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COMUNICAT
In ziuă de 25 decembrie 1954 a avut loc ședința plenară a Comite 

tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.
Plenara a luat în discuție și a adoptat în unanimitate Hotărirea 

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne cu privire la desființarea 
sistemului de aprovizionare pe bază de cartele și rații.

HOT ARIREA
Comhcfnlui central al Partidului Muncitoresc Romîn 

șl a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
cu privire la desființarea sistemului de aprovizionare pe baza de cartele și rafii

Plenara lărgită a Comitetului Cen 
trai al Partidului Muncitoresc Romîn 
din august 1953 a trasat obiectivele 
politicii economice a partidului nos
tru în etapa actuală, în vederea dez
voltării economiei naționale și a ri
dicării neîncetate a nivelului de trai 
al oamenilor muncii din țara noastră.

Plenara a pus sarcina ca, pe baza 
realizărilor în dezvoltarea industrie 
în tara noastră, să se ridice și să ?• 
dezvolte necontenit producția agri
colă. să se sporească simțitor produc 
ția de bunuri industriale de larg con 
sum și, în cursul anului 1954, să se 
treacă de la comerțul pe cartele la co
merțul desfășurat.

Mobilizați de hotărîrile plenarei 
oamenii muncii de la' orașe și sate, 
în frunte cu clasa muncitoare, au 
dus în cursul anului 1954 o muncă 
plină de avînt pentru realizarea aces
tor sarcini.

In domeniul producției agricole ve 
getale s-au obținut unele succese im
portante. Suprafața însămînțată în 
attul 1954 ă crescut față de 1953.

In mod deosebit trebuie subliniat 
succesul campaniei de însămînțări 
din primăvara anului 1954 — cînd 
s-au însămînțat cca 3,4 milioane h^ 
porumb, ceea ce ă dus la recoltă bo
gată de porumb din acest an.

Deși în unele regiuni condițiile cli
matice n-au fost prielnice pentru 
anumite culturi, recoltele bogate la 
alte culturi — și îndeosebi la porumb 
•— au făcut ca în anul agricol 1954 
să se obțină o recoltă mai mare decît 
în 1953, realizîndu-se peste 9 mili
oane tone cereale și alte boabe.

Datorită mobiljizării tuturor forțe
lor partidului, muncii pline de avîni 
patriotic a țărănimii muncitoare, s-â 
efectuat în toamna acestui an un 
mare volum de lucrări agricole.

Au fost arate peste 6 milioane ha. 
din care cca. 2 milioane ha. au fost 
lucrate cu tractoarele statului. S-au 
semănat cu grîu și secară cca. 3,2 
milioane ha. In toamna aceasta, ingi
nerii, tehnicienii și muncitorii din
S.M.T.-uri și gospodării agricole de 
stat au folosit mult mai bine decît ă- 
nul trecut tractoarele și mașinile agri
cole, obținînd bune rezultate.

Ca urmare a însămînțărilor făcute 
la timp și a condițiilor climatice 
favorabile, culturile de toamnă intră 
în iarnă întărite și bine înfrățite. 
Rezultatele recoltei din anii 1953 și 
1954, cît și sistemul contractărilor de 
animale și alte măsuri de cointere
sare a producătorilor luate de partid 
ș! guvern, au influențat favorabil 
creșterea animalelor. în special a 
porcinelor, și sporirea producției — 
marfă de carne și grăsimi.

Statul a alocat în cursul anului 
1954 fonduri însemn-ate sub formă de 
investiții și credite pentru sectorul

*Hotă
r 1. De la data de 26 decembrie 1951 
se va trece la comerțul desfășurat 
al produselor alimentare și industriale 
cu prețuri unice de stat, desființîu 
du-se sistemul de aprovizionare a 
populației pe bază de cartele și rații.

Pentru a preveni risipa și a împie 

agricol de stat, gospodării colectiv» 
și întovărășiri agricole și a luat mă
suri de stimulare a producției gospo
dăriilor individuale ale țăranilor mun 
cit ori.

In sectorul socialist al agriculturi., 
investițiile au depășit cu 40 la șut?. 
¡eaPzările anului 1953.

In acest fel măsurile luate de partid 
și de guvern pentru ridicarea nive
lului 'agriculturii și sporirea produc
ției agricole, au dus în decursul pri 
mulul an de aplicare, la rezultate pozi
tive însemnate, mulțumită muncii de
puse de țărănimea muncitoare și în 
suflețirii cu care aceasta a răspun 
chemării partidului și guvernului

Industria bunurilor de larg con 
sum a realizat în anul 1954 un 
progres în ceea ce privește mărire, 
producției, îmbunătățirea calității 
mărfurilor și lărgirea sortimentelor 
s-au creat și introdus în producția 
de serie mărfuri noi în industria aii 
mentará, ușoară, electrotehnică, me 
talurgică. chimică, locală și coopera 
listă.

In 1954 investițiile realizate în in
dustria producătoare de bunuri d. 
larg consum depășesc cu 27 la sută 
realizările din 1953, ceea ce creează 
condiții favorabile pentru creșterea 
producției de mărfuri în anul 1955.

Măsurile luate de guvern pe baza 
hotărîrii plenarei lărgite a C.C. al 
P. M. R. din august 1953 pentru 
sporirea investițiilor în agricultu
ră, în industria bunurilor de larg 
consum, în vederea creșterii pro
ducției de mărfuri, au dus la lăr
girea activității comerțului de stat și 
cooperatist, la intensificarea schim
burilor între oraș și sat, la îmbuna 
tățirea aprovizionării populației și 
mărirea rezervelor fondului pieții

Circulația mărfurilor prin comerțul 
socialist a crescut (în prețuri com
parabile) de la 15 miliarde lei în 
1952 la 19 miliarde lei în 1953 și la 
22 miliarde lei în 1954. prevăzîncftt-se 
pentru 1955 un volum de desfa
cere de mărfuri de 26 miliarde lai 
Pai alei cu aceasta s-a mărit volumul 
de mărfuri agro-alimentare desfă
cute direct de către producătuiii agri
coli pe piața orașelor, ceea ce a con 
tîibuit ia îmbunătățirea aprovizionă
rii populației Toate acestea au cons
tituit în cursul anului 1954 resurse 
crescute pentru aprovizionarea poou 
lației față de situația anterioară ple
narei din august 1953, resurse ce vor 
continua să sporească în cursul anu
lui 1955.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al R.P.R., considerînd că în 
economia noastră sînt create astăzi 
condițiile necesare trecerii la corner, 
țuî fără cartele, așa cum a fost indi 
cat în hotărîrea plenarei lărgite din' 
august 1953,

r ă s c:
d'ca tendințele de speculă la zahăr 
și pîine, aceste produse se vor vinde 
la actualele prețuri comerciale — pen
tru sălariați, pensionari, cooperatori 
și membrii lor de familie, atît ne ti 
chete, cîț și la vînzarea liberă, iar,

l.

pentru restul populației la vînzare
liberă.

2. Nivelul general al prețurilor 
unice de stat se stabilește la nivelul 
prețurilor comerciale în vigoare în 
comerțul socialist, reducerile de pre 
(uri la o serie de produse (mălai, pe 
mol, îmbrăcăminte și încălțăminte 
pentru copii, încălțăminte cu talpă 
de cauciuc, articole metalice și elec 
trotehnice, unelte și mașini agricole, 
medicamente, jucării), compensînd 
corecturile în plus la altele (carn * 
fasole, ouă, lapte, băuturi alcoolicei.

3. Diferențele între prețurile unice 
de stat și cele de cartelă se vor aco
peri de către stat printr o compensa
ție bănească ce se va plăti salariați- 
lor, pensionarilor șl membrilor lor de 
familie. Elevilor și studenților li se 
vor majora în mod corespunzător 
bursele.

Compensația bănească se va plăti :
Salariaților permanenți din între

prinderi, instituții de stat și coopera
tiste, membrilor cooperativelor de pro
ducție meșteșugărească, pensionarilor, 
precum și soțiilor și copiilor sub 14 
ani, care la data trecerii la comerțul 
desfășurat sînt posesori de cartele, în 
modul următor : 109 lei lunar pentru 
.posesorii de cartele tip A, 87 lei lu
nar pentru posesorii de cartele tip 
Bl, 65 lei lunar pentru posesorii de 
cartele tip B, 51 lei lunar pentru po
sesorii de cartele tip C, 38 lei lunar 
pentru posesorii de cartele tip Dl. 43 
lei lunar pentru posesorii de cartele 
tip D2, 33 lei lunar pentru pose
sorii de cartele tip D3. Muncitorilor 
sezonieri și temporari, muncitorilor din 
industria forestieră, cărăușilor din in
dustria forestieră și minieră. în raport 
cu zilele efectiv lucrate.

Muncitorii mineri vor primi, de a- 
semenea. pentru a se acoperi diferen- 
’ele de preț la rațiile suplimentare de 
' limente, lunar 25 lei pentru cei ce 

1. Mălai . ' lC%t
2. Confecții din bumbac și lînă pentru copil 10%‘ .
3. Tricotaje din bumbac, lînă și mătase pentru copii 10%'
4. încălțăminte cu fețe piele și talpă de cauciuc pentru

bărbați și femei 23%
5. Bocanci cu fețe piele și talpă cauciuc băieți și fete 15 24,5%
6 încălțăminte cu fețe de piele și talpă bovine pentru copii 10 20% 
7. Încălțăminte textilă și combinată cu piele, cu talpă

bovine pentru bărbați și femei 10 12,5%
8 Idem, cu talpă de cauciuc 4—12%
9 Idem, cu talpă bovine pentru copii 17—42%

10. Încălțăminte cauciuc copii 10—29%
11 Ciorapi bumbac și lînă pentru copii , 10%-
12. Ciorapi Kapron, în medie 37%
13. Săpun de rufe 20%'
14. Medicamente. în medie 10%
15. Produse electrotehnice și de uz casnic 10%

din care 5
a) corpuri de iluminat 10%
b) becuri electrice 10%
c) aparate electrocasnice _ 12.2%
d) aparate de radio, căști și difuzoare 10,5%

16. Produse metalice de uz-casnic 0%
din care:

a) mașini de gătit și sobe din metal 10%^
b) vase din fontă emailată 10%
c) vase din tablă de aluminiu ‘ w 15%
d) articole de menaj din sîrmă și tablă cositorită 10%
e) lămpi de gătit cu petrol 10%
f) felinare de vînt .10%’
g) tammuri din oțel cromate și cositorite 20%

17 Jucării 10%
18. Petrol lămpănt 13,3%

(Continuare in pag. 2

lucrează subteran și 11 lei pentru cei 
care lucrează la suprafață.

Muncitorii și funcționarii care vor 
intra în cîmpul muncii după data de 
26 decembrie 1954 vor beneficia de 
compensația bănească numai pentru 
ei personal.

Compensația bănească se va plăti 
separat din bugetul statului; ea nu 
constituie un adaus la salariu, ne- 
fiind deci impozabilă. Bursele de stat 
se stabilesc pentru elevii din învăță- 
mîntul elementar, mediu, mediu teh
nic și pedagogic între 90—230 lei, iar 
pentru studenți la 270 lei. La indem
nizația plătită studenților muncitori, 
se va adăuga contravaloarea compen
sației pentru soția nesalariată și pen
tru copiii sub 14 ani.

4. Pentru muncitorii încadrați în 
categoriile 1, 2 și 3 de salarizare, în 
afară de compensația bănească lu
nară se stabilesc următoareile: ca
tegoria 1 de salarizare se desființea
ză. Muncitorii încadrați în această 
categorie vor fi trecuți în categoria 
Il-a de salarizare. Salariile tarifare 
lunare ale muncitorilor din categoria 
2, diferențiate pe cele 4 grupe de ra
muri, vor fi de 250,92 lei pentru gru
pa I, de 240,72 lei pentru grupa 2. 
de 230,52 lei pentru grupa 3 și 220,32 
lei pentru grupa 4. Salariile tarifare 
lunare ale muncitorilor din categora 
3-a vor fi de 265,20 lei pentru grupa 
I-a, 255 lei pentru grupa Il-a, 240,72 
lei pentru grupa a 111-a și 230,52 lei 
pentru grupa a IV-a. Salariile tarifare 
lunare ale primelor categorii ale per
sonalului administrativ vor fi de 240 
lei. 265 lei și 300 lei.

Salariile tuturor celorlalte categorii 
de muncitori și funcționari rămîn 
neschimbate.

5. Se reduc prețurile la următoarele 
mărfuri, cu cotele de reducere arătate 
în dreptul fiecăreia :



■

HOTÂRÎRE A
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romtn 

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romlne 
cu privire ia desființarea sistemului de aprovizionare pe baza de cartele și rafii

(Urmare din pag. l-a)

19. Unelte și mașini agricole, piese de schimb pentru pluguri
și unelte agricole, cuie și lanțuri comerciale 16,7%

20. Căruțe țărănești 30%
21. Stupi sistematici și faguri artificiali 10%

6. Se stabilesc următoarele prețuri 
la produsele arătate mai joss
Carne bovine calitatea 1 — kg. lei 10 

„ ,, »11 » » 8
,, » »111 » „ 6

Carne porcine calitatea I — „ „ 13
» ii »11 » » 16
» » »111 » rr 8

Lapte de vacă
de lă 1 mai la 31 octombrie 1. lei 1,50 
de la 1 noiembrie ia 30 aprilie 1. lei 2 
Ouă de găină
de la 1 martie la 31 octombrie buc. 

lei 0,75
de la 1 noiembrie la 29 febr. buc. lei 1 
Fasole uscată comună kg. lei 2,70

Prețurile mînicărurilor ce se ser
vesc în alimentația publică se mențin 
la nivelul prețurilor actuale.

★
Trecerea la comerțul desfășurat con

stituie un eveniment de mare însem
nătate în dezvoltarea economică a Re
publicii Populare Romîne, în îndepli
nirea sarcinilor puse de plenara Co
mitetului Central al Părtidului^Mun- 
citoresc Romîn din august 1953.

Desființarea sistemului de aprovi
zionare pe bază de cartele și rații a 
fost posibilă datorită eforturilor de
puse de clasa muncitoare, țărănimea 
muncitoare și intelectualitatea legată 
de popor, pentru a se asigura, așa 
cum prevede hotărîrea C.C. al P.M.R. 
din august 1953, cantități tot mai 
mari de mărfuri de larg consum și 
rezervele necesare în vederea trecerii 
lă comerțul fără cartele. Desființarea 
sistemului de aprovizionare pe bază 
de cartele și rații creează condiții 
pentru creșterea continuă a volumu
lui de produse de larg consum, nece
sar cerințelor mereu crescînde ale 
populației muncitoare, pentru dezvol
tarea schimbului de mărfuri între o- 
raș și sat.

Prin această importantă măsură 
economică se vă crea posibilitatea u- 
nor treptate reduceri de prețuri pe 
bază creșterii productivității muncii, 
a scăderii prețului de cost al pro
ducției și creșterii volumului de măr
furi pe piață. Ea va face posibilă apli
carea consecventă ă sistemului socialist 
de retribuire și stimulare a oamenilor 
muncii, potrivit cu cantitatea și calita
tea muncii lor și mărirea salariului 
real al muncitorilor și funcționarilor.

Pentru aplicarea hotărîrii C.C. al 
P.M.R. și ă Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cu privire la desființarea siste
mului de aprovizionare pe bâză de 

cartele și rații este necesar ca toți oa
menii muncii, toate organele și or
ganizațiile de partid, de stat și eco
nomice să-și dubleze eforturile pentru 
a asigura un nou avînt al producției 
industriale și agricole în vederea în
tăririi și dezvoltării economiei națio
nale și a satisfacerii tot mai lărgi a 
nevoilor de consum ale populației.

In industrie, ministerele și condu
cerile întreprinderilor industriale tre
buie să treacă neîntîrziat la întoc
mirea unor programe concrete de mă
suri în vederea sporirii volumului 
producției și a ridicării productivității 
muncii, atrăgînd partea cea mai avan
sată și cea mai competentă a muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor din 
întreprinderi și instituții pentru gă
sirea soluțiilor celor mai economice 
în vederea creșterii producției.

Organele economice centrale și 
conducerile întreprinderilor, sînt da
toare să asigure aprovizionarea teh- 
nico-materială neîntreruptă a între
prinderilor, înlăturarea golurilor de 
producție, folosirea cît mai complectă 
a utilajului, efectuarea de îmbunătă
țiri în organizarea procesului de pro
ducție. In centrul atenției lor trebuie să 
se afle lupta pentru scăderea continuă 
ă prețului de cost al producției — pe 
baza extinderii metodelor avansate a 
căror eficacitate s-a verificat în prac
tică, a îmbunătățirii și strictei res
pectări a normelor de consum ale ma
teriilor prime, combustibilului și a 
altor materiale, a lichidării fluctua
ției și întăririi disciplinei în muncă.

Introducerea comerțului desfășurat 
impune o grijă deosebită pentru îmbu
nătățirea serioasă a calității mărfu
rilor potrivit cu cerințele consumato
rilor, lărgirea continuă a sortimente
lor, respectarea cerințelor de sezon.

In agricultură, aplicînd politica 
partidului și guvernului de cointere
sare materială a țărănimii muncitoare 
Individuale și a țăranilor muncitori 
colectiviști și întovărășiți, Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii și orga
nele de stat locale trebuie să dea un 
sprijin și mai puternic țărănimii mun
citoare, pentru a se asigura sporirea 
producției cerealiere, astfel îneît să 
se ajungă în anul 1955 la 10 mili
oane tone grîu și porumb, cît și mă
rirea producției de furaje suculente și, 
pe această bază, sporirea numărului 
de animale și ă producției animale.

întreaga țărănime muncitoare, ță

ranii muncitori individuali, membrii 
gospodăriilor colective și întovărăși
rilor agricole, muncitorii și tehnicienii 
din S.M.T. și G.A.S., trebuie în mai 
mare măsură cointeresați în cîștiga- 
reă bătăliei pentru o producție mărită 
Ia grîu, secară, porumb, sfeclă de 
zahăr, plante oleaginoase, legume, 
cartofi.

Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, ministerele industriale, care au 
sarcina aprovizionării agriculturii cu 
mașini, unelte și materiale, organele 
locale de partid și de stat, trebuie să 
treacă imediat la luarea de măsuri 
pentru a se asigura buna desfășurare 
a muncilor agricole.

O deosebită atenție trebuie dată 
reparării mașinilor agricole și trac
toarelor, pentru ă asigura funcționarea 
lor cu maxima capacitate și fără în
treruperi, reparării mijloacelor de pro
ducție de care dispun țăranii munci
tori în vederea folosirii lor cu ran
dament maxim, asigurării țărănimii 
muncitoare cu semințe și îngrășă
minte.

In comerț, Ministerul Comerțului 
Interior, Centrocoopul și organele lor 
locale împreună cu sfaturile popu
lare trebuie să ia toate măsurile or
ganizatorice și tehnice pentru ca noul 
sistem de aprovizionare fără cartele 
să funcționeze din prima' zi fără nici 
o defecțiune.

Trebuie asigurată aprovizionarea ne
întreruptă cu mărfuri a unităților atît 
din cofnerțul de stat cît și din cel co
operatist.

Comerțul de stat șl cooperația tre
buie să-și planifice mai bine activi
tatea studiind cerințele consumatori
lor, necesitățile locale și de sezon, să 
contribuie la îmbunătățirea calității 
produselor puse la dispoziția consu
matorilor, punînd în centrul preocu
părilor lor reducerea sistematică a 
cheltuielilor de circulație.

Trecerea la comerțul desfășurat 
trebuie să constituie pentru toți lucră
torii din comerț și cooperație un im
bold pentru radicala îmbunătățire a 
deservirii consumatorilor, pentru in
tensificarea luptei împotriva necinstei, 
fraudelor, frustării intereselor consu
matorilor.

Comerțul de stat și cooperația tre
buie să se îngrijească de dezvoltăreă 
rețelei de unități potrivit cu cererile 
oamenilor muncii.

Sarcina centrală a comerțului de 
stat și coooerației este de ă stimula 
prin toate mijloacele dezvoltarea 
schimbului de mărfuri între oraș și 
sat, creșterea volumului mărfurilor 
valorificate de producători prin coope
rație și a celor puse la dispoziția con
sumatorilor din mediul rural.

Sfaturile populare au îndatorirea 
să asigure sporirea producției între
prinderilor industriale locale pe bază 
de materii prime și resurse locale, să 
stimuleze dezvoltarea activității co
operativelor de meseriași și a mește
șugarilor individuali în domeniul 
producției bunurilor de larg consum 
și al prestării de servicii.

Sfaturile populare trebuie să ia mă
suri pentru amenajarea piețelor oră-* 
șenești, tîrguriior și oboărelor asigu- 
rînd producătorilor agricoli condiții 
bune pentru desfacerea produse'or lor 
în piață.

Sarcina organizațiilor de partid 
este de a mobiliza masele muncitoare 
din toate sectoarele economiei — in-1 
dustrie, agricultură, comerț,' transport, 
— în vederea sporirii producției in
dustriale și agricole, dezvoltării și îm
bunătățirii circulației mărfurilor, scă
derii prețului de cost al produselor, 
spoririii productivității muncii Mem
brii de partid să fie în pri
mele rînduri ale oamenilor muncii 
însuftețiiidu-i prin exemplul personal.

Organl ițifle de partid, organiza
țiile sindicale și de tineret trebuie să 
organizeze și să dezvolte întrecerea 
socialistă pentru realizarea cu succes 
ă sa »»¡tor celui de al V-Ieâ an al 
placului cincinal, pentru îndeplinirea 
horarîrilor plenarei G.C. al P.M.R. 
dtn Sugust 1953.

Organizațiile de partid sătești tre
buie să fie inițiatoarele întrecerii so
cialiste și patriotice pentru desfășu
rarea în cît măi bunie condițiuni și 
în termen optim a campaniei agricole 
de primăvară din anul 1955, și a ce
lorlalte lucrări agricole din anul 1955, 
pentru o recoltă îmbelșugată în anul 
1955, generalizînd experiență prețioa
să a fruntașilor producției agricole^

Organizațiile de partid din unită
țile comerciale trebuie să desfășoare 
muncă politică-orgănizatorică în ve
derea îndeplinirii de către lucrătorii 
din comerț ă sarcinilor care le revin 
în urma trecerii Ia comerțul desfășurat.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și guvernul Repu
blicii Populate Romîne își exprimă 
deplină convingere că muncitorii, ță
ranii muncitori, intelectualii, toți 
oamenii muncii din Republica Popu
lară Romînă vor munci și pe viitor 
fără preget și cu elan sporit pentru 
înfăptuirea programului de măsuri e-> 
conomice elaborat de partid și gu- 
vern, pentru îndeplinirea cu succes 
a planului cincinal, conștienți că ast
fel contribuie lă întărirea și înflori
rea patriei, lă asigurarea unui trăi 
de bunăstare și belșug pentru cei ce 
muncesc.

Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. R. 
GH. GHEORGHIU-DEJ

Prim secretar al Comitetului Central al P. M. R. 
GH. APOSTOL

Februarie 1954. Peste pădurile Au- 
șelului s-ă lăsat de mult întunericul. 
Liniștea serii aduce murmurul melo
dios al pîrîului ce trece pe lîngă ba
raca muncitorilor forestieri de la par
chetul Țapu.

Prin geamul mic al barăcii se ză
resc licărind cîteva raze de lumină. 
Colo, înăuntru, muncitorii dorm liniș
tiți în urma unei zile de muncă. In 
jurul sobei, trei dintre ei, așezați pe 
niște butuci, discută în șoaptă. Se 
vede că e ceva interesant la mijloc, 
de nu-s culcați.

— Treaba merge prost, spuse Ioan 
Hojda, șeful exploatării, și pentru a 
îndrepta lucrurile trebuie să ne gîn- 
dim ce putem face. Tăcu o clipă, cer
cetă din ochi pe cei care-1 ascultară 
și continuă.

Spune dumneata, tov. Sicoi, ce am 
putea face că treabă să meargă bine,- 
să nu rămînem și pe viitor cu planul 
neîndeplinit pe decade. Sicoi, om pri

INTRE ȘURIANU ȘI AUȘELU
ceput în ale pădurii, stătu o clipă pe 
gînduri și-apqi spuse i

— Eu cred că n-am îndeplinit pla
nul din cauza slabei organizări a 
muncii. Echipele simple de corhăni- 
tori, plutitori și încărcători lucrează 
pe cont propriu și nu se ajută una pe 
cealaltă, atunci cînd un lemn este 
prea voluminos și o singură echipă 
nu poate să-l tragă la canal. Și-apoi 
nu există nici metoda aceea ca ime
diat ce s-a fasonat lemnul să fie dat 
pe canal și încărcat la vagonul C.F.F.

— De care metodă vorbești tov. 
Sicoi ? întrebă un muncitor ce pînă a- 
tunci nu scosese niciun cuvînt.

— Despre brigadă complexă.
★

...Decembrie 1954. Pe culmile din
tre Aușelu și Șurianu se înalță f.alnică 
pădurea de brad, îmbrăcată în albul 
zăpezii - - -

In parchetul Țapu, munca este în 
plină desfășurare. Membrii echi
pei de fasonatori condusă de 
loan Grad, un maramureșan harnic, 
mînuiesc cu îndemînare fierăstraiele, 
cepuiesc și cojesc lemnul la repezeală 
și apoi, gata fasonat, lemnul este luat 
în primire de membrii echipei de 
corhănitori, care pornesc lemnul pe 
ceasta abruptă, cu ajutorul țapinelor, 
lemnul este apoi introdus în canalul 
de apă de către plutitori, iar după 
ce parcurge o distanță de cîțiva kilo
metri, ajunge la depozitul intermediar 
de încărcare. Echipa de încărcători 
încarcă imediat lemnul pe vagoane. 
Munca în cadrul brigăzii complexe 
merge că pe bandă rulantă.

ir
Echipa de corhănitori a început să 

apropie încă de dimineață lemne spre 
canal. Înainte să fi terminat de apro

piat lemnul, pe o cărare apăru, căl- 
cînd cu păși siguri, un om mic de 
statură, cu capul îndesat în gulerul 
pufoaicei cenușii.

— E șeful exploatării, vine să a* 
nunțe cubajul buștenilor din prima 
decadă a lunii decembrie — îi spuse 
tov. Sicoi unui muncitor nou venit în 
brigadă.

Muncitorii s-au strîns în jurul șe
fului exploatării, curioși să afle cît 
mai iute rezultatele muncii lor. Acesta, 
după ce scoase din buzunarul pufoai
cei un carnețel și un creion, le spusei

— Pe luna decembrie ați avut în 
plan să dați 3000 metri cubi lemn, iar 
în prima decadă a acestei luni ați rea; 
lizat 1700 metri cubi. Se vede că pe 
luna aceasta o să aveți, nu 75 la sută 
depășire cît ați avut pe luna noiembrie, 
ci 100 la sută, iar cîștigul o să-l ă- 
veți nu de 1300 cît I-ați avut, ci și 
mai mare.

DUMITRU GÎTA i
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Din viața organizațiilor de bază de la mina Lupeni

0 imțiativă 
prețioasă

In toate sectoarele minei Ltipenî. 
minerii muncesc cu avînt sporit în 
cadrul întrecerii socialiste pentru în 
deplinirea sarcinilor de plai; la toți 
indicii. Colectivul sectorului de trans- 
port al minei Lupeni. în frunte cu 
comuniștii, sprijină efectiv această 
luptă. Galeriile de transport sîrit tot 
mai bine întreținute, iar aproviziona
rea brigăzilor de mineri cu material 
lemnos și vagonete goale s-a îmbu
nătățit.

Organizația de bază. din acest sec
tor, în frunte cu tovarășul secretar 
Bonta Gheorghe, e preocupată de gă
sirea unor noi căi de sprijinire a 
luptei minerilor pentru mai mult căr
bune. Astfel, organizația de bază a 
propus ca în zilele, de repaus să fie 
curățite vagonetele de cărbunele prin<- 
'de ele. Chemîndu-i la această acț>u 
ne, biroul organizației de.bază a ară
tat muncitorilor din sector că prin 
curățirea vagonetelor se mărește ca
pacitatea lor de transport, se reali 
zează economii de energie, iar căr 
bunele rezultat din curățirea vago
netelor nu mai e plimbat prin mină 
ci e trimis fabricilor și uzinelor.

Muncitorii de la sectorul de trans
port au răspuns acestei chemări. In 
prima acțiune care a avut loc nu de 
mult, s/a curățit un mare număr de 
vagonete. Din curățirea vagonetelor 
a rezultat 51 tone de cărbune, canti 
tate care s-a adăugat la realizarea 
planului. La această acțiune au par
ticipat numeroși muncitori din secto
rul de transport în frunte cu tovară
șii Smulț Augustin, Cătălin Stere 
Drotzinger Rudolf, Furneâ Simion, 
Baghi Vasile și alții.

ColectivuJ sectorului de transport 
al minei Lupeni va mai organiza 
astfel de acțiuni, spre a aduce un 
aport și mai mare la realizarea pla
nului de producție al minei.

Organizația de bază nr. 12 și-a lărgii rîndurile
Organizația de bază nr. 12 de la mina 

Lupeni număra pînă nu demult un 
număr redus de membri de partid 
Considerînd întărirea capacității or
ganizatorice drept o condiție de sea
mă pentru ridicarea rolului ei de con
ducător politic în sector, această or 
'ganizație de bază s-a ocupat cu mult 
simț de răspundere de primirea de 
candidați și noi membri de partid

Organizația de bază în frunte cu 
Secretarul ei, tovarășul Dascălu Ghe
orghe, a organizat mai multe confe-

TTnde lipsește munca colectivă se cuibăresc lipsurile
Activitatea organizației de bază nr, 

10 de la mina Lupeni a lîncezit com
plet în ultima vreme. In timp ce se 
simte tot mai mult lipsa muncii po
litice pentru întărirea disciplinei în 
muncă în rîndul funcționarilor din a- 
parătul administrativ al minei, pen
tru combaterea birocratismului, pen
tru întărirea grijii față de om, orga
nizația de bază nr. 10. în frunte 
cu biroul ei, n-ă mai întreprins nici 
o acțiune în acest scop. Nu se mai 
țin adunările generale, iar celelalte 
sarcini sînt neglijate, Întreaga acti
vitate desfășurată în ultimul timp în 
această organizație de bază se re
zumă la încasarea cotizațiilor.

Care e cauză acestei situații ?
Tovarășul Nemeș Gașpar, secreta

rul organizației de bază, se plînge că 
nu e ajutat de ceilalți membri din bi
rou. Acest lucru e adevărat. Deși din 
birou fac parte tovarăși cu pregătire,

Rezultatele unor masuri juste
In cursul lunii noiembrie, aduna- 

leâ generală a organizației de bază 
din sectorul II al minei Lupeni a ana
lizat activitatea desfășurată de con
ducerea tehnico-administrativă a sec
torului pentru organizarea procesu
lui de producție, precum și măsurile 
ce trebuie luate pentru spori
rea productivității muncii, pentru 
mărirea producției de cărbune.

Cu ajutorul biroului organizației 
de bază, conducerea sectorului a pre
zentat în fața adunării generale ur 
raport bine întocmit, care a consti 
tuit o analiză temeinică a activității 
colectivului sectorului și totodată o 
bază de discuții pentru găsirea de 
noi măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea continuă a producției.

Adunarea a apreciat ca pozitivă 
munca depusă de minerii comuniști 
Damian Ioan, Adamoș Martin și alții 
pentru antrenarea tovarășilor cu 
care lucrează, în vederea obțineri 
uror rezultate tot mai mari în pro
ducție, prin aplicarea metodelor îna
intate. prin întărirea disciplinei în 
muncă. S-a scos de asemenea în evi
dență munca rodnică depusă de ma
joritatea minerilor și tehnicienilor co
muniști din sector pentru aplicarea 
cu succes a metodei graficului ciclic, 
fapt care a asigurat realizarea pla 
nului zilnic al sectorului.

In această adunare, comuniștii 
și-au manifestat hotărîrea de a lupta 
cu toate forțele pentru îndeplinirea 
planului anual de producție .Acest lu
cru cerea eforturi deosebite, deoarece 
în primele luni ale acestui an sect®-- 
rul nu și-a realizat planul.

Recuperarea rămînerii în urmă ne 
cesita o îmbunătățire serioasă a mun
cii în sector, înlăturarea lipsurilor 
care mai existau. Tocmai de aceea 
au fost scoase cu curaj la iveală o se
rie de lipsuri. Tovarășul Căținean Si
mion, miner de frunte, a cărui bri
gadă extrage cantități însemnate de 
cărbune peste plan, a fost totuși criti 
cat pentru faptul că unii mineri de la 
locul său de muncă nu manifestă 
grijă față de scule. Maistrul miner 
Dan Ioan a fost aspru criticat pen
tru faptul că nu duce muncă politică 
pentru întărirea disciplinei în muncă 
și în cîteva rînduri el însuși a săvîr- 
?5t abateri de la disciplină. In cadrul 

rințe despre trecutul de luptă al 
partidului nostru pentru libertatea și 
fericirea poporului, despre politica 
partidului — politică izvorîtă din in
teresele poporului și care slujește 
năzuințelor sale. Iar acei tovarăși 
care și-au manifestat dorința' de a 
fi primiți în rîndurile candidaților șt 
au meritat acest lucru, au fost ajutați 
cu căldură.

Munca depusă în această direcție 
n-a rămas fără rezultat. Pînă în pre 

capabili să desfășoare activitate po
litică, ei consideră calitatea lor de 
membri’, ai biroului că ceva onorific.

Unul dintre acești membri ai birou
lui e tovarășul inginer Popescu Ioan, 
care subapreciază sarcinile ce-i revin 
în această calitate. Cînd a fost cri
ticat de tovarășul Nemeș pentru fap
tu! că evită să participe la activita
tea biroului organizației de bază și 
nu-i dă nici un sprijin, tov.~ inginer 
Popescu s-a supărat. Tovarășul Po
pescu uită că alegîndu-l în birou, 
membrii de partid din această orga
nizație de bază i-au încredințat o sar
cină de cinste; uită că un membru de 
partid e dator să dea dovadă de ati
tudine justă față de critică.

Un alt membru a! acestui birou, to
varășul Florea Traian, motivează că 
e ocupat în așa măsură. încît e im
posibil să se ocupe și d sarcinile de 
partid. De această atitudine s-a mo

adunării au fost criticate și alte lip
suri. Membrii de partid criticați și-au 
exprimat hotărîrea de a lupta pentru 
îmbunătățirea activității lor, spre a 
da avînt creșterii producției de căr
bune.

Cu mult simț de răspundere au 
fost analízale măsurile ce trebuie lua
te în vederea îmbunătățirii muncii în 
sector. S-a arătat că fluctuația pro
vocată de schimbarea componenței 
brigăzilor de mineri, la începutul fie
cărei luni, trage mult producția îna
poi. Pînă ce minerii se deprind să 
lucreze unii cu alții, pînă ce se obiș
nuiesc cu noul loc de muncă, în a- 
ceastă perioadă producția e scăzută, 
fapt dovedit de rămînerea în urmă a 
multor sectoare la începutul lunilor. 
Prin hotărîrea adoptată, adunarea 
generală a recomandat conducerii 
tehnico-administrative a sectorului ca 
începînd cu luna decembrie să nu 
mai schimbe componența brigăzilor 
spre a înlătura fluctuația minerilor de 
la un loc de muncă la altul. De ase
menea, s-au recomandat măsuri pen
tru întărirea grijii față de mașini, 
utilaje și scule, pentru sprijinirea ti
nerilor noi veniți în sector spre a 
deprinde într-un timp cît mai scurt 
meseria de miner. Membrilor și can
didaților de partid li s-au trasat sar
cini concrete pentru ducerea la înde
plinire a prevederilor hotărîrii adop
tate.

Realizările obținute în cursul lunii 
decembrie oglindesc justețea măsu
rilor preconizate de organizația de 
bază, importanța lor. Datorită faptu 
lui că minerii n-au mai fost mutați 
de la un loc de muncă la altul șl 
componența brigăzilor din luna no
iembrie a fost menținută și în luna 
decembrie, colectivul sectorului II nu 
numai că n-a rămas sub plan, dar 
din prima zi a acestei luni ă depășit 
producția programată cu 28 la sută.

Lichidarea fluctuației, precum și 
aplicarea celorlalte măsuri recoman
date de organizația de bază a dat 
minerilor din sectorul II putința să 
realizeze în cursul acestei luni o de
pășire de plan de cca 30 la sută, si- 
tuîndu-se astfel printre colectivele 
fruntașe ale minei Lupeni.

A. ARDELEANU

zent au fost primiți 5 candidați de 
partid, iar unul dintre aceștia, tova
rășul Deak Gheorghe, căruia i-a ex 
pirat stagiul de candidatură, a fost 
primit în rîndul membrilor de partid

In afară de aceasta, organizația 
de bază mai are primite din partea 
altor tovarăși încă 6 cereri de pri
mire în rîndil candidaților. Organi
zația de bază se preocupă de rezol 
varea lor în mod just, contribuind 
astfel la împrospătarea șî întărirea 
rîndurilor partidului 

lipsit și tovarășul Polak Petru, mem
bru în biroul organizației de bază, 
directorul-adjunct al minei.

Lipsa muncii colective face ca bi
roul acestei organizații de bază să 
nu-și trăiască viața. O dovadă a aces
tui fapt este că organizația de bază 
nr. 10 nici n-are plan de muncă pe 
ultimul trimestru al acestui an.

In această perioadă, birourile or
ganizațiilor de bază prezintă în fața 
adunărilor generale dări de seamă a- 
supra . activității pe ultimul trimes
tru și proiectul de planuri de muncă 
ne primul trimestru al anului viitor. 
¿Membrii de partid din organizația de 
bază nr. 10 trebuie să folosească a- 
cest prilej spre a trage în mod serios 
la răspundere pe membrii biroului, 
pentru atitudinea lor inadmisibilă față 
de sarcinile ce le-au fost încredin
țate si să-i ajute să desfășoare o ac
tivitate rodnică.

Se sustrag 
de la învățămîntul 

politic
Ridicarea nivelului politic și ideo

logic este o sarcină statutară a fie
cărui utemist. Acesta este un lucru 
știut de marea majoritate a membri
lor Uniunii Tineretului Muncitor.

La mina Aninoasa sini nu numai 
cursanți, dar și unii propagandiști 
care atunci cind trebuie să meargă 
la cursurile învățămîntului politic de 
U.T.M.... „n-au timp".

Ce ți-i și cu timpul ăsta 1 Cîteodată 
îți lipsește tocmai Ia ora cînd ar tre-> 
bui să participi la învățămîntul po
litic. Tocmai așa li s-a întîmplat și 
utemistelor Georgeta Găgilă, propa-i 
gandistă, Elena Breda și Maria Haja', 
cursante, de la serviciul lichidare.

— Mergi azi la învățămînt, Mări- 
oară ?

— încă nu m-am decis. Dar tu 
mergi Lenuță ?

— Să văd ce spune Georgeta. Dacă 
nu merge ea, nu mă duc nici eu.

★
In ziua aceea, tinerii din cadrul 

cercului la care este propagandistă 
tov. Georgeta Găgilă, n-au putut ține 
lecție. Dacă ea ar fi anunțat din timp 
că nu se prezintă, lucrurile se pu
teau aranja într-un fel. Dar, „ocu
pată1' peste măsură, a neglijat pînă 
și asta. De boala lipsitului de la în
vățămînt, zac și tovarășele Breda și 
Haja.

A doua zi, tov. Radu Dobre, secre
tarul comitetului U.T.M. pe mină, a 
chemat Ia comitet pe uteniistele Elenă 
Breda și Maria Haja.

— Aș vrea să știu cauză care vă 
determină să dați bir cu fugiți! de la' i 
învățămînt.

— Sîntem foarte ocupate cu munca 
— au răspuns ele. Avem lucrări ur
gente pe care nu Ie putem amîna. Din 
această cauză tov. Dobrin, șeful nos’ 
tru, nu ne dă voie să mergem la în
vățămînt.

-— Bine, dar învățămîntul se ține 
după ora 14,30, deci nu în timpul 
serviciului, ci în timpul liber.

— Cu toate astea... serviciul nu ne 
permite. Dacă n-âm lucra lă lichi
dare...

— Trebuie să rezolv odată și a- 
ceastă problemă — își zise secretarul. 
Se poate să nu le lase la învățămînt 
după orele de serviciu ? In nici un 
regulament nu scrie așa ceva.

Spunînd acestea, secretarul se și 
îndreaptă spre contabilitate. Ajuns a- 
colo, a putut constata că nici tova
rășa ^Găgilă și nici celelalte două 
tovarășe rrau întîmpinat greutăți care 
să Ie împiedice să frecventeze învăță
mîntul politic.

Tov. Dobrin de la planificare a ră
mas surprins de cele aflate în legă
tură cu „necrearea" de condiții ute
mistelor Georgeta Găgilă, Elena Bre
da și Măria Haja.

— Eu tovarășe — ă spus el — 
n-am știut nimic pînă acum în legă
tură cu această problemă. Tovarășele 
nici nu m-au anunțat, cel puțin că au 
învățămînt.

Folosind astfel de pretexte, nedem
ne de un utemist, cele trei funcțio
nare de la serviciul planificare al 
minei Aninoasa se sustrag de la în
vățămîntul politic, una din formele 
de educație comunistă cu care parti
dul nostru vine în ajutorul tineretului 
muncitor din țara noastră.

In orice caz, numai cinste nu fac 
comitetului U.T.M. de la' mina Ani
noasa tinerii care procedează la fel 
ca utemistele Georgeta Găgilă, Elena 
Breda și Maria Haja, care trebuie a- 
jutate mai mult în această direcție 
de către organizația de bază U.T.M. 
respectivă.

A. FRUNZEANU

INFORMAȚIE
Trustul alimentației publice locale, 

organizează revelionul 1954/1955 în 
următoarele unități : restaurantul 
„Minerul“ din Petroșani; restauran
tul „Parîngul” din Petroșani ; restau
rantul „Straja” Vulcan ; restauran
tul „Cărbunele” Lonea.

Amatorii sînt rugați să-și rețină 
mesele din timp.
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După votul
Satisfacție și bucurie 

în rîndurile poporului german
BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
FqsLuI cancelar al Reichului, dr. 

Wirth, președintele Uniunii germani
lor care luptă pentru unitate, pace și 
libertate, a făcut o declarație în legă
tură cu respingerea de către Aduna
rea Națională franceză a primului ar
ticol al acordurilor de la Paris.

Subliniind că rezultatul primului 
vot al Adunării Naționale asupra ar
ticolului prevăzînd reînarmarea Ger
maniei occidentale a fost primit cu 
satisfacție și bucurie de către toate 
forțele iubitoare de pace ale poporu
lui german, dr. Virth arătă că rati
ficarea acordurilor de la Paris com
portă pentru poporul german primej
dii tot atît de grave ca și pentru po
porul francez.

„Acordurile de la Paris împing 
Germania spre o nouă catastrofă. 
Trebuie să împiedicăm prin toate 
mijloacele o asemenea desfășurare ă 
evenimentelor. Trebuie să împiedicăm 
ratificarea acordurilor de lă Paris și 
să luptăm pentru începerea imediată 
de tratative în Europa. Trebuie să 
pășim pe drumul tratativelor pașnice, 
care duce spre restabilirea unității 
patriei noastre“.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
In legătură cu faptul că Adunarea 
Națională franceză a respins La 24 
decembrie propunerea potrivit căreia 
președintele Franței era autorizat să 
ratifice acordul de la Paris cu pri
vire la remilitarizarea Germaniei oc
cidentale și la constituirea uniunii 
militare a Europei occidentale, Statele 
Unite ale Americii și Anglia intensi
fică presiunile exercitate asupra Fran
ței. Președintele Eisenhower și gu
vernul Angliei au declarat că vor 
căuta să obțină revizuirea hotărîrii a- 
doptate de Adunarea Națională fran
ceză. Toate acestea sînt însoțite de 
amenințări că Wehrmachtul german 
va fi refăcut fără să se țină seamă de 
Franță.

Adunării Naționale franceze
Adenauer 

este „profund dezamăgit”
NEW YORK (Agerpres). — După 

. iun relatează corespondentul din 
Bonn al agenției Associated Press, 
într-un interviu acordat prin telefon, 
cancelarul Adenauer a refuzat să co
menteze în momentul de față hotărî
rea Adunării Naționale franceze, de- 
clarînd că vrea să aștepte „eveni
mentele ulterioare".

Potrivit declarațiilor altor persona
lități oficiale, Adenauer este însă 
..profund dezamăgit“ de hotărîrea A- 
dunării Naționale.

★
BONN (Agerpres). — Corespon

dentul din Bonn al agenției United 
Press relatează că votul Adunării 
Naționale franceze a provocat „sur
prindere și consternare la Bonn “.

„Știrea votului Adunării Naționale 
subliniază corespondentul agenției U 
nited Press, a avut la Bonn efectui 
unei bombe, căci „Adenauer știe că 
dacă, în ciuda presiunii occidentale, 
deputății francezi vor respinge acor-. 
durile de la Paris, reînarmarea ger 
mană va trebui să sufere în mod ine
vitabil noi amînări, chiar dacă Sta
tele Unite și Marea Britanie merg 
înainte singure pentru a reînarma ne 
germani".

Corespondentul subliniază că „dacă

Declarația agenției T. A. S S.
In cercurile conducătoare sovietice 

declarațiile și amenințările mai sus
menționate sînt considerate ca o pre
siune grosolană exercitată din afară 
asupra parlamentului francez și a 
guvernului francez pentru a obține 
ratificarea de către Franța a acordu
rilor de la Paris. Aceste cercuri cali
fică desfășurarea dezbaterilor din A- 
dunărea Națională franceză în proble
ma ratificării acordurilor de la Paris 
și a votului care a avut Ioc la 24 de
cembrie, drept un indiciu că poporul 
francez îș.i dă seama de consecințele 
serioase pentru securitatea națională 
a Franței pe care le-ar atrage după 
sine reînvierea militarismului în Ger
mania occidentală, prevăzută de a- 

Uniunea Europei occidentale va avea 
aceeași soartă ca și defuncta armată 
europeană. Adenauer va putea cu. greu 
să convingă poporul că politica iui 
este justă“.

Guvernul american continuă 
presiunile asupra Franței

NEW YORK (Agerpres). — Refe- 
mdu-se la surse oficiale, corespon

dentul agenției Associated Press a- 
nunță că președintele Eisenhower și 
guvernul S.U.A. „sînt alarmați“ de 
rezultatul votului din Adunarea Na
țională franceză.

★
NEW YORK (Agerpres). — După 

cum relatează corespondentul Agen
ției Associated Press, secretarul Ca
sei Albe pentru problemele presei, 
iiăggerthy. a făcut, din însărcinarea 
președintelui Eisenhower, o declara
ție cu privire la situația creată în 
Franța, din care reiese tendința gu
vernului S.U.A. de a exercita pre
siuni asupra membrilor parlamentu
lui francez. „Președintele — se spune 
în declarație — consideră că acest 
vot nefavorabil are o importanță 
foarte serioasă. Noi nu putem consi
dera că acesta reprezintă hotărîrea 
definitivă a francezilor în problema 
dată“ (înarmarea Germaniei occi
dentale).

cordurile de la Paris. In ciudă afir
mațiilor existente, în Franța se în
țelege tot mai limpede că ratificarea 
acordurilor de la Paris ar împiedica 
ducerea de tratative cu privire la're
glementarea problemei germane și ar 
face ca asemenea tratative să fie lip
site de orice sens.

Securitatea Franței nu poate fi 
despărțită de securitatea Europei în 
ansamblu. Dezvoltarea și întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
între Franța și Uniunea Sovietică, 
confirmate de experiență istoriei, ar 
constitui o contribuție de neprețuit 
la cauza întăririi securității gene
rale europene și a preîntîmpinării u- 
nui nou război.

Semnarea unui acord 
comercial și de plăți 

între R. P. R. și Franța
In urma negocierilor începute la 

29 octombrie 1954, s-a semnat la 24 
decembrie 1954, la Paris, între Repu
blica Populară Romînă și Franța, 
un acord comercial și de plăți, și un 
protocol financiar.

In cadrul acestui acord, Republică 
Populară Romînă va importa din 
Franța : cafea, cacao, ulei comestibil, 
pescărie, condimente, fructe citrice, 
articole coloniale, medicamente, arti
cole farmaceutice, fire textile, materii 
colorante, fosfați, biciclete, motoci
clete, produse siderurgice, etc.

Republica Pcpulară Romînă vă ex
porta : utilaj industrial, produse chi
mice, benzină, păcură, cocs de petrol, 
cherestea, mobilă, plante medicinale, 
negru de fum, paruri etc.

Apropiata vizită a președintelui 
Iugoslaviei în Birmania

DELHI (Agerpres). — Răspunzînd 
invitației guvernului birman, preșe
dintele Iugoslaviei, Tito, care se află 
în india, va pleca lă 6 ianuarie în 
vizită oficială la Rangoon, capitala 
Birmaniei, unde va rămîne timp de 
13 zile.

Mișcarea din Japonia 
pentru interzicerea armelor 

de exterminare în masă
PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
Din Tokio se anunță că la 22 de

cembrie o delegație a biroului admi
nistrativ al Consiliului național al 
mișcării pentru interzicerea bombelor 
atomică și cu hidrogen, în frunte cu 
Kaoru Yasui, directorul biroului, a 
cerut lui Ichiro Hatoyamă să pre
zinte Organizației Națiunilor Unite 
și guvernelor diferitelor țări propune
rea de ă interzice armele de extermi- 

! nare în masă. Primul ministru Hato- 
yaina a declarat membrilor delegației 
că este de acord cu ideea interzicerii 
bombelor atomică și cu hidrogen.

Kaoru Yasui a arătat lui Ichiro 
Hatoyamă că pînă la 21 decembrie 
a.c. 20.192.C00 japonezi au semnat 
petiția pentru interzicerea armelor de 

' exterminare în masă.

Despre candidații la titlul 
de „criminali de război”

de D. KRAM1NOV
Generalul Stevenson, comandantul 

diviziei a 49-a a aviației americăne, 
care își are baza în Anglia, a invitat 
la aerodromul Bentwaters un numeros 
grup de corespondenți cu care prilej 
le-a declarat că. bombardiere aparți 
nînd diviziei a 49-a de aviație ame
ricane pe care o comandă el și care 
se află pe teritoriul Angliei sînt gata 
să săvîrșească atacuri pustiitoare fo
losind bombe atomice.

Propovăduind războiul atomic, Ste
venson înscrie cu mult zgomot nu
mele său pe lista viitorilor criminali 
de război, a căror soartă nu va fi cu 
nimic mai bună decît soarta crimi
nalilor de război hitleriști.

Guvernul englez a ascuns poporu
lui său timp de doi ăni faptul că pe 
teritoriul Angliei se află o întreagă 
divizie americană de aviație, desti
nată efectuării de bombardamente a- 
tomice. Reprezentanții guvernului en
glez au dat în repetate rînduri asi
gurări că pe teritoriul englez nu se 
află nici un fel de bombardiere des
tinate să efectueze atacuri atomice. 
De aceea, declarația lăudăroasă a 
lui Stevenson cu privire la -bombar
dierele americane din Anglia, desti
nate să efectueze atacuri atomice, a 
constituit o mare surpriză pentru 
populația engleză

Englezii înțeleg prea bine întreaga 
primejdie a situației create. Astăzi.

NOTE ȘI COMENTARII EXTERNE
generalii americani se laudă că sînt 
gata să efectueze „atacuri pustiitoa
re". Mîine, aducînd la îndeplinire do
rințele stăpînilor trusturilor industriei 
de război americane, ei pot să încerce 
să întreprindă o provocare.

Oameni mai clar-văzători din An
glia nu-și ascund temerile în legătură 
cu faptul că în acest caz toate urmă
rile unui război atomic se vor năpusti 
asupra micii insule engleze cu o popu
lație deasă și cu localități în care 
clădirile sînt situate una lîngă alta. 
Ceea ce uimește însă este atitudinea 
cercurilor guvernante engleze față de 
soarta țării lor. In folosul cercurilor 
militariste americane ele au transfor
mat Anglia într-un port-avion ameri
can, de pe care candidații de a de
veni maniaci se pregătesc să dezlăn
țuie un război atomic.

Poporului sovietic nu i-a fost tea
mă de șantajul atomic și de amenin
țări nici chiar în acei ani cînd S.U.A. 
dețineau monopolul în domeniul ar
mei atomice. In prezent, cînd Uniunea 
Sovietică dispune de armele atomică 
și cu hidrogen, precum și de mijloace 
de a Ie transporta acolo unde va fi 
nevoie, poporul sovietic privește cu 
dispreț și dezgust la eforturile zadar
nice ale atomiștilor americani de a 
intimida popoarele iubitoare de pace.

Toți oamenii sovietici condamnă eu 
indignare zăngănitul armelor atomice 
provocat de către militariștii amerj 
câni și cer interzicerea acestor arme. 
In ceea ce îi privește pe maniacii a- 

tomiști, pe inspiratorii lor de dincolo 
de Ocean și pe complicii lor din Eu
ropa, poporul sovietic le amintește 
odată mai mult proverbul bine cunos
cut 5 „Cine seamănă vînt culege fur
tună". (Agerpres)

Roadele dominației 
monopolurilor S. U. A.
Căutînd să întîrzie izbucnirea cri

zei in S.U.A, monopolurile america
ne aruncă întreaga ei greutate în 
primul rînd pe umerii popoarelor din 
țările dependente. Ele reduc achizi
țiile de materii prime, scad prețurile 
acestora, caută să restrîngă produc 
ția, inundă piețele țărilor Americii 
Latine cu mărfurile lor, silesc aces
te țări să se înglodeze în datorii și 
să emită mari cantități de hîrtie mo
nedă devalorizată pentru a acoperi 
golurile în bugetele de stat. T.ocmai 
prin această prismă trebuie privită 
actuala situație economică din țările 
Americii Latine

Cercuri tot mai largi ale opiniei 
publice din țările Americii Latine cer 
cu insistență lărgirea comerțului ex
terior prin extinderea relațiilor eco
nomice cu țările lagărului democrat. 
Pentru monopoliștii din S.U.A. o 
oierdere cît de cît esențială a con
trolului asupra comerțului exterioț al 
țărilor Americii Latine ar însemna 
însă o serioasă lovitură dată domi
nației lor în aceste țări, ar însemna 
pășirea acestor țări pe calea unei 

dezvoltări economice independente. 
De aceea S.U.A. au impus majorității 
statelor din America Latină acorduri 
militare și comerciale bilaterale, po
trivit cărora aproape toate materiile 
prime exportate de aceste țări sînt 
incluse în categoria mărfurilor „stra
tegice“. Pe această bază este cate
goric interzis comerțul cu statele de
mocratice, fără permisiunea S.U.A.,- 
sub amenințarea celor mai aspre 
sancțiuni economice.

In consecință țările Americii La
tine trec în prezent printr-o serie de 
serioase dificultăți economice, infla
ția și creșterea fără precedent a scum
pete!, reducerea producției și șoma
jul de masă, înrăutățirea consideră-» 
bilă a situației oamenilor muncii.

In cadrul „pregătirii" conferinței e- 
conomice. secretarul de stat adjunct 
al S.U.A., Holland, a vizitat toate ță
rile din America Latină, căutînd să-și 
asigure sprijinul guvernelor celor 
mai dependente. Cercurile guvernante 
din S.U.A. nu se dau înlături nici de 
la amenințări directe. Astfel, la o con
ferință de presă, Dulles a declarat că 
dacă se vă mai repeta undeva o ase
menea situație ca cea din Guatemala, 
Statele Unite vor acționa , tot atît 
de hotărît"

Aceste amenințări nu pot face să 
dispară nemulțumirea din rîndul ee^ 
lor mai largi cercuri ale țărilor A- 
mericii Latine, nemulțumire care de
vine pe zi ce trece tot mai mare Nu
meroase fapte dovedesc că politică 
Statelor Unite în această parte ă e- 
misferei occidentale întîmpină greu
tăți tot măi mari.
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