lor producerea 
de semințe de soi.

— Comitetele executive ale sfaturilor 
populare sînt obligate să sprijine organi
zațiile contractante la angajarea mijloa
celor de transport necesare, cu plată, pe 
baza tarifelor în vigoare, precum și pen
tru asigurarea spațiilor de depozitare a 
semințelor, îngrășămintelor chimice și 
altor materiale, folosind spațiile exis
tente.

13 îndeplinirea condițiilor contractuale 
este obligatorie pentru ambele părți, ca
zurile litigioase dintre ele se vor solu
ționa conform prevederilor legilor în vi
goare

14. Dispozițiunile prezentei hotărîri se 
aplică începînd cu contractarea culturi
lor pentru anul agricol 1955.

Contractele pentru plantele bianuale 
șau de mai mulți ani încheiate în anul 
1954 și în anii anteriori Intră în prevede
rile prezentei hotăriri.

15. Toate hotărîriie și dispozițiile pri
vind reglementarea sistemului contractă
rilor de legume, semințe de legume și 
fructe, care contravin prezentei hotărîri, 
se abrogă.

săvîrșit împotriva legației R. P. R. de Ia Berna
Jalnici trădători

de patrie, 
rușinos vă e amurgul!ce

Victor Tulbure
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Pe ucigașii de la Berna îi cunoaștem 
de mult. Oricît s-ar strădui autoritățile 
elvețiene să-i 
le-ar pune pe 
ștem.

Sînt aceiași
Sima care în septembrie 1940 năvăleau pe 
străzile Bucureștiului preamărind 
nia morții și 
iași sălbatici 
ardeau oameni 
lația pașnică, 
cîrligele abatoarelor, 
menți cu frunțile înguste, cu părul 
voi, cu ochii injectați' de arzătoarea 
rință de a ucide. Moartea, numai moar
tea 1 Aceasta le era deviza, crezul. In nu
mele acestui crez ardeau cărțile în piețe 
publice, ucideau savanți în miez de codru.

Jalnici trădători de patrie vînduți fas
cismului, vînduți imperialismului ameri
can ! Nu vi se vor ierta fărădelegile, cri
mele, bestialitățile.

Poporul vă cunoaște și nu vă uită tîlhă- 
riile.

Dar furia voastră nebună, zvârcolirile 
atît de sălbatice nu vor putea opri mer
sul nostru înainte.

Ce rușinos, ce blestemat vă e amurgul!

Asasinii să-și primească 
pedeapsa

Sîmbătă la amiază a avut loc la uzinele 
„Matyas Rakosi” din Capitală un miting 
de protest împotriva atacului banditesc 
săvîrșit asupra legației R. P. R. de la 
Berna Și a asasinări; bestiale a lui Aurel 
Șețu, funcționar al legației. ,

Luând cuvîntul, tov. Dumitru Marica, a 
spus : „Poporul nostru muncitor a aflat 
cu profundă indignare cum în noaptea de 
14 spre 15 februarie, Legația R.P.R. din 
Berna a fost atacată de o bandă de cri
minali. legionari. Acești trădători de pa
trie au atacat mișelește legația țării noas
tre, executînd ordinele stăpînilor lor, im
perialiștii americani și din alte țări provo
catori la un nou război.

Asasinii lui Șețu trebuie să răspundă 
pentru crimele săvîrșite în fața justiției 
noastre".

„Pe răbojul crimelor săvîrșite de legio
nari — a spus maistrul lordache Grama 
— se adaugă acum ș; devastarea legației 
noastre din Berna, uciderea lui Aurel 
Șețu. Oamenii muncii din R.P.R. cer gu
vernului 
trădarea 
săvîrșit 
Bandiții 
dreaptă 
toriul Legației R.P.R.".

. Au mai luat cuvîntul funcționarul Voicu 
Bratu și muncitorul Nicolae Militaru.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii și func
ționarii prezenți la miting au adoptat apoi 
în unanimitate o moțiune în care se cere 
guvernului elvețian arestarea 
rea imediată a asasinilor lui 
pentru a-și primi pedeapsa pe 
rită.

elvețian să ia măsuri pentru ex- 
neîntîrziată a bandiților care au 
atacul gangsteresc de la Berna, 
trebuie să-și primească pedeapsa 
pentru crimele săvîrșite pe feri

și extrăda- 
Aurei Șețu, 
care o me

încurajarea provocării fasciste de Ia Berna 
de către autoritățile elvețiene

Evenimentele care au avut loc la Berna, 
au provocat indignarea celor mai largi 
cercuri ale opiniei publice din țările eu
ropene. Atacul banditesc împotriva lega
ției Republicii Populare Romîne în capi
tala Elveției a pus în gardă pe toți acei 
care cunosc metodele și mijloacele la care 
recurg în ultima vreme tot mai des cercu
rile agresive ale unor puteri pentru a 
agrava relațiile internaționale în Europa. 
Amănuntele în legătură cu acest atac și 
cu atitudinea autorităților elvețiene, care 
sînt relatate pe larg de ziarele elvețiene 
precum și de ziarele din alte țări, dove
desc că acest atac nu este întîmplător, 
că el nu este nici pe departe un eveni
ment izolat în Europa occidentală.

Tuturor comentatorilor le sare în ochi 
că în noaptea de 15 februarie cînd a avut 
loc atacul, poliția elvețiană a fost de fapt 
inexistentă, deși era obligată să păzească 
legația împotriva oricăror excese. După ce 
banda a ocupat clădirea legației romîne, 
autoritățile polițienești de la Berna au în
conjurat clădirea cu un cordon de poli
țiști fără a lua de urgență măsurile ne
cesare pentru a izgoni pe bandiți din le
gație și a-i aresta. Declarațiile guvernului 
elvețian care a ținut repetate ședințe nu 
au fost însoțite de nici un fel de măsuri 
concrete pentru restabilirea statutului le
gației Republicii Populare Romîne.

Această tergiversare manifestată de au
toritățile elvețiene în ciuda notelor ofi
ciale de protest din partea guvernului ro
mîn a permis bandei de huligani să reali
zeze fără teamă de pedeapsă scopurile pe 
care le-a urmărit atunci cînd a ocupat 
legația.

După cum relatează presa elvețiană, 
legația a fost literalmente devastată de 
bandiții fasciști, mobila este distrusă, por
tretele și tablourile rupte, bunurile perso
nale ale funcționarilor legației sînt dete
riorate și svîrlite la întîmplare ; pereții, 
ușile și ferestrele poartă numeroase urme 
de gloanțe; țevile rețelei de canalizare 
și calorifer sînt ciuruite de gloanțe ; do
cumentele legației sînt rupte și risipite. 
Este limpede că toate acestea puteau fi 
preîntâmpinate dacă poliția ar fi primit 
instrucțiunile necesare din partea autori
tăților elvețiene. Este evident că poliția 
nu a primit aceste instrucțiuni. Faptul că 
bandiților li s-a dat posibilitatea să ope
reze nestînjeniți în clădirea legației, este 
confirmat, de o serie de lucruri : bandiți: 
circulau nesupărați de nimeni pe balcoa
nele legației, se adresau de acolo numero. 
șilor polițiști care înconjurau localul le
gației, cereau să fie fotografiați pe bal
coane în posturi deosebit de provocatoare.

După toate probabilitățile, devastările 
pricinuite de gangsterii fasciști în clădirea

Adunarea de la uzinele „23 August"
Un adînc sentiment de ură a trezit în 

rîndurile oamenilor muncii din țara noa
stră vestea atacului banditesc asupra le
gației R.P.R. de la Berna.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii și func
ționarii uzinelor „23 August" din Capitală, 
adunați sîmbătă într-un miting și-au ma
nifestat indignarea față de acest act pus 
la cale 'de cercurile imperialiste, față de 
uciderea lui Aurel Șețu, de către o bandă 
de trădători și criminali legionari.

„Crima săvîrșită de o mină de lepădă
turi fugite din fața judecății poporului 
— a spus tov. Grigore Alexe, cere o 
pedeapsă exemplară. Poporul romîn 
recunoaște în aceste acțiuni gangste- 
rești pe bandiții care au comis împotriva 
țării noastre nenumărate fărădelegi, pe 
bestiile care au stropit cu petrol și au ars 
de vii ostașii romîni în zilele rebeliunii 
legionare, pe asasinii lui Nicolaie Iorga și 
Virgil Madgearu, pe autorii masacrelor 
săvîrșite la Iași Și în abatoarele Bucu- 
restiului: Oamenii muncii din țara noa
stră n-au uitat crimele și nelegiuirile să
vîrșite de aceste lepădături fasciste. Po
porul nostru cere în mod hotărît ca acei 
care au vărsat sîngele lui Aurel »Șețuț 
să-și primească pedeapsa meritată".

„Atacul mișelesc săvîrșit de lepădătu
rile legioriare a spus frezorul Dumitru 
Scarlat — face parte din planul de di
versiuni, acte de sabotaj șj calomnii să
vîrșite împotriva poporului nostru de că
tre uneltele imperialiștilor americani „se
lecționați" din rîndul trădătorilor de

Profunda indignare a oamenilor
din regiunea Ploești

muncii

bestială a lui Aurei 
legației noastre la

de muncitori, întruniți 
rafinăria nr. 2 au ce-

Oamenii muncii din regiunea Ploești au 
primit ou adîncă indignare vestea atacu
lui banditesc săvîrșit de o bandă de fas
ciști romîni asupra Legației R.P.R. la 
Berna. întruniți în mitinguri, ei și-au ma
nifestat revolta și ura față de asasinii le
gionari care au adăugat la lungul lor șir 
de crime uciderea 
Șețu, funcționarul 
Berna.

Un mare număr 
în mitingul de la 
rut extrădarea asasinilor pentru a da so
coteală de crima mîrșavă săvârșită.

Luând cuvîntul, maistrul, distilator Du
mitru . Stelian a spus, printre altele : Noi, 
muncitorii, am cunoscut bine ura legio
narilor față de cei ce muncesc, felul cum 
s-au pus ou trup și suflet 
leriștilor care ne jefuiau 
acești trădători fugiți din 
dreaptă a poporului, s-au

în slujba hit- 
țara. Acum, 

țară de mînia 
pus în slujba

Mitingul juriștilor din Ba’a Mare

imperia- 
de mar-
provoca-

Mîrșavul atac împotriva legației 
R. P. R din Berna,, comis de banda cri
minală fascistă aflată în solda 
liștilor, a stîrnit indignarea fără 
gini a poporului nostru.

Exprimînd mînia lor față de 
rea gangsterească din Elveția, juriștii 
din Baia Mare au organizat în ziua de 
19 februarie un miting de protest, unde 
au luat cuvîntul mai mulți juriști.

„Trădătorii de patrie fugiți din țară 
de mînia poporului — a spus tovarășul ju
decător Băieș Vasile — au atacat prin 
surprindere ca tîlharii în codru, în plină 
noapte, legația țării noastre la Berna. 
Această acțiune face parte din șirul de 
provocări puse la cale de imperialiștii 
americani împotriva țării noastre, 
lor nu ’ pot rămîne nepedepsite".

„Nimeni nu poate crede că o 
Elveția care dispune de poliție și 
să nu fie în stare să asigure imunitatea 
diplomatică a reprezentanților străini —

F aptele

țară ca
armată

N. Petrov

legației aveau printre altele scopul de a 
abate atenția opiniei publice de la mo
mentul ales pentru săvîrșirea atacului 
criminal împotriva legației. După cum 
relatează însă presa elvețiană, atacul a 
coincis cu data la care a sosit la legația 
romînă poșta diplomatică din Zurich, pe 
care au pus mîna bandiții.

Faptul că banda era atît de bine infor
mată, precum și atitudinea autorităților 
elvețiene față de ea dovedesc că cei care 
au participat la acest atac au protectori 
suspuși, care exercită o. influență impor
tantă și asupra cercurilor guvernante din 
Elveția. '

Intr-adevăr, în loc să ia măsuri urgente 
și energice împotriva bandiților și să-și 
restabilească astfel prestigiul de stat care 
respectă dreptul internațional, autorită
țile elvețiene au „început tratative" cu 
bandiții, care au avut loc în localul lega
ției. în general, autoritățile elvețiene au 
tratat cu banda de huligani aproape ca 
de la egal la egal. Lucrurile au mers atît 
de departe încît bandiții au formulat chiar 
condiții pentru plecarea lor din localul 
legației : obligația autorităților de a nu-i 
extrăda Romînlei precum și de a-i preda 
poliției cu fețele acoperite. Autoritățile 
elvețiene au dat dovadă de o grijă mișcă
toare pentru starea fizică și spirituală a 
huliganilor fasciști. în localul legației, ei 
au fost vizitați de un preot catolic, venit 
să-i elibereze, chipurile, „din punct de 
vedere moral" de jurământul de a nu se 
preda pe care l-au făcut (cui ?). D-rul 
Dettinger, profesor la facultatea de medi
cină din Berna, înconjurat de polițiști, a 
bandajat mîna unuia dintre bandiți care 
se rănise în timpul atacului, în timp ce 
Aurel Șețu, funcționar al legației romîne, 
rănit mortal de bandiții fasciști, a zăcut 
timp de cîteva ore fără nici un fel de 
asistență medicală. (După cum se știe, 
Șețu a murit curînd din cauza rănilor 
primite).

Toate „tratativele" dintre reprezentanții 
autorităților elvețiene și bandiți s-au des
fășurat în mare secret. Se pare că autori
tățile elvețiene au avut mai ales grijă, nu 
sg restabilească normele elementare ale 
dreptului internațional, batjocorite cu in
solență, ci să acopere pe bandiți. Este 
semnificativ că înșiși reprezentanții auto_ 
rităților au căutat să nu se afle cine sînt; 
ei soseau cu automobilele pînă la ușa le
gației șl intrau repede cu fețele acoperite

țară. Poporul romîn .cunoaște bine 
sînt acești trădători ■. legionari și

• /
cine

. . - —- _ - din
banii cui trăiesc. El cere guvernului el
vețian să-și îndeplinească obligațiile de- 
curgînd din uzatițcle dreptului internațio
nal. Autorii atacului banditesc de la 
Berna trebuie sg răspundă în fața jude
cății poporului nostru".

„Folosind cele mai decăzute elemente 
ale societății, recrutate din rîndul trădă
torilor de patrie, Imperialiștii în ura lor 
împotriva țărilor iubitoare de pace pun 
la. cale atacuri banditești de felul atacu
lui asupra legației noastre de la Berna
— a spus strungarul Petre Trandafir. Cri
minalii fasciști trebuie să-și primească 
pedeapsa meritată".

„Atacurile îndreptate împotriva unor 
oameni ai muncii din patria noastră aflați 
peste hotare, de către bandiți în solda 
imperialiștilor fac parte din arsenalul de 
arme odioase al ațîțătorilor la război
— a spus tehnicianul Ion losefide. Oa
menii muncii din patria noastră demască 
în fața întregii lumi acțiunile dușmă
noase și agresive ale ațîțătorilor la 
război".

Participanții la miting au trimis o mo
țiune de protest adresată guvernului el
vețian împotriva 
criminalilor care ..... ___ T._ _______
asupra legației R.P.R. de la Berna, cerînd 
imediata arestare și extrădare a vinova- 
ților spre a putea fi judecați de către cei 

să răspundă pentru 

tergiversării predării 
au săvîrșit atentatul

în fața cărora trebuie 
crimele săvîrșite.

(Agerpres)

metodele și practi-celor ce au preluat metodele și practi
cile hitleriștilor, a celor ce, vor sa împingă 
omenirea într-un nou război. Poporul nos
tru cere extrădarea asasinilor și aspra și 
necruțătoarea lor pedepsire. Guvernul el
vețian este dator să îndeplinească cerin
țele dreptului internațional față de cei ce 
au violat imunitatea diplomatică a Lega
ției R.P.R. la Berna și au ucis pe funcțio
narul legației, Aurel Șețu.

Au mai luat cuvîntul inginerul Virgil 
Cioroagă de la rafinăria nr. 2, maistrul 
laborant Ion Nicolescu, fierarul Nicolae 
Marcu de la rafinăria nr. 1 și alții.

Participanții la miting au trimis Consi
liului de Miniștri o telegramă, exprimîn- 
du-și deplina adeziune la cererile guver
nului R.P.R. pentru sancționarea celor vi- 
novați de atacul samavolnic fără prece
dent săvîrșit asupra Legației R.P.R. ia 
Berna, pentru' extrădarea asasinilor legio
nari care trebuie să dea socoteală în fața ț 
justiției de crimele lor.

a declarat tovarășul Grădișteanu Victor, 
procuror șef al regiunii Baia Mare: Prin 
atitudinea sa guvernul elvețian a încura- ! 
jat activitatea criminalilor legionari. Cer 
ca hoarda de bandiți care au comis crima 
pe teritoriul legației noastre, îndemnați 
de oficiul american de spionaj să fie 
neîntîrziat extrădați. Ei trebuie să fie ju
decați de poporul nostru după legile 
R. P. R. și să primească pedeapsa cuve
nită".

Au mai vorbit tovarășii Iosip Ștefan 
judecător, Tîrnoveanu loan procuror și 
alții cerînd extrădarea neîntîrziată a crimi
nalilor.

La sfîrșitul adunării a fost adoptată o 
moțiune prin care juriștii din Baia Mare 
înfierează mîrșavul atac comis împotriva 
legației R. P. R. de la Berna, solidari- 
iîndu-se cu notele guvernului R, P. R. 
adresate guvernului elvețian.

Corespondent 
VIZEL NICOLAE 

__________ St

cu fulare. Această mascaradă, după cum 
scriu ziarele elvețiene, avea și un alt 
scop : în clădirea legației au intrat la un 
moment dat doi reprezentanți ai autori
tăților elvețiene, dar au ieșit de-acolo..., 
trei persoane. Nu trebuie să ai o fantezie 
deosebit de bogată pentru a înțelege cine 
a fost al treilea Pînă și în comunicatul 
oficial al autorităților se recunoaște de 
pildă că trei bandiți s-ar fi predat, dar 
că al patrulea „ar fi dispărut". întreaga 
atitudine a autorităților elvețiene arată că 
ele sînt direct amestecate în această fără
delege dintre cele mai flagrante și în bat-' 
jocorirea normelor diplomatice în ceea ce 
privește, reprezentanța unui stat cu care 
Elveția întreține relații normale.

în notele sale, guvernul romîn a pro
testat cu hotărîre împotriva arbitrariu- 
lui și fărădelegilor săvîrșite la Berna șiț. 
a cerut să se ia măsuri urgente pentru^ 
restabilirea situației normale în legație 
precum și arestarea și pedepsirea crimi
nalilor fasciști. în nota sa de răspuns,' 
guvernul elvețian nici măcar n-a găsit 
de cuviință să prezinte guvernului romîni 
scuzele obișnuite în asemenea cazuri pen
tru atacul fără precedent împotriva le- 
gației romîne la Berna. Dimpotrivă, sim
țind probabil că are la spate un anumit) 
sprijin, guvernul elvețian a mers pînă* 
într-acolo încît a protestat... pe lîngă Ro4 
mînia pentru „tonul inadmisibil" al no-; 
telor ei de protest. >

Nu se poate să nu se facă o legătură în
tre provocarea de la Berna și atitudinea 
inadmisibilă și provocatoare pe care au
toritățile elvețiene o adoptă în ultimă 
vreme față de țările lagărului democrat) 
Ne amintim de recentul atac la care s-a 
dedat Elveția împotriva Republicii Ceho
slovace, în decembrie 1954, cînd atașatul 
militar cehoslovac cu întregul său perso
nal a fost expulzat din Berna fără nici' 
un fel de motiv.

Nu arată oare toate acestea că prin po
ziția adoptată în cazul provocării de lă 
Berna. Elveția nu numai că și-a încălca' 
neutralitatea, dar a nesocotit cea mai ele
mentară bună cuvință internațională 1 
Provocarea de la Berna arată că Elveții 
își aduce în mod servil contribuția 1; 
agravarea încordării internaționale, spr< 
care sînt îndreptate ' eforturile bloculu 
agresiv americano-englez.

Atitudinea autorităților elvețiene m 
poate să nu fie condamnată de toți ace 
care sînt interesați în întărirea păcii ș 
securității în Europa.

(Din ziarul „IZVESTIA")



Me re it tn a i nte, h arnici cefe r i ș t i!

Nici o locomotivă în afara mișcării cincisutiste
într-una din zilele 

trecute gîndurile 
m-au purtat în urmă 
cu 5—6 ani, la în
ceputurile mișcării 
cincisutiste în țara
noastră. Parcă ieri am făcut primul drum 
cincisutist, dar după rezultatele pe care 
le-am obținut și după transformările re
voluționare pe care mișcarea cincisutistă 
le-a adus în exploatarea locomotivelor 
noastre, timpul acesta ar putea fi socotit 
în zeci de ani.

Unii erau pe-atunci de părere că ma
șinile noastre n-au să poată face față con
dițiilor de lucru pe care le cere mișcarea 
cincisutistă. Cei mai îndrăzneți însă — 
mecanicii comuniști — au încercat și au 
reușit, dovedind că nu locomotivele erau 
învechite, cj concepțiile unor specialiști în 
ale birocrației. Și au mai dovedit că în 
astfel de acțiuni, reușita nu o hotărăște în 
primul rînd mașina, ci omul,
' Ce-i drept, la început n-a fost de loc 
ușor. Pe atunci, locomotivele, întreținute 
și reparate de mîntuială, abia ajungeau 
să parcurgă cite 3—4.000 km. pe lună. Cea 
mai mare parte a timpului stăteau prin 
ateliere și depouri pentru reparații și spă
lări. Iar noi, mecanicii și fochiștii, nici
odată nu știam cu siguranță dacă mîine 
vom pleca la drum sau nu. Mai tot timpul 
ni-1 iroseam fără rost prin depou, aștep
tând ca „șeful” să ne dea 
un drum.

Ei, dar de atunci multe 
schimbat !

Mobilizați sub conducerea 
întrecerea socialistă, noi, mecanicii antre
nați în mișcarea cincisutistă. am deprins 
metodele de lucru ale feroviarilor sovie- 
tici. Am învățat cum să ne îngrijim ma
șinile maj bine, cum să înlăturăm repa
rațiile între spălări și defectările în 
parcurs, cum să lucrăm după un turnus 
strîns și să folosim combustibilul cu chib-

• Ștefan LunqU zuință, și cîte altele,
mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Pe s+^t, am învățat 

rhivu Stoica" sa stapmim mașinile
Erou’al Muncii Socialiste “a^e’ să ale. cu_noaștam și să le ce

rem să ne dea cît maț 
mult din puterea lor. Azi, o locomotivă 
străbate mii de km. pe lună și 
chiar mai mult, iar noi mecanicii și fochiș
tii lucrăm după un plan de muncă amă
nunțit, care ne dă putința să cunoaștem 
din timp ce avem de făcut, care ne sînt 
zilele de odihnă etc.

Urmărind rezultatele obținute în între
cere am făcut o socoteală care cred că ar 
interesa și pe cititorii ziarului: am adu
nat laolaltă tot combustibilul pe care l-am 
economisit pe locomotiva mea, lună cu 
lună, de cînd sînt mecanic cincisutist, 
adică din anul 1950 pînă acum. Iată și 
rezultatul.

Ca să fiu și pe înțeiesul celor care nu 
au prea mult de-a face cu calea ferată, 
voi mai arăta că acest combustibil mi-ar 
ajunge să remorchez 160 de trenuri pe dis
tanța București-Mărășești și înapoi. To
tuși, aceasta nu e destul și nu poate să 
mă mulțumească. Mai sînt încă ceferiști 
care risipesc combustibilul, 
pricină, în cursul 
de combustibil al 
depășit cantitatea

Este de datoria 
mecanicilor cu experiență 
satisfăcuți de realizările noastre. Numă
rul mecanicilor și fochiștilor cincisutiști, 
al celor care realizează economii, trebuie 
mărit și aceasta se poate face numai cu 
ajutorul celor cu experiență, al fruntași
lor. Fiecare din noi trebuie să aducă în 
frontul celor ce luptă pentru o viață mai 
bună, pentru impunerea păcii, alți luptă
tori căliți, vrednici. Aceasta est® princi
pala noastră sarcină și pentru îndeplinirea 
ei îm- închin toate strădaniile.

De veghe

Zn cea mai mare parte a timpului, ac
tivitatea noastră, a celor de la miș
care, este îndrumată șt coordonată de 

cel căruia îi spunem „creierul", circula
ției : operatorul R. C. El „vede" întreaga 
mișcare a trenurilor de pe secția pe care 
lucrează, organizează „încrucișările" sau 
trecerile fără oprire a trenurilor prin 
„stații”, socotește minutele șt dă dispo
ziții pe care noi, impiegații din stații, le 
executăm întocmai.

Ce s-ar întîmpla dacă într-o bună zi 
am fi lipsiți de îndrumarea operatorului 
R.C. ?

Iată o întrebare pe care pînă acum cîtva 
timp nu mi-am pus-o. Mă obișnuisem să 
știu că undeva operatorul veghează neobo
sit asupra muncii noastre și că niciodată 
nu ne va lipsi sprijinul lui.

Dar iată că s-a întîmplat șt asta. Era în
tr-o noapte cețoasă, cînd bezna se lăsase 
parcă mai grea ca oricînd și circulația 
trenurilor se făcea mai anevoie.

Tîrziu, la capătul celălalt al firului nu 
mi-a mai răspuns vocea atît de cunoscută 
a operatorului. Mi-am închipuit că s-a în
tîmplat ceva.

In biroul de mișcare nu se afla cu mine 
decîț telegrafista Paraschiva Mihai, cea 
mai tînără dintre noi. Abia a împlinit 20 
de ani. Amîndouă trebuia să facem acum 
totul pentru ca trenurile ce veneau, unul 
după altul, din ambele direcții să-și con
ținute în siguranță și fără întîrziere, dru
mul lor, atît de necesar desfășurării nor
male a vieții în țara întreagă. Dar cum să 
faci asta fără sprijinul operatorului, cînd 
nu ști cum merge trenul marșrut care 
trebuie să treacă dinspre Ploești, sau dacă 
acceleratul care pleacă din București e 
„regulat” sau are vreo întîrziere?

Timp de gîndit nu aveam prea mult. Am 
luat legătura cu stațiile de pe liniile noa
stre pînă la Ploești și pînă la București, 
ne-am informat reciproc și continuu des
pre circulația trenurilor. Telefoanele și te
legraful n-au cunoscut atunci odihna.

In noaptea aceea, timp de cinci ore, me
canicii de locomotivă și călătorii din tre
nuri n-au avut de unde să știe că legătura 
noastră cu operatorul era întreruptă. Ei 
au văzut numai că trenurile au circulat 
normal, că mărfurile și oamenii au ajuns 
la destinația dorită, fără întîrziere și fără 
dificultăți.

De asta ne-am bucurat și noi, ceferistele 
din stația Dîrza, a doua zi, cînd am primit 
o telegramă de la serviciul Ce exploatare. 
Se arăta acolo că tura noastră „a fost 
dențiată pentru o acțiune patriotică: 
crînd fără îndrumarea operatorului 
a reușit să îndrume toate trenurile în 
mai bune condițiuni"...

Ce bucurie poate fi mai mare decît 
aceea de a ști cît de folositoare a fost 
munca pe care ai dus-o la capăt ?

VALENTINA ST1HJ-PAȘCHIN 
impiegat de mișcare în stația Dîrza

-----o-----
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FIUL GREVISTULUI
Avea tăicuțul mîna caldă 
Asprită de ciocan și daltă.
I-o întindea de la intrare
Și el credea, mă rog, că-i „marc". 
Și într-o zi, era spre seară, 
Copilul i-aștepta s-apară.
în ghiața geamului sufla... 
Tăicuțul însă nu venea.
Să plîngă țîncul ? Nu, — și gata. 
Ce-o zice, dacă află, tata ?
Nu-i mare prea, e-adevărat, 
Dar tata-1 știe de bărbat.
Pe Grivița spre Atelier 
Un țînc înoată-n vînt și ger. 
Tot capu-n cușmă îi dispare: 
E cușma tatii și-i prea mare.
In ghete lunecă zăpadă 
Februarie-i mare domn pe stradă, 
Dar el l-înfruntă, nu se lasă 
Căci tatăl n-a venit acasă.
E-atîta lume strînsă-n stradă!... 
Sînt și soldați... O fi paradă ?...
Mai mult femei, cu prunci în brață, 
Dar el e mic, se vîră-n față...

...O ! ochii lui în care viața 
Nu-și oglindise încă fața, 
De ce, de ce-au venit să vadă 
Cum cad greviștii în zăpadă ? 
De ce privirea lui ca zorii 
S-o întunece de-acuma norii ? 
Era doar un copil, o floare 
Plăpîndă și tremurătoare.

Dar nu, mai bine c-a văzut 
Să-și amintească de trecut... 
In curte — tata, în zăpadă 
Soldați!, după gard, în stradă. 
Și tata a strigat, chiar tata: 
„Degeaba scoateți voi armata, 
Nu-s hoții-aici, sînt prin saloane. 
Și-acas’ la noi e frig si foame”...

De ce, de ce l-au împușcat ? 
Cînd doar spusese-adevărat 1... 
Cel care. a tras vrea mărturie ? 
Dar chiar acas’ la el să vie.
L-ar duce el că să-i arate 
Cum este frig și nu-s bucate 
Și mama stă în pat pe moarte...

...Se frînge-o floare pe zăpadă 
In țipetele de pe stradă.
Și se credea bărbat, bărbat... 
Dar uite-acuma c-a uitat
Și lacrimi se preling pe față 
Și lacrirmle-ncet îngheață,
Și floarea nu mai este floare 
Plăpîndă și tremurătoare, 
Căci pentru prima oară viața 
In ochii lui și-arată fața...

volumului 
în trenuri

vagoanelor

® Creșterea continuă a 
mărfurilor transportate 
marșrutizate.

•• Reducerea rulajului 
de marfă.

® Reducerea consumului specific de 
combustibil conventional la locomoti
vele de cale normală.

• Respectarea disciplinei de. plan în 
transporturi.

o Folosirea rațională a materialului 
rulant.

• Respectarea capacității de trans
port.

• îndeplinirea planului de încăr
cări medii zilnice a vagoanelor.

• Ridicarea calificării profesionale 
și întărirea permanentă a disciplinei 
socialiste a muncii.

UN AN DIN MUNCA CEFERIȘTILOR
<<

Se zbate... Pentru ce nu-1 lasă 
Să-l ducă pe tăicuțu-acasă ?
Sau dacă nu, măcar să-l vadă 
Cum stă cu mîinile-n zăpadă.
Să-i prindă iarăși palma-i mare 
Cum i-o prindea de la intrare. 
C-avea tăicuțul mina caldă 
Asprită de ciocan și daltă...

Copilule, te-ntorci acasă. 
Privirea ți-i cumplit de arsa. 

Te-așteptă mama... Cum să-i spui ? 
Cum să-i duci vestea morții lui ? ! 
învață să fit mare ’nvață< 
De astăzi ai pășit în

★
Și-acum e mare. Ani 
In luptă s-a călit și-n 
Pe unde tatăl lui căzu
Lucrează el stăpîn acu.

viață.

trecură, 
ură.

Februarie-i iarăși domn pe stradă,
Un tînăr calcă prin zăpadă.
Nici capu-n cușmă nu-i dispare, 
E cușma lui și nu-i prea mare, 
Nu-i lunecă zăpadă-n ghete, 
Sînt cizmele-ale lui, se vede.
Dar parcă lîngă el alături 
înoată țîncul prin omături.
Cînd e să intre el pe poartă 
li prinde mîna șl-i arată: 
„...Aici eram, aici în stradă.
Și tata, ici pe baricadă, 
Spunea ce ne durea mai tare.

...Și parcă-1 văd și-acum cum moare...'* 
Și trece tînăru-n tăcere
Pe poartă la Ateliere.

Nu, el nu uită...
De-ar uita 

Șl zilele șl-ar blestema, 
Rușinea, sila de-a trăi 
Ca un blestem l-ar pălmui. 
In ochii maistrului bătrin 
N-ar mai putea privî nicicum 
Și mama cînd l-ar săruta 
El n-ar putea privi spre ea. 
Și tatăl, ce-i spunea „bărbat" 
Cînd țîncul ajungea la pat, 
Și el, în viață de-ar mai fi, 
Cu ochii lui l-ar pălmui... 
Nu, mamă. Nu, bătrin grevist. 
Puteți privi la el deschis 
Nu-i zi, nu-i ceas, secundă nu-i 
Să uite legămîntul lui.
La strung sau aplecat pe carte 
El duce lupta mai departe. 
Să fie piedici cît de crunte 
Fiul grevistului e-n frunte.

GH. CEAUȘU
Cenaclul literar „Al. Sahia”, Buzău
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In Cartea de onoare
O carte dreptunghiulară, cu coperte 

aurii. Pe copertă — cuvintele : „Depoul 
C.F.R.-Arad — Carte de onoare”.

...Pe prima pagină, portretul tînăruluî 
mecanic de locomotivă Popa loan. O filă 
mai departe, cel al tînărului Blaj Savu. 
Iată și caracterizarea lui. „Dintre toți me
canicii noștri, el realizează cele mai mari 
economii. Lucrează pe locomotiva nr, 
230228. In mod normal, locomotiva lui tre
buia să intre de mult în reparație gene
rală. Dar el după ce a îngrijit-o atît de 
bine încît într-un an nu a fost nevoie de 
nici o reparație importantă, s-a angajat 
acum să parcurgă cu locomotiva sa încă 
51.000 krn.“

Dar — ce-i asta ? In pagina următoare 
— tot un portret al tovarășului Blaj Savu. 
Același ? Nu. Tînărul mecanic Blaj Savu 
este nepotul fochistului Blaj Savu. Cînd a 
auzit că nepotul său este trecut în cartea 
de onoare a depoului, bătrînului i-a fost 
rușine că i-a luat-o băiatul înainte.

Dar după ce locomotiva lui baci Savu a 
parcurs cu 100.000 km. mai mult — Stan 
Ion, secretarul organizației de partid din 
depou i-a cerut o fotografie.

Acum, cînd baci Savu are priiej să 
meargă la organizația de partid se aciu
ează lingă măsuța rotundă de lîngă biblio
tecă. Iar când îl întreabă cineva :

— Ce faci, baci Savule ? rîde, clipind 
șiret din ochi :

— Iaca, mă uit și eu în cartea asta...
------O------

Steagul de fruntași
In ultimele momente înainte de în

chiderea paginii, corespondentul nos
tru din Cluj ne-a transmis următoarea 
veste:

Zilele trecute, membrii brigăzii I-a de 
tineret din secția I locomotive a ateliere-‘ 
lor C.F.R. „16 Februarie” din Cluj, con
dusă de utemistul Ioan Covacs a sărbăto
rit un eveniment deosebit: pentru succe
sele obținute în producție, brigada a pri
mit din partea comitetului orășenesc 
U.T.M. Cluj drapelul roșu de brigadă 
fruntașă pe oraș. înainte, secția locomotive 
nu reușea întotdeauna să-și îndeplinească 
planuț de producție. înființarea brigăzii ti
neretului și a altor brigăzi în ateliere a 
făcut ca planul de producție să fie nu nu
mai îndeplinit, dar ■ adeseori, mult depășit. 
In luna ianuarie, de pildă, brigada a avut 
ca sarcină de plan să repare 12 longeroane 
de locomotive. Ea a reușit să depășească 
planul, cu patru longeroane. în cin
stea zilei ceferiștilor, brigada a rea
lizat planul lunar pînă la 19 februarie în 
proporție de 85 la sută. Disciplina în mun
că a fost considerabil întărită și există mai 
multă preocupare din partea membrilor 
brigăzii în ceea ce privește întreținerea și 
îngrijirea mașinilor și sculelor. Brigada 
I-a a tineretului este o mândrie a atelie
relor C.F.R. „16 Februarie” din Cluj.

După orele de muncă

Marea sărbătoare a „Zilei ceferiștilor", zi 
legată de aniversarea eroicelor lupte pe 
care, sub conducerea partidului, muncitorii 
ceferiști și petroliști le-au purtat în fe
bruarie 1933, marchează în fiecare an pen
tru oamenii muncii de la calea ferată, în
cheierea unei etape de muncă, constituind 
un prilej de trecere în revistă a realizări
lor obținute în transportul feroviar și de 
noi angajamente în lupta pentru. continua 
dezvoltare a căilor ferate.

Creșterea considerabilă a volumului 
transporturilor pe calea ferată în anii pu
terii populare estg o dovadă a contribuției 
Pe care, sub conducerea partidului, cefe
riștii au adus-o în dezvoltarea continuă 
a economiei noastre naționale.

Anul 1954 a constituit pentru muncito
rii ceferiști un an de muncă neprecupeți
tă. Planul global de transport a fost rea
lizat în proporție de 101,8%. anul .închein- 
du-se. fără restanțe față de cerințele de 
transport ale economiei naționale.

Succese deosebite au obținut ceferiștii 
din atelierele sectorului industrial, ca 
„Grivița Roșie''-București, „16 Februarie"- 
Cluj, „Ilie î>intilie”-Iași, „Constantin Da- 
vid”-București și altele, atelierele C.F.R. 
îndeplinindu-și planurla producția globală, 
în prețuri constante, în proporție de 
114,6%, obținîndu-se o depășire de aproa
pe 12 la sută 
1953.

în 
anul 
peste 
luna_______ _  ____ ___ ______  _ — , , , .
lătura urmările viscolului, ceferiștii au .chiști aplică metoda Klavdia 
dus o muncă eroică, luptînd cu gerul și 
cu zăpada, în vederea deszăpezirii liniilor 
și restabilirii circulației. Perturbațiile în 
circulație s-au repercutat asupra întregu
lui an de muncă a căilor ferate, cerind 
din partea ceferiștilor eforturi perma
nente pentru realizarea sarcinilor anuale 
de plan.

Numai în lumina acestor date, realiză
rile înregistrate la sfîrșitul anului pot fi 
apreciate la justa lor valoare.

Pentru traducerea în viață a sarcinilor 
reieșite din plenara lărgită a C. C. al 
P.M.R. din august 1953,'ceferiștii au luptat 
neobcsiti pentru a efectua transporturile 
cerute de dezvoltarea industriei și agri
culturii, De asemenea a fost sporită capa
citatea de transport a multor secții de 
circulație, au fost radioficate numeroase 
trenuri rapide și accelerat® de lung par
curs, iar de la 1 aprilie 1954 s-a introdus

Vasile Gîndiîâ
locțiitor al ministrului — director al 

Direcției Politice de pe lîngă Ministerul 
Căilor Ferate

față de realizările din anul

activității căilor ferate pe 
se poate trece cu vederea

analiza
1954 nu
greutățile provocate de viscolul din 
februarie a acelui an. Pentru a în-

un nou regim de călătorie la trenurile de 
persoane.pe distanțe mari. Măsurile luate 
privesc atît deservirea 'călătorilor în par
curs, cît și deservirea lor în incinta sta
țiilor (săli de așteptare, restaurante, case 
de bilete etc.). Noul regim a îmbunătățit 
simțitor condițiile de călătorie.

Ziua de 21 iunie Î954 este o zi impor
tantă în calendarul realizărilor ceferiștilor. 
Atunci a avut loc solemnitatea inaugurării 
nouluț P»d peste Dunăre, care leagă ma
lul romîn cu cel bulgar, între orașele 
Giurgiu și Russe, Acest pod este una din 
cele mai mărețe expresii ale tehnicii noi, 
fiind în același timp cel maj mare pod de 
cale ferată și șosea din Europa. El a fost 
construit intr-un timp record — cu șapte 
luni mai devreme decît se prevăzuse ini
țial — după proiecte primite din U.R.S.S. 
și cu ajutorul larg al tehnicienilor sovie
tici. Pod al prieteniei și al păcii, el este 
un exemplu al colaborării frățești dintre 
țările lagărului socialismului și al păcii, 
în frunte cu marea Uniune Sovietică.

Pe linia extinderii metodelor sovietice, 
în cursul anului 1954 ceferiștii au lărgit 
simțitor acțiunea de remorcare a trenuri
lor cu tonaj sporit Numai în 15 zile, pe 
secția Timiș Triaj-Predeal. mecanicii 
remorcat 112 trenuri cu tonaj sporit.

Din ce în ce mai mulți mecanici și fo~ 
.......... i Baranov- 

skaia — planul financiar de producție al 
locomotivei. Cu economia realizată numai 
în trei luni datorită aceste; metode s-ar 
putea remorca 2.630 trenuri de marfă a 
1.600 tone, pe o distanță de 300 km.

Aplicînd metoda Krasnov de compunere 
a trenurilor simultan cu descompunerea, 
procesul tehnologic al acestor operații în 
sitația Ploești-Triaj s-a îmbunătățit sim
țitor. Șeful de manevră din această stație 
Ilie Stoian decorat cu „Medalia Muncii” 
și insigna „Pentru Merit Ceferist”, folo
sind metoda Krasnov, a realizat în primele 
9 luni ale anului 1954 o economie de circa 
37.000 vagoane-ore.

A fost introdusă într-o măsură mai 
mare mecanizarea la încărcarea diferite
lor produse: cărbuni, ciment, cereale, 
cocs etc.

întrecerea socialistă s-a desfășurat cu 
un avînt sporit în .unitățile C.F.R., fiind

au

antrenați peste 84% din numărul ce- \\ 
feriștilor. >>

în întrecerea socialistă avînd drept 
obiectiv folosirea cit mai rațională a 
materialului rulant, ceferiștii din miș
care au reușit în 1954 să transporte în 
trenuri marșrutizate aproape 40 la sută 
din totalul mărfurilor transportate pe că
ile ferate.

Colectivul ceferiștilor din stația Coșlariu 
a reușit să aducă unității lor titlul cu care 
se mândresc, de stație fruntașe pe țară.' 
De asemenea ceferiștii din depouil Teiuș, 
atelierele „Constantin David" din București 
și-întreprinderea de Construcții de căi fe
rate din Câmpulung Moldovenesc au reușit 
să fie fruntași în întrecerea pe ramuri pe 
cel de al doilea semestru al anului trecut.

în cele mai multe ateliere C.F.R. există 
secții pentru producerea bunurilor de 
larg consum, destinate satisfacerii nevoilor 
mereu crescînde ale oamenilor muncii. 
Anul trecut au fost livrate comerțului de 
stat obiecte de consum popular, în 172 de 
sortimente, a căror valoare 
peste 12.816.000 lei.

O importantă contribuție 
obținute de oamenii muncii 
ferate au adus-o tinerii ceferiști, 
știenți de îndatoririle lor pentru satisfa
cerea în măsură cît mai mare a nevoilor 
de aprovizionare a industriei și agricul
turii cu materiale, a populației cu mărfuri 
și bunuri de larg consum, tinerii ceferiști, 
sub conducerea organizațiilor de partid, în
drumați de secțiile și sectoarele politice 
și mobilizați de organizațiile U.T.M. de la 
calea ferată, luptă cu însuflețire pentru 
dezvoltarea continuă- a transportului fe
roviar. încadrați în forme specifice tine
rești de muncă, brigăzi de calitate, bri
găzi și echipe de drum, posturi utemiste 
de control, tinerii și-au adus din plin

’ aportul lor la realizarea sarcinilor puse 
de către partid și guvern. Astfel, mecani
cul Vasile Matei din depoul Bacău, con
ducătorul unei brigăzi utemiste, ca și me
canicul Constantin Leferman din depoul 
Craiova și alții, au realizat o sporire de 
peste două ori a normelor de parcurs a 
locomotivelor între două reparații cu ri
dicare de pe osii. Sporirea cu 13.000 km. 
a normei de parcurs, realizată de unele 
echipe utemiste din depoul Buzău, 
înseamnă multe zile lucru în plus pentru 
locoțnotivă, în care timp ea a transportat 
peste 60.000 tone de mărfuri, în loc de a 
sta imobilizată în reparație. Alexandru 
Ciontea și Ion Drăgan din depoul Craiova,

Cu ani în urmă, unii ceferiști din Fe
tești luaseră acest obicei: odată termi
nate orele de muncă și după ce răzbateau 
cu greu prin noroiul din spatele gării, o 
apucau agale către crîșma lui Sava Nan, 
unde-și omorau plic
tisul și-și lăsau ago
niseala. Tîrziu noap
tea, sleiți de puteri 
și fără un ban, apu
cau și drumul către 
casă, unde îi aștepta 
soția și o droaie de 
copii.

. De cîțiva ani, însă, 
ei au rupt-o cu acest 
obicei, de care-și mai 
amintesc doar ca de 
un vis urît. Dacă în 
zilele acestea te vor 
purta treburile prin 
depoul de locomotive, 
prin stație sau prin 
revizia de vagoane, 
poți fi martorul unor 
discuții de felul a- 
cesta :

— Ne vedem după 
masă la club ? Știi, 
brigada artistică de 
agitație prezintă un

nou!... Sau: — Faci o partidăprogram
de șah 1 

Iar de
pe care îl dă seara formația artistică a 
complexului sau vreun teatru de stat în

te vei hotărî să vezi spectacolul

se ridică la

la succesele 
de la căile

Con-

Grupul Social al Complexului C.F.R.-Fetești

au remorcat cu locomotiva lor trenuri cu 
tonaje sporite cu 500 pînă la peste 800 
tone. într-o jumătate de an, în 1954, ti
nerii mecanici Aurel Șova, Gh. Manea, 
C. Sandu și Marin Tudora, din depoul Pi
tești au economisit peste 42.000 lei, prin 
aplicarea metodei sovietice Klavdia Ba- 
ranovskaia — planul financiar de produc
ție a locomotivei.

Numeroși utemiști din tracțiune și miș
care, din ateliere, din telecomunicații, în
treținere și construcții feroviare au ob
ținut succese în muncă, aducând astfel 
contribuția lor la eforturile dapuse de ce
feriștii vîrstnici pentru dezvoltarea trans
portului pe căile ferate. în acest mod, ce
feriștii tineri și vîrstnici, au dovedit prin 
munca lor plină de abnegație, că au în
țeles să lupte neprecupețit pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor reieșite din ple
nara lărgită a C.C. al P.M.R. din 19—20 
august 1953.

Consfătuirea pe țară a ceferiștilor din 
februarie 1953 oglindește atenția perma
nentă a partidului și guvernului pentru 
dezvoltarea căilor ferate. Hotărîrea apă
rută în urma consfătuirii a trasat un pro
gram de măsuri concrete a căror îndepli
nire contribuie la îmbunătățirea continuă 
a muncii căilor ferate și la ridicarea nive
lului de trai al ceferiștilor.

în cursul anului trecut, ceferiștii au 
primit în folosință încă 142 apartamente și 
peste 300 locuințe individuale, 1402 clă
diri de serviciu, 193 băi, dușuri și spălă
toare, 39 staționare, creșe și cămine, 99 
cantoane, 151 cluburi și colțuri roșii, 92 
baze sportive și altele.

în stațiile balneo-cl.'materice, la munte 
și la mare, și-au îngrijit sănătatea, fiind 
trimiși prin grija statului, zeci de mii de 
ceferiști, soții și copil ai lor.

în lucrări de protecție a muncii — teh
nica securității sanitare, ventilație, ali
mentație specială, echipament de protec
ție1 a muncii etc. — a fost învestită o. 
sumă de peste 68.272.000 lei. La atelie
rele ,,Grivița Roșie" s-a realizat amorti- 

- zarea zgomotelor produse de funcționarea 
ciocanelor din fierărie, s-a construit o 
căpere separată pentru generatorul 
acetilenă, iar la rotărie-locomoiive 
introdus iluminatul prin fluorescentă, 
uzina de impregnat traverse din Ploești, 

’la remiza de locomotive din stația Gura-

j.

în
de 
s-a 
La

turneu, și nu te vei duce din timp, atunci 
te duci degeaba, fiindcă nu vei mai găsi 
nici măcar un singur loc. De cele mai 
multe ori se dau cîte două spectacole pe 
seară, căci numărul celor care au îndră
git arta e mare, mult prea mare față de 
cele 367 locuri de aici...

Numele solistei Elena Voicu, al munci
torului-dansator Nicolae Marinescu sau al 
cazangiului George Negrea din brigada 
artistică de agitație, sînt rostite cu dra
goste de ceferiști.

Aci s-au ridicat în anii puterii popu
lare clădirea clubului C.F.R., cu sala de 
spectacole, cu bibliotecă șj sala de șah, 
blocul și cele șase pavilioane de locuințe 
muncitorești, magazinul și punctul ali
mentar.

Sînt multe de văzut și de cunoscut în 
viața nouă a ceferiștilor din Fetești. Și 
nu-i de loc de mirare, dacă revenind după 
ani prin partea locului, localnicii să nu-și 
recunoască meleagurile.

honț, la numeroase depouri, în stația de 
transbordare Galați, s-au executat lucrări 
de prevenire a accidentelor, de reducere a 
eforturilor fizice, de protecție a sănătății 
ceferiștilor.

Anul 1955 pune în fața ceferiștilor sar
cini importante, ce decurg din hotărîrlle 
partidului și guvernului cu privire la dez
voltarea industriei și agriculturii, la întă
rirea schimbului de mărfuri dintre oraș 
și sat. Ceferiștii trebuie să transporte cît 
mai repede și în cît mai bune condiții 
cele necesare sectorului agricol ; totodată 
trebuie să aducă spre orașe și centre 
muncitorești mărfurile agricole. O aten
ție deosebită va trebui dată transporturi
lor de mașini, materii prime și semifa
bricate necesare fabricilor și uzinelor noa
stre, transportului materialelor de con
strucție etc.

Anul 1955, ultimul an al primului nos
tru plan cincinal, pune în fața tuturor, 
sarcini mai mari ca anul 1954. Tineretul 
ceferist este chemat să fie în primele rfn- 
duri pentru ducerea lor la îndeplinire.

Sub îndrumarea organizațiilor de partid 
și cu sprijinul permanent al lucrătorilor 
secțiilor și sectoarelor politice, organiza
țiile de tineret din unitățile C.F.R., tre
buie să dezvolte tot mai larg munca de 
antrenare a tinerilor ceferiști în întrece
rea socialistă, în activitatea brigăzilor de 
calitate și de economii, în munca postu
rilor utemiste de control; să intensifice 
munca culturală și educativă în rîndul ti-: 
nerilor pentru întărirea disciplinei socia
liste a muncii, 
profesionale și

o
pentru ridicarea calificării 
însușirea tehnicii înain- 
justă folosire a timpuluitate, pentru 

liber.
Realizarea 

anul 1955 cere din 
eforturi sporite, o muncă de calitate mai 
înaltă. Siguranța circulației trenurilor tre
buie să fie o sarcină de onoare a tuturor 
ceferiștilor .din posturile de conducere sau 
executive. Folosirea mai intensivă a mij
loacelor de transport existente constituie 
mijlocul principal în dezvoltarea capaci
tății de transport a căilor ferate. Parcul 
nostru de locomotive și vagoane este ca
pabil să transporte o cantitate mai mare 
de mărfuri ca pînă acum, dacă este folosit 
în modul cel mai rațional. Această posi
bilitate .trebuie transformată în realitate.

planului de transport pe 
partea ceferiștilor

Trebuie dusă o luptă continuă pen
tru îndrumarea și circulația regulată 
a trenurilor, prin respectarea strictă 
a graficului de circulație.

în sectoarele care sînt în directă le
gătură cu utilizarea mijloacelor de 
transport, întreaga atenție trebuie în
dreptată spre menținerea lor în bună

stare de funcționare și spre îmbunătățirea 
indicilor .tehnico-economici care determină 
creșterea capacității de transport, cum sânt 
timpul de rulaj, sarcina de încărcare a 
vagonului de marfă și tonajul pe tren.

în acest scop trebuiesc mobilizate re
zervele și resursei® de care dispune calea 
ferată și deschis cîmp larg de activitate 
inițiativei creatoare a muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor ceferiști.

Pe baza experienței dobîndită în anii 
precedenți, ceferiștii . sînt datori să folo
sească mai departe, pe scară tot mai 
largă, metodele cele mai înaintate de 
muncă, a căror eficacitate s-a verificat 
în practică j să-și însușească tot mai te
meinic și să aplice în munca lor tehnica 
înaintată pe care ne-o pune la îndemînă 
ajutorul neprecupețit și multilateral al 
Uniunii Sovietice.

Lupta pentru o largă extindere a expe
rienței înaintate trebuie să fie dusă para
lel cu lupta necruțătoare împotriva defi
ciențelor ncare frînează încă buna folosire 
a materialului rulant.

Sarcinile mari pe care ceferiștii le au 
de îndeplinit anul acesta trebuie să ducă 
în toate unitățile de cale ferată la un nou 
avînt în muncă.

Educați și îndrumați de partid, însufle
țiți de dragoste fierbinte față de patrie, 
ceferiștii, detașament harnic, combativ și 
de nădejde al clasei noastre muncitoare, 
alături de toți oamenii muncii din patria 
noastră sînt hotărîți să apere cu dîrze- 
nie și pînă la capăt pacea, să lupte cu în
treg elanul lor de muncă și întreaga lor 
pricepere, pentru îndeplinirea cu cinste 
a sarcinilor de plan, pentru îmbunătăți
rea continuă a transporturilor pe calea 
ferată, pentru întărirea economică a 
scumpei noastre patrii, pentru construi
rea socialismului și apărarea păcii.

..Scînteia tineretului"
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Declarația guvernului sovietic 
in legătură cu apropiatele lucrări ale subcomitetului 

Comisiei O.N.U. pentru dezarmare

Opinia publică mondială
condamnă atacul banditesc de la Berna

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite Declarația gu
vernului sovietic în legătură cu apropiatele lucrări ale subco
mitetului Comisiei O.N.U. pentru dezarmare.

La 25 februarie își începe lucrările la Londra subcomitetul 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, căruia în baza unei hotărîri 
a Adunării Generale îi revine sarcina de a face noi încercări 

• în vederea realizării unui acord în problema reducerii arma
mentelor și forțelor armate, precum și a interzicerii armei ato
mice și a celorlalte tipuri de arme de exterminare în masă. 
Importanța realizării unui succes în activitatea Comisiei pen
tru dezarmare este evidentă. Totuși, Comisia șl subcomitetul 
acesteia nu au făcut pînă în prezent nimic pentru realizarea 
unui acord internațional corespunzător. In legătură cu acea
sta, guvernul sovietic consideră necesar să facă următoarea 
declarație :

încă de la crearea Organizației Națiunilor Unite, Uniunea 
Sovietică insistă pentru reducerea generală a armamentelor și 
pentru interzicerea armei atomice, considerând că sarcina pri
mordială a Organizației Națiunilor Unite constă în a scăpa 
popoarele de primejdia unui război atomic. In acest scop, 
Uniunea Sovietică a prezentat în repetate rînduri propuneri 
urmărind înche’erea unui acord internațional cu privire la o 
reducere însemnată a armamentelor și Ia interzicerea armei 
atomice.

Un nou pas important în acest domeniu a fost propunerea 
făcută de Uniunea Sovietică la cea de a 9-a sesiune a Adunării 
Generale, în septembrie 1954, cu privire la pregătirea unui 
proiect de convenție internațională referitoare la interzicerea 
armelor atomice, cu hidrogen și a celorlalte tipuri de arme de 
exterminare în masă, Ia o reducere substanțială a armamente
lor și la instituirea unui control internațional asupra îndepli
nirii convenției. Pentru a înlesni posibilitatea realizării unui 
acord în această problemă, Uniunea Sovietică a propus ca la 
baza convenției să fie puse propunerile prezentate la 11 iunie 
1954 subcomitetului Comisiei O.N.U. pentru dezarmare de către 
Franța și Anglia. După cum se știe, această propunere sovie
tică a găsit sprijin atît la sesiunea Adunării Generale, cît și 
în rîndurile unor cercuri largi ale opiniei publice mondiale. 
Adunarea Generală a însărcinat Comisia pentru dezarmare și 
subcomitetul acesteia să examineze aceste propuneri ale Uni
unii Sovietice și propunerile celorlalte țări pentru a găsi o 
soluție acceptabilă problemei reducerii armamentelor și inter
zicerii armelor atomice, cu hidrogen și tuturor celorlalte tipuri 
de arme de exterminare în masă. Adunarea Generală a adoptat 
atunci în unanimitate o hotărîre cu privire la necesitatea de 
a se depune noi eforturi pentru a se realiza un acord în pro
blema reducerii armamentelor și interzicerii armei atomice.

In pofida acestei hotărîri, Statele Unite ale Americii, Anglia 
șl Franța întreprind acțiuni care duc de-a dreptul la împiedi
carea unui acord internațional. Tocmai acest lucru îl dovedesc 
acordurile de la Paris, încheiate de ele, care prevăd remilita- 
rizarea Germaniei occidentale și includerea ei în grupări 
tare îndreptate împotriva statelor europene iubitoare de 
ceea ce duce în mod inevitabil la intensificarea cursei 
mărilor, inclusiv în domeniul producției armei atomice.

Acordurile de la Paris, a căror aplicare ar spori în
măsură primejdia unui nou război în Europa, și prin aceasta a 
unui război mondial sint așa dar incompatibile cu declarațiile 
guvernelor susmenționatelor puteri occidentale că ele ar fi 
gata să ducă tratative în problema reducerii armamentelor și 
interzicerii armei atomice.

In contradicție flagrantă cu declarațiile de acest fel este și 
hotărîrea adoptată la sesiunea Consiliului blocului nord-atlan- 
tic în decembrie 1954. Statele participante la acest bloc, prin
tre care S.U.A., Anglia, Franța și Canada care sînt în același 
timp membre în subcomitetul Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare, au adoptat o hotărîre referitoare la pregătiri în vederea 
unui război atomic. O asemenea politică a guvernelor S.U.A., 
Angliei, Franței și celorlalte țări participante la blocul nord- 
atlantic nu poate să nu ducă la accentuarea primejdiei unui 
război atomic de exterminare cu toate consecințele lui grele 
pentru popoare, mai ales în regiunile cele mai populate din 
Europa, și nu numai din Europa. Guvernul sovietic, urmărind 
constant slăbirea continuă a încordării internaționale, instau
rarea unei păci trainice și durabile și soluționarea problemei 
reducerii generale a armamentelor și a interzicerii rrmei ato
mice, consideră de datoria sa să atragă atenția guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franței asupra răspunderii pe care și-o 
asumă în legătură cu remilitarizarea Germaniei occidentale, 
precum și în legătură cu planurile lor de război atomic și cu 
cursa înarmărilor care continuă.

Această politică a puterilor occidentale s-a făcut simțită de 
asemenea la rezolvarea problemei componenței subcomitetului 
Comisiei pentru dezarmare. In subcomitet nu sînt reprezen
tate de loc țările Asiei, deși aceste țări, ca și celelalte țări ale 
lumii, sînt interesate în rezolvarea problemei reducerii arma
mentelor și interzicerii armei atomice. Uniunea Sovietică pro
pusese să fie incluse în componența subcomitetului Republica 
Populară Chineză, India, precum și Cehoslovacia. Puterile 
occjdentale nu au acceptat însă această propunere și au impus 
altă hotărîre, ceea ce a făcut ca componența subcomitetului să 
nu poată fi considerată satisfăcătoare, fapt care s-a și răsfrînt 
negativ asupra întregii sale activități.

Interesele vitale ale popoarelor cer ca problema interzicerii 
armei atomice să fie soluționată neîntîrziat, pentru a se face 
cu neputință folosirea energiei atomice — această mare desco
perire a geniului uman — în scopuri ca exterminarea în masă 
a oamenilor. Ele cer să fie stabilită încă de pe acum o largă 
colaborare internațională în domeniul folosirii pașnice a ener-

mili- 
pace, 
înar-

mare

giei atomice. Acest lucru are o deosebită însemnătate pentru 
țările și regiunile înapoiate din punct de vedere economic, 
precum șl pentru alte state care nu dispun in momentul de 
față de posibilități tehnice și de altă natură necesare pentru 
folosirea energiei atomice în scopuri pașnice în industrie, 
medicină și in alte domenii pașnice de activitate.

Pornind tocmai de la această premiză. Uniunea Sovietică a 
propus să acorde un ajutor corespunzător unei serii de state 
în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri pașnice și exa
minează problema acordării unui asemenea ajutor și altor țări.

însemnătatea conferinței internaționale pentru folosirea paș
nică a energiei atomice convocată la Geneva pentru luna au
gust a.c., la care Uniunea Sovietică va lua parte activă, va de
pinde de asemenea de măsura în care ea va contribui efectiv 
Ia colaborarea internațională în acest domeniu. Guvernul so
vietic a și declarat că la conferința menționată va prezenta, în 
afară de toate celelalte, un raport cu privire la experiența pri
mei centrale electrice industriale construită în U.R.S.S. care 
funcționează cu succes pe bază de energie atomică.

Se înțelege de la sine că lipsa unui acord internațional cu 
privire la interzicerea armei atomice constituie o piedică se
rioasă în calea desfășurării depline a colaborării internaționale 
în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice.

Guvernul Sovietic, călăuzit de hotărîrea Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste din 9 februarie 1955 
care și-a găsit expresia în Declarația Sovietului Suprem, con
sideră necesar, ca și înainte, că contribuie la realizarea unui 
acord între state cu privire la reducerea generală a armamen
telor și, în primul rînd la o reducere însemnată a armamen
telor statelor mari. Guvernul sovietic consideră că armele ato
mice, cu hidrogen și toate celelalte arme de exterminare în 
masă trebuie să fie interzise și că trebuie să fie înfăptuite mă
suri corespunzătoare care să asigure un control internațional 
eficient asupra interzicerii armei atomice, precum și asupra re
ducerii armamentelor și forțelor armate.

Un pas important spre interzicerea totală a armei atomice ar 
fi un acord internațional pe baza căruia statele și-ar asuma 
obligația solemnă de a renunța la folosirea acestei arme. Se 
știe că guvernul sovietic a făcut o propunere corespunzătoare 
în declarația sa din 21 decembrie 1953 și a stăruit de asemenea 
asupra acestui lucru în tot cursul anului 1954 în cadrul trata
tivelor cu guvernul S.U.A. în problema atomică.

Din păcate, ppiă în prezent nu a fost posibil să se realizeze 
înțelegerea necesară în această privință, deși este absolut evi
dent că asumarea de către state a obligației de a renunța la 
folosirea armei atomice corespunde intereselor tuturor popoa
relor și ar avea o importanță dintre cele mai pozitive pentru 
micșorarea încordării internaționale și pentru consolidarea 
păcii. Dacă statele ar renunța la folosirea armei atomice, acest 
lucru ar înlesni în multe privințe realizarea unui acord cu pri
vire la interzicerea totală și necondiționată a armei atomice, 
corespunzînd năzuințelor tuturor popoarelor.

Numai interzicerea totală a armelor atomice șl cu hidrogen, 
interzicerea producției, stocării și folosirii acestora poate solu
ționa definitiv problema înlăturării primejdiei unui război 
atomic.

Din păcate, propunerile Uniunii Sovietice îndreptate spre in
terzicerea necondiționată a armei atomice sînt respinse în mod 
sistematic de Statele Unite ale Americii, Anglia și celelalte pu
teri occidentale, din care cauză nu s-a reușit pînă în prezent 
să se realizeze un acord asupra acestei foarte importante pro
bleme.

In ultimul timp, cercuri largi ale opiniei publice internațio
nale cer distrugerea stocurilor da arme atomice și cu hidro
gen existente. Satisfacerea acestei cereri ar contribui la reali
zarea scopului principal — interzicerea totală a armei atomice 
și scoaterea acestei arme din armamentele tuturor statelor.

In conformitate cu aceasta și pentru a completa propunerile 
prezentate Ia cea de a 9-a sesiune a Adunării Generale, Guver
nul Sovietic consideră necesar să prezinte propunerea ca sta
tele să-și asume următoarele obligații:

1. Să distrugă în întregime stocurile de arme atomice și cu 
hidrogen de care dispun statele, folosind materialele atomice 
exclusiv în scopuri pașnice.

2. Să nu sporească efectivul forțelor lor armate și armamen
tele lor în raport cu nivelul din 1 ianuarie 1955, și să nu-și 
sporească alocările în scopuri militare în raport cu nivelul alo
cărilor bugetare pe anul 1955.

Totodată, guvernul sovietic preconizează instituirea unui con
trol internațional corespunzător asupra respectării hotărîrilor 
sus-menționate.

Guvernul sovietic recunoaște că toate popoarele sînt vital in
teresate în rezolvarea problemei dezarmării și interzicerii ar
mei atomice. Nici un stat, indiferent dacă este sau nu membru 
al Organizației Națiunilor Unite, nu trebuie să fie înlăturat de 
la participarea la rezolvarea 
gente.

In această ordine de idei 
Uniunea Sovietică a propus, 
Berlin a miniștrilor Afacerilor Externe ai celor patru puteri 
din ianuarie 1954, convocarea unei conferințe mondiale pentru 
reducerea generală a armamentelor. Convocarea unei aseme
nea conferințe corespunde'intereselor micșorării încordării în 
relațiile internaționale, intereselor întăririi păcii generale.

Guvernul sovietic consideră necesar ca Organizația Națiu
nilor Unite să convoace încă în anul 1955 o conferință mon
dială pentru reducerea generală a armamentelor și interzicerea 
armei atomice. « , •
, ÎS februarie 1955. Wî

PEKIN 19 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : — Ziarul „Jenminjibao” scrie 
că atacul înar-mat împotriva legației ro
mîne de la Berna săvîrșit de către un grup 
de bandiți constituie „o insultă revoltă
toare’’. El este unul dintre cele mai revol
tătoare incidente internaționale întîm- 
plate în ultimii ani.

Trimișii diplomatici și clădirile pe care 
ei le ocupă, scrie ziarul, se bucură de 

t imunitate deplină șl trebuie să fie prote- 
'jate de țara în care se află. Acesta este 
un principiu unanim recunoscut al drep
tului internațional cu privire la privi
legiile diplomatice.

Este de neconceput că un astfel de in
cident s-a putut întîmpla la legația ro
mînă din Berna, care are dreptul la pro
tecție din partea autorităților elvețiene. 
După incident, autoritățile elvețiene, în 
ciuda repetatelor cereri, nu au luat măsuri 
efective pentru arestarea imediată a agre
sorilor sau pentru restabilirea grabnică a 
privilegiilor diplomatice ale legației 
romîne.

Ziarul subliniază că deși autoritățile și 
poliția elvețiană s-au aflat la fața locului, 
ele au permis gangsterilor înarmați să 

I ocupe legația dîndu-le destul timp să facă 
ce vor. Guvernul elvețian poartă în mod . 
vădit întreaga răspundere pentru acest 
grav incident. Popoarele lumii vor urmări 
cu atenție să vadă dacă guvernul elvețian 
va pedepsi pe bandiți pentru a salvgarda 
privilegiile trimișilor diplomatici și a men
ține relații internaționale normale.

Trebuie în special să se sublinieze că 
gangsterii înarmați au fost instruiți și or
ganizați de serviciile de spionaj ale S.U.A. 
La ordinul americanilor, ei au creat o or
ganizație specială în Elveția, iar apoi au 
săvîrșit această provocare josnică. Scopul 
elementelor războinice din S.U.A. este vi
zibil. Ele vor înrăutățirea situației în Eu
ropa, și așa destul de încordată, prin ihij- 
locul unor astfel de provocări. Acest lucru 
va trezi cu siguranță vigilența tuturor po
poarelor iubitoare de pace printre care și 
a poporului elvețian.

★
PRAGA 19 (Agerpres). — Sub titlul „O 

acțiune gangsterească” ziarul „Rude 
Pravo” din 18 februarie publică un articol 
pe marginea atacului săvîrșit de elemen
tele fasciste împotriva legației R.P.R. din 
Berna. Ziarul scrie : Potrivit informațiilor 
transmise de agențiile occidentale D.P.A. și 
Reuter, criminalii fasciști au fos.t arestați 
dînduii-se asigurări că nu vor fi extră
dați guvernului romîn. Provocarea ru
șinoasă a elementelor trădătoare de pa
trie a provocat indignare și amărăciune în 
rîndul tuturor oamenilor cinstiți. Opinia 
publică democrată din întreaga lume se 
întreabă pe drept cuvînt cum s-a putut 
întîmpla o asemenea crimă într-o țară 
care dispune de poliție și armată. Guver
nul elvețian poartă o mare răspundere 
pentru consecințele atacului împotriva le
gației romîne. Provocarea fascistă de la 
Berna, scrie în încheiere „Rude Pravo”, 
a avut un sfîrșit lamentabil. Inițiatorii și 
complicii ei au fost puși la stîipul infa
miei.

acestei sarcini primordiale și ur-

este necesar să se amintească că 
printre altele la conferința de la

A. A, Gromîko — reprezentantul U.R.S.S. în subcomitetul 
comisiei O.N.U. pentru dezarmare

MOSCOVA (Agerpres). —TASS trans- dra, Guvernul Sovietic a numit ca repre- I. A. Malik, ambasadorul U. R. S. S. în
mite: In legătură cu lucrările subcomite- zentant al U. R. S. S. in acest subcomitet Marea Britanic, a fost numit locțiitor al
tuiui comisiei O. N. U. pentru dezarmare, pe A. A. Gromîko, prim locțiitor al mi- reprezentantului U. R. S. S. în sus men-
care va începe la 25 februarie la Lon- nistrului Afacerilor Externe al U.R.S.S. ționatul subcomitet.

Scurte știri
• După cum transmite agenția P.A.P., 

Consiliul de Stat al Republicii Populare 
Polone a adoptat o hotărîre cu privire la 
încetarea stării de război între Republica 
Populară Polonă și Germania.

• între 13 și 18 februarie au avut loc 
Ia Varșovia, într-o atmosferă de priete
nie .sinceră și înțelegere mutuală totală, 
tratative între o delegație guvernamentală 
sovietică și o delegație guvernamentală 
poloneză cu privire la comunicațiile ae
riene dintre Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste și Republica Populară Po
lonă. în urma acestor tratative a fost 
semnat un acord sovieto-polonez, care sta
bilește legături aeriene regulate între 
Moscova și Varșovia cu avioane ale avia
ției civile sovietice și poloneze.

•o La 22 februarie va începe la Varșo
via cel de al 5-lea concurs internațional 
de pian „Chopin”. Apropiatul concurs pro
voacă un interes deosebit în rîndul cercu
rilor muzicale din multe țări ale lumii. 
Peste 130 de pianiști din 33 de țări și-au 
exprimat dorința de a participa la concurs. 
La Varșovia au și început să sosească par
ticipant la concurs.

'• La Budapesta a sosit o delegație eco
nomică birmană alcătuită din 5 persoane, 
în frunte cu Thakin Tin, ministru al Co
merțului. Delegația va duce tratative cu 
privire la dezvoltarea relațiilor comerciale 
ungaro-birmane.

• După cum relatează ziarul „Cefan- 
jibao”, în anul 1954 la Șanhai s-au în
scris în Partidul Comunist Chinez 46.996 
persoane.

• La 18 februarie președintele Turciei 
Bayar a sosit la Caraci într-o vizită ofi
cială. Scopul vizitei lui Bayar în Pakis
tan îl constituie punerea în practică a 
planurilor puterilor occidentale în ve
derea creării proiectatului bloc militar a- 
gresiv al Orientului Apropiat și Mijlociu.

împotriva acordurilor de la Paris!

„Scînteia tineretului “
Pag. 4-a 20 februarie 1955

-- -------------------------

MITINGUL DE MASA 
DE LA DORTMUND

BERLIN 19 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : La 17 februarie a avut loc la Dort
mund un miting de masă împotriva acor
durilor de la Paris, organizat de Partidul 
Comunist din Germania, la care au par
ticipat peste 20.000 de oameni ai muncii 
veniți din întreaga regiune a Ruhr-ului 
și reprezentanți ai Partidului Comunist 
Francez. Tribuna era pavoazată cu lozin
cile : „Trăiască lupta comună a popoare
lor francez și german împotriva acordu
rilor de la Paris”, „Salut frățesc eroicu
lui popor al Franței care a făcut să eșueze 
„c.d.e”. în aplauzele furtunoase ale asis
tenței secretarul regional din Dortmund 
al P.C.G. l-a salutat pe Jacques Duclos, se
cretar al C.C. al Partidului Comunist 
Francez și președintele grupului comunist 
în Adunarea Națională franceză. în su
netele marseliezej a fost înălțat tricolorul 
francez. Willi Mohn, membru în condu
cerea Partidului Comunist din Germania 
a transmis un salut călduros clasei mun
citoare franceze și poporului francez. El a 
subliniat că prezența lui Jacques Duclos 
la miting dovedește marea încredere pe 
care clasa muncitoare franceză o are în 
frații ei din Germania, Clasa muncitoare 
germană, a spus Willi Mohn, va face to
tul pentru a justifica această încredere.

Acordurile de la Paris, 
trebuie să fie zădărnicite, 
să fie ratificate nici în 
în Franța.

Participanții la miting 
aplauze furtunoase cuvîntarea lui Jacques 
Duclos care le-a transmis salutul frățesc 
al clasei muncitoare franceze și al tuturor 
democraților din Franța.

Duclos a declarat că în fabricile, uzi
nele, orașele și satele Franței în școlile. 
și universitățile franceze crește împotri
virea față de acordurile de la Paris.

Poporul poate și trebuie să învingă în 
lupta împotriva acordurilor de la Paris. 
Noi știm, a declarat Duclos, că lupta 
noastră din Franța vă ajută în lupta voas-

a continuat el, 
ele nu trebuie 
Germania, nici

au salutat cu

tră tot așa după cum toate acțiunile 
voastre constituie un ajutor pentru po
porul francez. Uniți, noi trebuie să pre- 
întîmpinăm războiul. Uniți, noi trebuie să 
înlăturăm pericolul războiului atomic care 
amenință popoarele. Uniți, noi trebuie să 
creăm premizele pentru instaurarea unei 
prietenii reale între o Franță indepen
dentă și o Germanie iubitoare de pace.

Trăiască solidaritatea frățească a po
poarelor francez și german în lupta co
mună împotriva reînvierii militarismului 
și fascismului german, pentru asigurarea 
păcii, pentru victoria politicii securității 
colective și înțelegerii între popoare ! Sub 
steagul unității, înainte la luptă și la vic
torie. Ultimele cuvinte ale lui Jacques 
Duclos au fost primite de participanții 
la miting cu aplauze furtunoase.

în cadrul mitingului au fost votate două 
rezoluții prin care se cere suspendarea 
dezbaterilor în Bundestag în problema ra
tificării acordurilor de la Paris și înceta
rea procesului înscenat P.C.G.

La sfîrșitul mitingului, asistența a in
tonat Internaționala.

★
BERLIN 19 (Agerpres). 

rie a avut loc Hamburg 
de protest organizat de 
democrat împotriva ratificării acordurilor 
de la Paris. în fața a 12.000 de membri 
ai partidului social-democrat și de membri 
ai sindicatelor a luat cuvîntul Ollenhauer, 
președintele partidului, care a declarat că 
partidul social-democrat din Germania 
occidentală este hotărît să continuie ac
țiunile extra-parlamentare împotriva rati
ficării acordurilor și împotriva remilita- 
rizării „atît timp cit unitatea Germaniei 
nu va fi restabilită în condiții de pace și 
libertate”.
LUPTA PATRIOȚILOR OLANDEZI

HAGA 19 (Agerpres). — în Olanda se 
extinde mișcarea împotriva înarmării Ger
maniei occidentale. Potrivit relatărilor pre
sei democrate, protestul împotriva înar
mării revanșarzilor germani a și fost sem
nat de 160.000 patrioți olandezi.

— La 17 februa- 
un mare miting 
partidul social-

PARIS (Agerpres). — Exprimînd indig
narea cu care opinia publică franceză a 
primit știrea despre atacul banditesc să
vîrșit împotriva legației Republicii Popu
lare Romîne de la Berna, ziarul „L’Hu- 
manite” scrie printre altele: „Gravele in
cidente de la Berna atrag din nou atenția 
asuora uneltirilor organizației internațio
nale a fasciștilor romîni fugiți din țară 
după instaurarea regimului democratic, și 
care beneficiază de sprijinul și ajutoarele 
oficinelor de spionaj .îndreptate împotriva 
democrațiilor populare.

Fasciștii romîni se străduiesc să creeze 
incidente ca acelea pe care au vrut să le 
provoace recent la Paris cu prilejul re
prezentațiilor date în sala „Empire" de 
către ansamblul romînesc de cîntece și 
dansuri. La Berna, ei au mers pînă la acte 
de banditism, nedîrdu-se înlături nici de 
la vărsări de sînge.

în tot timpul cît au ocupat localul le
gației, agresorii s-au bucurat de o adevă
rată amabilitate din partea autorităților 
elvețiene.

★
PARIS 19 (Agerpres). — Ziarele franceze 

continuă să comenteze atacul banditesc 
săvîrșit de un grup de fasciști fugiți din 
Romînia împotriva legației R.P.R. de la 
Berna. Ziarele „Liberte", „Le Petit Va- 
rois”, „La Marseillaise", „Les Allobroges", 
„Le Patriote du Sot’.d-Ouest", „Ouest Ma
tin", „Le Patriote de Toulouse", „Le Pa
triote de Nice” au publicat ample rela
tări asupra celor .întîmplate la Berna în- 
fierînd acțiunea criminală a grupului de 
fasciști.

NEW YORK 19 (Agerpres). — Ziarul 
„Daily Worker" publică sub titlul „Tero
riști uci-d un romîn în Elveția", un articol 
în care relatează 
criminal săvîrșit 
romîni împotriva 
Berna.

Ziarul exprimă 
blice americane față de acest atac mîrșav 
și față de comportarea autorităților elve
țiene care nu au asigurat imunitatea di
plomatică reprezentanților unui stat străin 
și integritatea unei misiuni diplomatice.

★
BRUXELLES 19 (Agerpres). — Ziarul 

„Zeitung" din Luxemburg a publicat in
formații referitoare la atacarea Legației 
Republicii Populare Romîne din Elveția și 
la asasinarea funcționarului Aurel Șețu 
sub titlul „Agresiunea fascistă la legația 
romînă din Berna". Ziarul consideră că 
refuzînd să predea Republicii Populare 
Romîne pe bandiții care au comis aceste 
fărădelegi, guvernul elvețian este consec
vent cu atitudinea pe care a adoptat-o 
permițînd acestor bandiți să pătrundă în 
Elveția înarmați. „Zeitung" subliniază că 
guvernul Elveției „a luat contact cu acești 
bandiți pentru a-i asigura de ajutorul 
său".

desfășurarea atacului 
de un grup de fasciști 
legației R.P.R. de la

indignarea opiniei pu-

★
HELSINKI 19 (Agerpres). — Presa fin

landeză a publicat numeroase articole re
feritoare la atacul banditesc îndreptat 
împotriva Legației Romîne de la Berna. 
Titlurile acestor articole exprimă atitu
dinea opiniei publice finlandeze, față de

. această provocare fără precedent. Artico-
* Iul publicat în aceastg chestiune de zia-

ROMA 19 (Agerpres). — Referindu-se la j-qț „Tyonkansan Sanomat" este intitulat: 
refuzul guvernului elvețian de a extrăda „Bandiții fasciști au ocupat Legația ro
pe criminalii care au devastat legația mjng din Elveția. „Neutra" Elveție nu 
R.P.R. de la Berna și l-au ucis pe Aurel asjgură imunitatea diplomatică"..
Șețu, ziarul italian „Avanii" din 18 fe- J(un mîrșav atac fascist împotriva Le- 
bruarie scrie următoarele: „Motivele ho- gației rOmîne de la Berna. îndărătul ata- 
tărîrii guvernului elvețian au în mod evi- oului de la. Berna trebuie căutat serviciul 
dent o.legătură nemărturișită cu motivele da spionaj al S.U.A." este titlul articolu- 
loviturii date d? teroriștii rommi despre apărut în ziarul „Vapaa Sana", 
care se presupune ca sint emisari ai unul 
serviciu de spionaj nu prea greu de iden- *
tificat. Obiectul aventurii pare să fie de a BUENOS AIREȘ 19 (Agerpres). —- în- 
pune mîna pe documente interested ser- tr-un articol publicat la 17 februarie te 
viciul de spionaj care a organizat lovitura, care se ocupă de atacul banditesc săvîr- 
într-adevăr, și aceasta este convingerea ?it la Berna, ziarul „Tribuna” scrie prin- 
generală, numai în acest 'fel poate fi jus- tre altele : „Un grup de agresori pe ce" - 
tificat actul neînchipuit de nesocotit și informațiile agențiilor îi califică în mod 
absurd al fugarilor romîni". respectuos „anti-comuniști”. au năvăî’t

La 16 februarie ziarul „Popolo" a pu- înarmați pînă în dinți în legația R.P.R. 
blicat o corespondență în care se spune din Berna unde au asasinat pe șofer, au 

w „ . , ...... ., , maltratat femei și copii șj au ocupat cia-ca: „Episodul desfășurat .în capitala Elve- direa cu forța. Poliția elvețiană, cea mai 
ției nu are precedent în turburata istorie „democrată și neutră”, refuză să-i extră- 
contemporană".

în legătură cu intenția guvernului el
vețian de a nu extrăda Pe agresori, ziarul 
„Justicia" scria la 17 februarie: „Aceasta, 
desigur, implică un delicat și complex di- bilii stilpi ai

deze pe agresori pretextând 
de o „crimă politică".

în încheierea articolului 
buna" scrie :

„Asasini și hoți: aceștia

că este vorba
ziarul „Tri-

Sînt respecta- 
desigur, implică un delicat și complex di- bilii stilpi ai anticomunismului. Ceea ce 
ferend cu caracter juridic internațional, mai râmîne de^eeroetet^ește săjie ^gășiU 
deoarece, după cum se știe, agresorii sînt 3—i-l— „L „
cetățeni romîni, chiar dacă sînt fugari, și oare în bugetul programului 
delictul 
teritoriu

cei care au aprovizionat cu arme banda 
de la Berna. Costul acestor arme va intra 

i de ajutor 
' i (ministerul de 

— N. R.) ?”
lor s-a desfășurat în Elveția ps militar al Pentagonului 
romîn. război al SU-A- ‘ ~ ”

Scrisori de simpatie trimise însărcinatului cu afaceri 
al R. P. R. la Berna

BERNA 19 (Agerpres). — Pe adresa în
sărcinatului cu afaceri al Republicii 
Populare Romîne la Berna, E. Stoffel, au 
sosit numeroase scrisori de simpatie adre
sate de diferiți cetățeni sau organizații, în 
legătură cu atacul banditesc săvîrșit îm
potriva legației romîne din Berna.

Astfel, în telegrama Biroului Politic al 
Partidului Muncii din Elveția se spune : 

„Biroul Politic al Partidului Muncii 
din Elveția a aflat cu surprindere de aten
tatul săvîrșit împotriva legației Repu
blicii Populare Romîne din Berna. Aten
tatul este în mod vădit o provocare din 
partea dușmanilor poporului romîn și 
ațîțătorilor la război internaționali care, 
după ce au pierdut orice influență în Ro- 
mînia, încearcă acum ca prin acțiuni ban-

ditești săvîrșite în străinătate, să lovească 
în poporul romîn și în cauza păcii.

Biroul Politic al Partidului Muncij din 
Elveția vă exprimă dvs. și personalului 
legației și înainte de toate doamnei Șețu, 
cel țpai profund regret pentru moartea 
tragică a lui Aurel Șețu și vă asigură că 
majoritatea poporului elvețian condamnă 
atentatul săvîrșit"

Jean Blaser, deputat în Marele Consi
liu din Neuchatel a trimis următoarea te
legramă :

„Cu totul surprins de atentatul fascist 
împotriva legației romîne din Berna, per- 
miteți-mi să vă exprim simpatia mea cea 
mai vie. Regret că un asemenea incident 
a putut să se întîmple în țara mea. Acest 
act de banditism trebuie să ne ascută vi-

ln legătură cu atacul mîrșav de
BERNA 19 (Agerpres). — Informații so

site din Berna arată că în timp ce legația 
romînă era ocupată de banda de crimi
nali fasciști și clădirea era înconjurată de 
poliție și armată, poliția federală a eva
cuat strada în care se află legația și a 
interzis circulația. In tot acest timp însă 
în care strada nu era străbătută decît de 
patrulele de polițiști și soldați înarmați 
cu arme automate, la numai 50 de metri 
de legație staționa o limuzină cu numărul 
Hc 21251 A. aparținînd forțelor S.U.A. de 
ocupație din Germania occidentală. Ma
șina avea motorul în funcțiune, iar ușile 
ca și cutia de bagaje erau deschise.

*

LONDRA 19 (Agerpres). — Agenția Reu
ter anunță că poliția elvețiană a găsit ma
șina care a adus la Berna pe bandiții ce 
au atacat legația romînă.

Agenția engleză precizează următoarele : 
„Mașina poartă număr de înregistrare al

Criza de guvern 
din Franța continuă

PARIS 19 (Agerpres). — Socialistul 
Christian Pineau, care a prezentat pro
gramul și componența guvernului său spre 
aprobare Adunării Naționale Franceze, a 
suferit o înfrîngere. Pentru programul lui 
Pineau și componența guvernului propus 
de el au votat 268 deputați (socialiști, 
membri ai grupului „M.R.P.", majoritatea 
radicalilor și o parte din membrii „Uniu
nii democrate și socialiste de rezistență"), 
împotriva lui au votat 312 deputați — co
muniști, „republican; sociali", „republi
cani independenți", grupul „acțiunii re
publicane și sociale", „partidul țărănesc 
independent", „independenții din partea 
teritoriilor de peste mări" și alții.

în cursul dezbaterilor care s-au desfă
șurat înaintea votului, majoritatea celor 
care au luat cuvîntul au criticat atît com
ponența cabinetului, cît și linia politică 
propusă de Christian Pineau.
EDGAR FAURE ÎNSĂRCINAT CU 
FORMAREA NOULUI GUVERN
PARIS 19 (Agerpres). — France Presse 

anunță că Rene Coty, președintele Re
publicii l-a însărcinat pe Edgar Faure, 
(radical-socialist) cu formarea noului gu
vern. După cum se știe, Faure — cel de al 
patrulea om politic francez care capătă 
această misiune de cînd guvernul Mendes 
France a căzut, a fost ministru de finanțe 
și de externe în acest guvern.

pacea este grav ame- 
prietenia între popoare 
popoarelor pentru pace 

va stîrpi racila fascismului internațional.
Primiți, vă rog, condoleanțe pentru 

moartea Iul Aurel Șețu, care a murit 
pentru pace, socialism și pentru țara sa 
liberă".

în telegrama trimisă de fabricantul de 
ceasuri Korterbert din localitatea Korter- 
bert, se spune: • ,

—„Am aflat prin postul de radio Elveția 
despre agresiunea lașe a cărei victimă ati 
fost. Vă exprimăm toată simpatia noastră 
și sperăm că vinovății care au rupt ve
chile noastre tradiții de 
țiană vor fi pedepsiți în

la Berna

gilența deoarece 
nințată și numai 
și lu^pta tuturor

ospitalitate elve- 
mod sever".

forțelor americane din Germania și a fost 
dusă la sediul poliției pentru cercetări.

Mașina era parcată într-o stradă liniș
tită, lăturalnică, din apropierea clădirii le
gației. Poliția este de părere că agresorii 
au intrat în Elveția trecînd frontiera ger- 
mano-elvețiană”.

★
GENEVA 19 (Agerpres). — Informații 

sosite din Berna arată că poliția federală 
din Geneva a arestat pe spionii americani 
Fărcășanu, președintele organizației fas
ciste așa-numita „Ligă a Romînilor Li
beri”, și pe Barbu Niculescu, secretarul 
acestei organizații, bănuiți de a face parte 
dintre organizatorii atacului banditesc îm
potriva Legației Romîne din Berna.

După cum relatează ziarul „New York 
Times", din 17 crt., poliția din Geneva i-a 
interogat în legătură cu rolul pe care l-au- 
avut în atacul împotriva Legației Romîne,

măsură serviciilepentru a vedea în ce 
de spionaj american și englez sînt im
plicate în acest atac.

Cei doi agenți au fost eliberați în ace
eași zi.

în legătură cu cele de mai sus, este sem
nificativ faptul că la 2 februarie .ziarul 
parizian ,,L’Aurore”, ale cărui legături cu 
imperialiștii americani sînt bine cunoscute, 
relata despre o întrunire secretă pe 
care au avut-o la Paris conducă
torii grupurilor de fasciști și trădători 
romîni din toată lumea, întrunire în ca
drul căreia ei „au studiat situația". Prin
tre trădătorii care au participat la întru
nirea secretă de la Paris la care, după 
toate probabilitățile, s-a pus la cale la 
ordinul serviciului american de spionaj și 
atacul banditesc de la Berna, au luat parte 
și Mihail Fărcășanu și Constantin Vișo- 
ianu, agenți înrăiți ai ațîțătorilor la război 
americani.

Dulles a plecai- la Bangkok
WASHINGTON 19 (Agerpres). — Secre

tarul departamentului de stat Foster 
Dulles a părăsit vineri Washingtonul ple- 
cînd la Bangkok unde va conduce dele
gația americană la conferința țărilor par
ticipante la pactul militar agresiv 
S.E.A.T.O. încheiat anul trecut la Manila. 
Dulles este însoțit și de Walter Robert
son, secretar de stat adjunct, însărcinat 
cu afacerile Extremului. Orient.

Agenția United Press află din cercurile 
diplomatice americane că la Bangkok 
Dulles va purta discuții „în culise” cu mi
nistrul britanic al afacerilor exterhe. An
thony Eden și cu alte oficialități britan’ce 
în legătură cu „strategia” puterilor occi
dentale față de problema Taivanului. 
„Manevrele diplomatico-militare în legă
tură cu Taivanul, declară corespondentul, 
au supus unor noi și grele presiuni rela
țiile americano-britanice”.

S PEOTACOLE

TEATRE : Teatrul de Operă
Macul Roșu (ora 11). Fidelio , ____
de Stat de Operetă: Lăsați-mă să cînt (ora 10.30), 
Aculina (ora 19,30); Național ~
(Studio): Liceenii (ora 10), Ultima oră (ora 15), 
Platon Krecet (ora 19,30); Național „I. L. Caragiale“ 
(Comedia): Floarea purpurie (ora 10), Doamna 
nevăzută (ora 15), Cei din Dangaard (ora 19.30); 
Municipal: Cîinele grădinarului (ora 10), Cum vă 
place (ora 15). Afaceriștii (ora 19,30); Tineretului: 
David Copperfield (ora 10), Drumul soarelui (ora 
19,30); Studioul actorului de film ~ "
Cei ce caută fericirea (orele 11 
(B-dul G-ral Magheru): Avarul 
(ora 15), Invazia (ora 19,30);
Septembrie): Vlaicu Vodă (ora 
marinarii Mării Negre (ora 1 
C.F.R.: Vinovați fără vină (ora 15) și Tania (ora 
19,30, în sala Ciulești), Slugă la doi stăpîni (orele 
15 și 19,30, în sala Teatrului C. C. S. din str. 
Lipscani nr. 53); Ansamblul de Estradă al R.P.R. : 
Să cînte muzica (ora 20 în sala din Calea Vic
toriei nr. 174). Concert de muzică ușoară romî- 
nească (or? 20.15 în sala „Libertatea" din str. Do- 
brogeanu Gherea nr. 4), Magazin de stat (ora 19.30. 
în sala din str. Alex Popov nr. 23). Recital umo
ristic cu N. Stroe (ora 16) și Concert „Pe 7 note"

DUMINICĂ, 20 FEBRUARIE 1955 
și Balet al R.P.R. :
(ora 19,30); Teatrul

L Caragiale“

„C. Nottara" :
1 și 19.30); Armatei 

(ora 10). Mașenka 
Armatei (Calea 13
10). Ctntec despre

19.30): Muncitoriesc

E. Ionescu (ora 20. tn sala ..Dalles”); Circul de 
Stat: Primul spectacol (ora 16 și ora 20); Teatrul 
„Țăndărică": Moș Gerilă (ora 11) și Frații Liti 
(ora 19.30, în sala ..Orfeu”).

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu, Gh. Doja: 
Roma, orele 11; Republica. înfrățirea intre popoare. 
Tineretului, Volga, 1 Mai: Dama cu camelii : Bucu
rești, Alex. Sabia, Aurel Vlaicu : Desfășurarea, 
...Și Ilie tace sport: Maxim Gorki: Cu cîntecul pe 
buze. Discuții asupra modei : Cultural: Nunta n-a 
avut loc :Alex. Popov. Elena Pavel. Gh. Coșbuc: Co- 
medianții: 8 Martie: Fără acoperiș. Umor pe sfori; 
Vasde Roaltă: Ernst Thfilmann; Unirea: Brigada Ko- 
tovski; Constantin David: Hamlet: Flacăra: Mai tare 
c»?„ P°„aplî? . Munca: Copiii «artizanului: Lumina: 
Mikluho Maklai: Victoria: Furtună pe Nipru; Arta: 
Stele vesele: Popular. Rahova: Republica Pppu'ar» 
Komtnă și filmul de desen animat .Msrinică" : 
M. Ermnescu. Olga Banele: De doi bam. soerantă; 
Miorița: Misterul lacului din munți; Moșilor: 
IU. oiM.m Sp,an!el; Donca ’ln”’ ■■ Bănuțul;ihertJw £rd,rjua Anna; ’ Mai: Circul Slavia; 
Libertății: Jucătorul de rezervă 23 August N Băl- 
cescu: Mascarada; T. Vladimirescti Boles lan. Bierut: 
Alarmă la circ. La cinemaiograîeie : s Mai. Arta 
5i Popular, rulează Tn comolertare Iu»naiul ..Con
ferința de I» Moscova « țărilor europene pentru 
asigurarea păcii și securității Tn Europa".
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