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COMUNICAT
ln zile ie de 3, 4 și 5 Martie 1949 a avut foc 

ședința plenară a Comitetului Centrai af Partidului 
Ăluncttorese Român.

Plenara a iu al în diseuție raportai Pi râului Politic 
af C. (. ui P. Ăl. R. asupra sarcinilor Partidului în 
lupta pentru întărire* alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare și pentru transformarea socialistă 
a agriculturii, raport prezentat de tov. Gf> Gheorghiu 
Dej.

Plenara a adoptat in unanimitate o rezoluție la 
acest raport.

REZOLUȚIA
ședinței plenare a Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Român din 3—5 Martie 1949
Șed nța plenara a C. C. al P. 

M.R. a luat in discuție problema 
muncii Par.idului pentru Întărirea a- 
lianței clasei muncitoare cu țărăni
mea muncitoare și pentru transfor
marea socialistă a agriculturii în ca
drul măreței opere de construire a 
socialismului în țara noastră. Această 
problemă isvorăște ca o urmare ne
cesară din importantele succese pe 
care clasa muncitoare în alianță cu 
țărănimea muncitoare le-a obținut 
sub conduve ea Par.idului nostiu pe 
drumul de luptă pen ru cucerirea pu
terii politice și a construirii socia
lismului.

In rezolvarea sarcinii de transfor
mare socialistă a agriculturii, regi
mul de democrație populară ți Par
tidul Muncitoresc Român se sprijină 
I»’ d esvollme» industriei socialiste 
ipd< osebi a celei grele și pe or
ganizarea planificată a economiei na
ționale.

Călăuzit de învățătura marxist-Ie- 
ninistă. Partidul nostru vede în pro
blema țărănească o parte a proble
mei generale a dictaturii proletaria
tului și anume problema aliatului 
principal al clasei muncitoare.

Rezolvarea problemei țărănești 
este una din principalele și cele mai 
grele sarcini ale dictaturii proleta
riatului, o sarcină de luptă neîntre
ruptă pentru întărirea alianței cla
sei munci,oare cu țărănimea munci
toare în scopul construirii socialis
mului.

ln faza actuală sarcina principală 
a muncii noastre la țară constă în 
îngrădirea exploatării capitaliste și 
pregătirea condițiilor în vederea or
ganizării socialiste a agriculturii 
pentru a se asigura astfel înflorirea 
agriculturii și un nivel de trai din 
ce în ce mai ridicat ăl țărănimii 
muncitoare.

Partidul Comunist din România 
și-a luat dela nașterea sa sarcina is
torică de a realiza alianța între pro 
letariat și țărănime pentru apărarea 
țărănimii muncitoare împotriva ex
ploatării moșierești și capitaliste, 
pentru smulgerea pământului din 
mâinile moșierimii și trecerea lui 
în mâinile celor ce-1 muncesc.

In tot cursul existenței sale —- 
Partidul Comunist Român a dus o 
luptă neșovăitoare pentru realizarea 
acestei sarcini în ciuda teroarei și 
prigoanei deslănțuite împotriva lui 
de regimurile de dictatură burghezo- 
moșierești.

Eliberarea țării noastre de către 
eroica Armată Sovietică a creat con
dițiile favorabile pentruca proleta
riatul condus de Partidul Comunist 
din România să înfăptuiască alianța 
de luptă a clasei muncitoare cu ță
rănimea munci oare trecând la desă
vârșirea revoluției burghezo-demo- 
cratice.

Partidul Comunist din România 
a pus la ordinea zilei problema li
chidării imediate a proprietății mo
șierești prinfr’o reformă agrară de
mocratică.

Țărănimea a primit pământ la în

ceputul anului 1915 prin lupta re
voluționară organizată și condusă de 
Partidul Comunist din România ln 
focul acestei lupte s'a închegat a- 
lianța între clasa muncitoare și țără
nimea munciioare și s’a afirmat pu
ternic rolul conducător al proleta
riatului.

Reforma agrară a adus schimbări 
importante în raporturile de clasă la 
țară.

Proletariatul sub conducerea Par
tidului Comunist din România și a- 
liat cu țărănimea muncitoare a sfă
râmat puterea economică și politică 
a moșierimii lebidând-o ca clasă.

Prin î< lăturarea moșierimii — for
ța reacționară care stătea în calea 
desvoltării rării noastre țărănimea 
sătacă si mijlocie a căpătat posibili
tatea de a-șr îmbunătăți situat a ma
terială.

Chiaburimca a încercat să tragă 
foloase de pe urma exproprjgrii mo
șiilor și să intre ea în stăpânirea 
pământului pentru a exploata mai 
departe cu forțe întărite țărănimea 
săracă și mijlocie. Ea a căutat să 
profite de anii de secetă acaparând 
pământurile țăranilor nevoiași.

Numai în urma masurilor luate de 
guvern din inițiativa Partidului nos
tru, chiaburii au fost siliți să dea 
înapoi țăranilor muncitori pământu
rile pe care le-au smuls acestora pro
fitând de anii de secetă.

După înlăturarea din guvern a ul
timilor reprezentanți ai burgheziei, 
după răsturnarea monarhiei și pre
luarea puterii politice de către pro
letariat. aliat cu țărănimea munci
toare, am dus cu mai multă tărie po
litica de apărare a țărănimii sărace 
și mijlocii împotriva exploatării ei 
de către elementele capitaliste dela 
sate. r

Partidul și guvernul au început Să 
ia măsuri de îngrădire a chiaburi-' 
mii. Acordarea de către statul de
mocrației populare a unor credite 
eftine pe termen lung pentru cumpă
rări de vite mai ales în regiunile 
ce erau bântuite de secetă, ajutoarele 
cu semințe la prețuri foarte reduse, 
scutirea de impozite și anularea im
pozitelor pentru țăranii săraci, po
litica de continuă scădere a prețu
rilor produselor industriale și de a- 
provizionare cu produse industriale 
în special cu unelte agricole — 
toate acestea au determinat o creș
tere a capacității productive a micii 
gospodării țărănești, precum și a 
nivelului de trai al țărănimii munci
toare față de trecut.

Populația sătească din țara noas
tră are în prezent următoarea com
poziție socială:

a) Avem în agricultura noastră o 
massă importantă de proletari agri
coli (circa 250 000 familii) care al- 
cătuesc partea cea mai avansată a 
populației sătești. Muncitorii agri
coli care lucrează la chiaburi sunt 
exploatați fără milă de aceștia.

Cu totul diferită este situația sa- 
lariaților dela fermele de Stat și 

cărora Statul k- asigură condiții mal 
bune de trai și dl' muncă

b) Majori.atea gospodăriilor agri
cole, in proporție de peste 57 la sută 
o formează țăranii sărăci. Petecul 
lor de pământ este prea mic pentru a 
scoate de pe el existența lor și a 
fami.iilor lor. Ei muncvsc din Zori 
până iu noapte pe bucățica lor de 
pământ și la chiabur dar nu reușesc 
sfi scape de mizerie. Starea de să
răcie a țăranilor este agravată și 
de faptul că cei mai mulți dintre 
Stațiunile de Mașini șî Tractoare, 
dânșii posedând până Ia ccl mult 
3 ha. pământ nu șl I au masat pe 
o singură întindere ci și 1 au fărâ
mițat in câteva parcele al căror nu
măr poate fi uneori foarte ridicat. 

Interesele vfuȘ ,vle tar#-timH c 
conduc pe drumul luptei sub condu
cerea clasei muncitoare împotriva 
exp'oitări din partea burgheziei sa
telor. a rhiaburilor. cămătarilor, spe- 
cu'antllor — șl pentru transformarea 
cocalîstă a agriculturii. DE ACEIA 
TARANIMEA SaRACA ESTE SPRI
JINUL PRINCfPAL AL CLASEI 
MUNCITOARE. Al PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMAN I A ȚARA.

c) Țărănimea mijlocie reprezintă o 
parte "nsemnată a satelor noastre 
circa M la sută din numărul gospo
dăriilor. Ca putere econom'că. țără
nimea nrjlocașă deține circa jumă
tate din miiloacele de producție agri
cola și aduce pe piață trei cincimi 
din cantitatea totală de cereale — 
marfă. Din cauza slabei productivi
tăți a muncii în agricultura noastră 
și a faptului că și el. sunt iefuiți sub 
diferite forme de chiaburi, o parte 
din țăranii mi’lcca?' sunt aproape ca 
situație materială de țăranii săraci, 
împreună cu țaranii săraci, țăranii 
mijlocași fac parte din țărănimea 
muncitoare.

IARANIMEA MIJLOCAȘA ESTE 
ALIATUL CLASEI MUNCITOARE. 
Ea poate fi si trebue ss fie atrasă 
ln opera de construire a soc’alis- 
rnului.

d) După înlăturarea moșierimii, 
chiaburimea. burghezia satelor, a că
rei gospodărie se bazează pe exploa
tarea munc i salariate a rămas cea 
mai îndemnată clasă exploatatoare 
din satele noastre. Deși numărul lor 
e restrâns, chiaburii au însă poziții 
econonrce care s'au mai întărit du
pă reforma agrară din 1945 și după 
anii de secetă. Muncitorii agricoli, 
țăran i săraci și mijlocași sunt ex
ploatați direct și indirect de către 
chiaburime. Prin pozițiile lor econo- 
m ce si prin faptul că traesc în mij
locul țărănimii, prin viclenia lor, 
chiaburii reușesc să mențină sub In
fluenta lor o parte a tărăn niii mij
locașe și chiar a celei sărace. Dar 
poziția lor de clasă exploatatoare la 
sate, face ca între chiaburi și restul 
țărănimii să existe contraziceri pro
funde. care se ascut mereu, contra
ziceri care fac ca interesele econo
mice ale țărănimii muncitoare să f e 

tot mai sirius legate de cele ale da- 
sei muncitoare, care luptă pentru 
desființarea exploatării omului de eă. 
tre om, de cât de cele ale chiabu- 
rirnii explcalajpare.

e) Restul moșierimii exproplau- iu- 
tre(ine legaturi cu agenții impetial.s- 
mulu (precum s'a dovedit in pio- 
cesul sabotorilor și spionilor iu fru»- 
te cu Auuhnlt șl Pop) și merge 
activ aBluri de burghezia urbană și 
rurală în unelt.de lor împotriva re 
g mulul de democrație populară

De curând. Statul a lichidat com
plect re-stu.ile p oprietătH moși reȘti

Reg mul de democratic populara 
schimbă fundamental situația și con
dițiile de desvottare a gospodâ-lei 
agricole determinând o noul regru
pare a claselor la țară ș o alt., o- 
rientare in desvoltarea normelor 
gospodăriei țărănești. Regimul de 
democrație populară, care este o 
formă a dictaturii proletariatului, 
crează eond tiile atragerii gospodă
riei țărănești mici și mijloci pe fă
gașul construirii socialismului și fău
rește noui relații intre oraș Sl sat.

4) ln afară de .sectorul particular, 
avem in agricultura noastră și secto
rul socialist. D n acest sector fac 
parte GOSPt 'DARIILE AGRICOLE 
DE ‘sTAT. Acestea sunt bunuri ale 
statului democrației populare deci 
bunuri ale celor ce muncesc. Gospo
dăriile de Stat, a căror suprafață a 
crescut in urina lich'dării resturilor 
moșierești la peste 500.000 ha. (4.3% 
din suprafața arabilă a tării) ocupă 
o întinde'e relativ mică, dar ele au 
un rol important, anume acela de a 
ridica nivelul agriculturii din punct 
de vedere tehnic și agronomic, de a 
aproviziona piața cu produse agri
cole și materii prime pentru ndus- 
trie. de a ajuta țaranimea să cultive 
b.ne pământul si de a servi ca e- 
xemplu de superioritate in cultivarea 
pământului pe suprafețe mari si fo
losirea tehnicii cele mai perfecțio
nate.

COOPERAȚIA SATEASCA IN 
REORGANIZARE. VA REPREZEN
TA DEASFMENEA O PARTE ÎN
SEMNATA A SECTORULUI SO
CIALIST IN AGRICULTURA.

STAȚIUNILE DF MAȘINI AGRI
COLE Șl TRACTOARE AU DE JU
CAT UN ROL FOARTE IMPOR
TANT IN TRANSFORMAREA SO
CIALISTA A AGRICULTURII.

Ele si-au dovedit pe deplin utilita
tea în scurtul interval de când iiin- 
țează. participând activ la campania 
muncilor agricole de toamnă și de 
primăvară.

Recentele măsuri luate de guvern 
cu privire la muncile agricole exe
cutate de SMT pentru țăranii mun
citori sunt de natură a contribui la 
întărirea ?MT pentru ca ele să-și 
poată îndeplini rolul lor de ridicare 
al nivelului tehnic il agriculturii și de 
imbunătăl're a situației masșelor ță
rănimii muncitoare.

In fața Partidului și a clasei noas

tre muncitoare stă sarcina niSteațll 
a construirii societății socialiste. A- 
erasta va însemna înlăturarea pe*- 
tru totdeauna a oricărei forma- iie 
exploatare a omului de către i* 

Oamenii muncii din (ara metri 
au și pășit țx- arest drnrn ad cons
truirii socialismului.

Dar socialismul nu se poate cons
trui numai La oraș Sarcina Causnkă- 
rli socialismului și a inl-iturlrfi ti- 
țâoatârii se pune la țară ca șl l.i 
■raș. Construirea socialismului cu
prinde șl transformarea socialistă < 
agriculturii Noi tr. buc sâ tneiț^-M 
(x calea înlăturării contracfi. firi c<t 
apare datorita faptulu ca la orrsd 
re desvoltâ socialism'I in thrttrre 
la țară rămâne predorvtnanH «aci 
gospodări.- individuală care — duț< 
cunoscuta ti ză a lui Lenîn .— . 
■erează capi a ismul i burghezia'iâ 
permanentă zi de zl orii de prS, 
spontan șl în proporție de TBassi’r.

Starea înapoiată a agriculturii flo 
țara noastră face ca ptmântuî 
producă puțin J prost deși avem w. 
sol din cel.- mif editoare. deotAcc*1 
pe un pământ fărâmițat în mlfVi.me 
A- loturi nu se poate fr.ee O agri-1 
cultură rațională. Țărănimea mun
citoare nu poa'e scăpa de starea %• 
înapoiere economicâ culturală dl 
sanitară, atâta vreme cât [«nfiritnl 
rămâne fărâmițat.

In acelas timp, starea înaripata 
a agriculturii cons'itue o piedici 
foarte serioasă pentru desvo'tarea n- 
dustriei noastre socfa'i'te

..Sistemul micii gospodării — spu
ne Lenin — în regimul producției 
de mărfuri nu es"e în stare 
băvească omenirea de mizeria mă 
sselor și de subjugarea lor1’, (be
nin — Opere — voi 20 pag 122). 
Pentru a scăpa camen'i de întuiierx. 
ș m/erie trebue se constru ..stil 
socialismul la sate adică <3 se treacă 
la gospodăria agricolă colectivă a- 
sigurându-se ridicarea agriculturii tn 
folosul celor ce muncesc.

Marxism-leninismu! și măreața ex
periență istorică a victoriei socia
lismului în U R S.S. ne învață ti 
construirea soda ismului poate fi în
făptuită numai în baza trecerii în 
proprietatea obștească a tuturor 
principalelor mijloace de producție 
atât la orașe cât și la sate, adică 
în baza trecerii lor in propTie'atea de 
stat și cooperatistă.

Dar prob'cma trecerii întregu’ui 
pământ în avutul obștesc nu este 
actuală în condițiile de acum din 
țara noastră.

In urma desvoltării satului pe ca
lea gospodăriilor colective, acestora 
le va fi asigurată pe veci folosința 
întregului pământ ce aparține aces
tor gospodării. Astfel va fi rezol
vată problema trecerii pământului ’n 
proprietatea obștească. p" > 
transformări socialiste a s.' ar.

Trecerea Ia gospodăria agricolă co
lectivă va face posibilă, folosirea lar- 

(coiitinuare în /■<!£. II-a)

unelt.de
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ga a tiaetuarelor și a celor mui |xr- 
fectionate niațini agricole, introdu
ce! ea energici electrice in agricul
tura, aplicarea in ensâ a ingrășamin- 
tefor naturale, și chimice, introdu
cerea abolirilor și a metodelor de 
cultivare după da.ec celei mai avan
sate științe agrotehnice — știința 
sovietici. Numai astfel șe va pu
tea ridica productivi ta. ea muncii in 
agricultură va crește producția la 
hectar și vom produce | e aceiaș Uni
tate de suprafață mai multe ce
reale. mai mul c plante industriale, 
Numai aslfel vom putea lidica creș
terea vitelor și inlen ifica pomicul- 
tui i viticultura, precum și celelalte 
hamuri ae producției agricole 

►Trecerea la gosixadaria agricolă 
colcciivă va duce la desființarea ex
ploatării capi'a i le și deci la li
chidarea clasei chiaburi or care este 
purtătoarea acestei exploatări. Dar 
pentru atingerea acestui obiectiv 
„Part'diil 'una im ara'n re
zoluția Biroului Informativ asupra 
situației din Partidul Comunist din 
Iugoslavia — trebue să desfășoare 
în prealabil o îndelungată muncă 
pregătitoare in vederea îngrădirii e- 
lemcntelor capitaliste de|a sate. în 
vederea întări.ii alianței dintre cla
sa muncitoare și țărănime sub con
ducerea clasei munci oare. în vederea 
desvoltării industriei socialiste ca
pabila să organizeze producția de 
mașini necesară muncii colective In 
agricultură. Orie-' graba în această 
vrivință nu poale decât să pricinu
iască prejudicii ireparabi e”. Așa
dar. atâta timp cât noi n’ain creiat 
baza tehnică și cadiele necesare, a- 
tâta timp cât n’atn intensificat încă 
munca de lămurire temeinică a ma
sselor țărănimii muncii oare pentru ca 
acestea să treacă de bună voe la 
organizarea agriculturii colective, ar 
fi greșit și păgubitor de a trece la 
a colectivizare as vă.

Forța conducătoare în lupta pen
tru transformarea socia istă a agri
culturii este proetiriatul în frunte 
cu Partidul nostru. Clasa muncitoare 
arc misiunea istorică de a desființa 
exploatarea cam'a1 "ă construi 
societatea socialis'ă. Pentru a putea 
înfăptui această operă măreață care 
corespunde cu interesele întregului 
popor muncitor, clasa muncitoare își 
mobilizează rezervele sale, aliații ■ ăi. 

Cine sunt a’iatii clasei muncitoare 
și care este dispoziția forțelor de 
clasă la țară în lup'a pentru trans
formarea socialir. ă a agiieulturii?

Tovarășul S a'in ne învață ..Ali
anța dintre proletariat și țărănime în 
condițiile dictaturii proletariatului nu 
este o alianță cu întreaga țărănime. 
Alianța dintre muncitori și țărani în 
condițiile aclua'e ale dic aturii prole
tariatului poale fi înfăptuită numai 
sub cunoscuta lozincă a lui Lenin: 
„Sprijină-te pe sărăcime, o ganizează 
o alianță trainică cu țăranul mij
locaș', nu înceta n ci clin lup'a 
împotriva chiaburimii”. Căci numai 
prin aplicarea acestei lozinci poate 
fi înfăptuită atragerea masselor de 
bază ale țărănimii în făgașul cons
truirii socialismu ui’’ (P oblemele Le
ninismului Ed. II pag. 316).

Politica noastră fată de țărănime 
trebue deci să fie clară: NE SPRIJI
NIM PE ȚĂRĂNIMEA SARACA, 
STRÂNGEM ALIANȚA CU ȚĂRĂ
NIMEA MIJLOCAȘA SI DUCEM O 
LUPTA NEINTREnUPTA ÎMPOTRI
VA CHIABURIMII.

a) Sărăcimea satelor — care for
mează majoritatea populației sătești 
șă case este sprijinul nostru principal, 
la sate, trebue să ’e permanent mo
bilizată și antrenată în lupta împo
triva exploatării moșierești și pen
tru pregătirea condițiilor necesare 
transformării socia'iste a agriculturii. 
Statul cu sprijinul sindicatelor de 
salariați agricoli, trebue să veghe
ze la îndeplinirea de către chia
buri a obligațiilor de salarizare, de 
cotizații pentru asigurările sociale, 
de acordarea de îmbrăcăminte, lo
cuințe, etc., stabilite prin angajamen
tele de muncă și prin deciziile gu- 

din puți. I)
vei nului. subminăm! astfel pozițiile 

economice și pol.i c ale chiaburimii.
b) l iebue să consolidăm ji cu zi 

alianța clasei muncitoare cu țărăni
mea mijlocie. Tovarășul Slalin a a- 
rătat iu momentul când in Uniunea 
Sovietică se ducea bătălia pentru 
transformarea socialistă a agriculturii 
că ..alianța clasei nimicitoare și a 
țărănimii sărace și țărănimii mijlo
cașe. îmirolriva cațâtalismului In ge
neral, împotriva chiaburimii In spe
cial. este baza mișcării colhoznice”. 
(Pi oblemele Leninismului pag 4'1'3). 
Din cauza |ips.'i de clari ale poli- 
cica, unii tovarăși n'au înțeles în
semnătatea considerabilă a alianței 
cu țărănimea mij'ocie săvârșind mul
te greșeli de natură a preinejdui a- 
deastă a'ianța și a arunca țăranul 
mijlocaș și driar |>' cel sărac în 
brațele chiaburilor. Unii tovarăși au 
pus în acveaș oală (xr țăranii mij
locași și pe chiaburi. Această con
fuzie este foarte primejdioasă Țără
nimea mijlocie va putea să fie 
atrasă pe calea socialismu
lui numai atunci când va fi con
vinsa că aceas.ă cale este în interesul 
ei. Numai pe calea convingerii prin 
fapte V om putea să-l atragem pe 
țăranul mij'ocaș pe drumul socialis
mului.

c) In etapa actuală lupta Impo-i 
triva exploatării capitaliste la sate, 
trebue dusă prin aplicarea unei po i- 
tici de îngrădire a chiaburimii pen
tru a împiedica pe chiabur de a-și 
mări bogăția prin exploatarea țără
nimii sărace și mijlocașe și a în
grădi exploatarea muncitorilor agri
coli.

Sarc'na de îngrădire a puteri e- 
țronom ce și a influențe' politice a 
chiaburimii se îndeplinește pe baza 
pol'tici: de clasă la sate:

— prin apărarea intereselor pro
letariatului agricol, ale ăranului să
rac și mijlocaș față de ch’aburi chiar 
în problemele cele mai mărunte;

printr’o politică fiscală de cla- 
'ă care să ușureze situația țăranului 
sărac și mijlocaș pe de-oparle și să 
apese pe chiabur pe de altă parte;

— printr’o politică de clasă în do
meniu! expl-atărilor, a credi elor etc.

— prin împiedicarea acaparării de 
către chiaburi a pământurilor țără- 
nmii muncitoare.

Politica de limitare a chiaburilor 
nu înseamnă însă desființarea chia- 
hi rimli ca clasă. Dar ea va imp edica 
întărirea ei econonrcă și va îngrădi 
exploatarea masselor țărănimii mun
citoare în perioada de pregătire a 
organizării soc'aliste a agriculturii. 

In acest fel munca pregătitoare în 
vederea rezolvării sarcinii de bază 
— de construire a agriculturii socia
liste — se îmbină cu munca perse
verentă și zilnică de ajutorare teh- 
n'că și economică a gospodăriei in
dividuale sărace și mijlocașe. Parti
dul nostru trebue să intensif’ce mă
surile de ajutorare a gospodăriilor 
sărace și mijlocașe pentru a Ie ri
dica nivelul tehnic product vitatea 
muncii, volumul și calitatea recoltei. 
Trebue să dam gospodăriilor indivi
duale ale țăranilor săraci și miiloca- 
și ajutor material în ceeace privește 
procurarea vitelor de rasă credite 
eftine ușurarea impozitelor, închirie
rea de tractoare și mașini agricole 
din partea SMT în condiții avanta
joase. Toate acestea vor întări în
crederea țărănimii muncitoare în 
clasa muncitoare în frunte cu Par
tidul său și în regimul de democra
ție populară.

Pentru a putea educa massele ță
rănimii muncitoare în spiritul mun
cii în comun, noi dispunem de un 
puternic instrument. Acest instrument 
este cooperația.

Importanța principală a coopera
ției în condițiunile actuale stă în 
faptul că ea îmbină interesele parti
culare ale milioanelor de țărani să
raci și mijlocași cu interesele gene
rale ale clasei muncitoare, cretnd pre- 
mizele ca țărănimea muncitoare să

faca mai lesne pașii (>e drumul so
cialismului.

Cooperativele. — apune tov Sla
lin — sunt o organizație care u 
nește mas-ele celor ce muncesc lua 
iute de toate ca consumatori, dar cu 
timpul și ca producători (Coopera
ția Agricola) Ele capătă o însem
nătate deosebită după consolidarea 
dictaturii pio « (aliatului iu perioada 
de vas â muncă constructivă. L le ușu
rează legătura avantgarzii proleta
riatului cu nia ele țărănimii și c e- 
iaza po-ibi i a ea zie atragere a a 
cestora din nună di albia c .nstruii ii 
socia i inului” (Problemele Leninis
mului, pig. 199),

Avem datoi ia sa dam problemei 
coo|H‘rației o atenție deosebită ast
fel cji mișcarea <oo|x ra ista ră devină 
una din pârghii e principale ale regi
mului de democrație populară.

Verigi principală de care este con
diționala trecerea la organizarea gos
podăriilor agiicole colective este 
creșterea și desvolțarca la sate a u- 
nei rețele de cooperative de apro
vizionare, consum, desfacere (valo
rificară') și prelucrare a produselor 
agricole ca o mișcare largă de 
niassă.

Coo|x'rația sătească împreună cu 
comerțul de stat au rolul de a or
ganiza schimbul de produse între o- 
raș șl sat Cooperativele de consum 
și cele de ap ovizionare și desfacere 
sunt astfel o armă a clasei munci
toare pentru îngrădirea și elimina
rea comerțului privat și a speculei 
făcute de chiaburi.

In ajară de inare'e său rol de 
a îmbunătății schimbul de mărfuri 
dintre oraș și sat, cooperația mai are 
sarcina de a extinde rândtiiala p a- 
nului de Stat a tupra gos|x>dariilor 
sătești și dc-a sprijini desvoltarca 
industriei socitillstrr fnrnizându-i ma- 
terii'e prime necesare

Pentru aceasta se vor putea în.h.ia 
contracte între fabri.i și cooperati
ve pentru mărirea suprafețelor cul
tivate cu in, cânepă, sfeclă de Za
hăr, bumbac, etc. precum și pentru 
livrările de produse animale nece
sare. industriei alimentare.

In felul acesta cooperația va con
tribui la transformarea însăși a ca
racterului micii gospodării țărănești.

Cooperația nouă va fi un fac
tor regulator al prețurilor pentru 
păstrarea stabi ilății prețurilor la 
produsele agricole.

Cooperația va trebui să acorde 
atenție industriei locale de prelu
crare a produselor gospodăriei țără
nești (carne, lactate, zarzavaturi; 
fructe) precum și ndustriei casnice.

Pentru desvoltarca cooperații i v r 
trebui folosite resursele proprii ale 
țăranilor cooperatori și încurajate de
punerile de economii.

Pe lângă cooperative, vor trebui 
organizate secțiuni de unelte agricole 
care vor da cu chirie țăranilor mun
citori unelte agricole în condițiuni a- 
vantajoase stimulând astfel sistemul 
de ajutor reciproc în agricultură.

O importantă deoseb tă o au di
versele forme de asociere în muncă 
ale țărănimii munc toare. In nenumă
rate sat» țăranii săraci și mijlocași 
au constituit întovărășiri pentru a-și 
munci pământul cu tractoarele Sta
tului. In acest scop au înlăturat ră- 
zoarele (î'atun'e) care despărțeau 
micile lor loturi lăsând doar țăruși 
pentru delimitare și au trecut cu 
tractoarele închiriate de'a SMT pes
te întreaga înt ndere. Massele țără
nești muncitoare văd și sunt convin
se că deșf’jitarea haturilor înlătură 
buruenile și bălăriile vătămătoare a- 
griculturii. eftine'te aratul, înlesneș
te efectuarea muncilor agricole și 
contr bue deci la îmbunătățirea can
titativă și calitativă a recoltei.

Burghezia a înfiețat în trecut miș
carea cooperatistă pentru a atrage 
sub influența sa massele țărănimii și 
pentru a le exploata.

Astăzi când ca rezultat al cuce- 
rir i puterii politice de către casa 
muncitoare în alianță cu țărănimea 
muncitoare, cooperația și-a sch’m- 
bat conținutul social — trebue să-l 

dăm noi sprijinul economic șl finan
ciar pentru a face din ea o mișcare 
largă de massa, o forma a economiei 
social'sle.

Statul trebue să sprijine coopera- 
ia pr ntr'o polii ca fl-cală corespun

zătoare - printr’o pollt că de cre
dite eftine și Pe termen lung, prin 
huna aprov zlonare cu măr uri indus
triale pentru nevoile masselor etc

V tu Inii Inlen Iflcata atragerea 
in numea de organizare și conducere 
a coo' erație! a femeilor în special 
a acelora care muncesc în ramurii.- 
agrlcole unde muma tem lor ocupă 
un loc important: industria casnică, 
creșterea vitelor, ele

M șcarea cooperat Dă trebue com- 
i led curățita de < rice Iei de elemen
te capitali-te care ina persista fie 
î t conducerea unor cooperative de 
comuni și de facere, fie n unele coo
perative de producție la orașe. Tre
bue du-â o lupta întărită împotriva 
influentelor ideolog e- burgheze în 
mișcarea cooperatistă.

Conducerea cooperativelor trebue 
alcătuită numai d n rmincl'ori agri
coli țărani săraci și mijlocași

Intre comerțul de stat și coopera
ție trebue să ex ,te relații de cola- 
horare și emulație cooperat stă cu 
scopul combaterii tendințelor specu
la ive ale comer'ului particular pen
tru o mal bună de ervlre a masselor 
consumatoare șl îmbunătățirea schlm- 
biilu’ între oraș și sat.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Român consideră nece- 
ară icorgim area ntrezulm ..stern 

al c opera'lei în h m pa -aren lor de 
mal -iis șl aprobă crearea uniunilor 
< centralelor cooperat’ste ca orga
ne de conducere și îndrumare a tu- 
(nr r fehir lor de cooperative 'a s te.

Comitetul Central al l’arlidului 
Muncitoresc Român consideră nece
sara alcătuirea imed ată a proecte- 
lor legi de organ’zare a cooperației 
șl a statutelor, pe Faza cărora îsi 
vor desfășura activitatea diversele 
t puri de cooperative.

Gospodăriile agr’cole de stat au 
de îndepl'nit sarcini foarte importan
te în vederea organ’zărli -oc'al ste a 
agriculturii.

Ele trebue să devină centre pu
ternice de desvoltare a agriculturii 
noastre care să pună la dispoziția 
țărănimii muncitoare ■ emințe selec
ționate, să experimenteze noul -oiurl 
de plante șl nou1 metode de muncă 
agricolă, să crească vite de rasă 
pentru prăs lă. itc. -â devină gospo
dării model care să dovedească ma- 
s-elor celor mal largi ale țărănimii 
muncitoare superioritatea muncii a- 
gricole mecanizate, super orrtatea 
metodelor științifice agrotehnice, su
perioritatea agricul'uril socia'iste a- 
supra agriculturii particu'are parce
lare. Institutele științ f ce trebue să 
acorde un permanent aiutor gospo
dăriilor de stat și întregei agricul
turi în vederea Introducerii metode
lor șt'inț f'ce avansate de prelucrare 
a pământului.

Gaspodăriile agricole de stat tre- 
buesc mărite și întărite 'ar loturile 
d n care sunt alcătuite trebucsc co
masate.

Gospodăriile agricol’ de stat tre
bue să-și însușească învățăturile a- 
gronom'ei sovietice, care este agro
nomia cea mai înaintată din lume 
și să învețe din prețioasa experien
ță a colhozurilor.

Avem sarcina de a desvolta Sta- 
țiun'le de Mașini și Tractoare ale 
Statului care au marele rol de a con
vinge prin practica țăranul sărac și 
mijlocaș de superioritatea muncii cu 
nriloace mecanizate, iar în acclaș 
timp a-I învăța și convinge că pen
tru a obține roade cât mai bogate, ei 
nu se pot opri la haturi și trebue să 
treacă peste ele.

Ajutorul oferit de S.M.T. țărani
lor săraci și mijlocași care se aso
ciază în tovărășii sau asociațiunj 
de muncă agricolă trebue să fie în
soțit. de sfaturi și îndrumări prac
tice pentru ridicarea nivelului agro
tehnic

Pentru mecanizarea complectă a 

agriculturii noastre sunt necesare ■- 
proximativ 30 000 tractoare.

Industria noastră socialistă in 
dezvoltarea sa și in mod deosebit 
crearea Sovromiractorului formează 
o baza tehnică ce ne permite sa tre
cem îu < âțiva ani de zile la meca
nizarea tripla La a intreg.i noastre 
agriculturi.

In rezolvarea problemei mecani
zării agriculturii noastre avem aju
torul firesc ți i Iei liv 1 U R S S. ca e 
ne-a livrat și ne va livra In ca
drul acordului economic mașini u- 
nclte și produce industriale pcnl’U 
f.ibri.area la noi in țară a trac'.oa- 
re'or și mașinilor agricole

Pana la rezolva . a probtemi 1 me
canizării ta bac a o 1 i'ă o perma
nenta atențiune î ijirii aliajelor 
și vi.c'or de munca pentru a fi fj- 
loie I. lucrarea cât mai buna • 
pământului.

Aco'o unde ț rr.inii sărăci i mijlo
cași vor fi h rtărîli de a treci» la 
organizarea sxiaisă a agricultură 
și unde vor exi ta cele mai bune 
condițiuni t hniie pentru aceasta, se
va putea organiza 
nuinăr restrâns de 
gricole colec ive.

Ăc-ste prime 

la început un 
gospadirii a--

gospodarii a-
gricolc colective v r avea ro
lul unor gospodări' colective 
model dela care țărani' să
raci și mijlo.a-i neorginizați in ast
fel de gospodarii ă învețe c • este o 
go-podări • agrico ă colectivă și ă sa 
comingi cu ochii lor de avan agiile 
aci rlci fo me superioare de coopera
tive de p oducțid agricole

Gospodăriile colec ive pot 11 orga
nizați' numai cu aprobarea C. C. 
al P ,M R, sau guvernului RPR

De \ ol arca g spodar.ib r agricole 
colective, extinderi a numărului lor 
nu va pu ea ai nu va țrebui să aibă 
loc decât pe măsura creșterii in
dustriei socialiste capibi'ă să înzes
treze agricultura socialist! cu mașini 
agricole p rfecționale, număru'ui ca
drelor de . . ronoml capab I să con
ducă agri ml ura unei asemenea 
gospodării < ■>’ , 'ive si pe măsura 
creșterii con- iinței mas elor largi ale 
țărănimii munci oare in ceea ce pri
vește superioritatea și necesitatea 
gospodăriilor agricole colective.

Va trebu’ ebborat de'a început un 
statut model al gospodăriilor colec
tive care să tină smma de condlnu-
nile concrete în care trecem la or
ganizarea 'or. Deci un a emenea sta
tut model va trebui «ă prevadă:

a) în gospodăria colect'vă nu pot 
fi prim'ți chiaburi, ci numai țărani 
sărac mijlocași;

b) membrii gospndărilor col ctive 
vin în aceste gospodării cu pămân
tul re care-l posedă și cu inventarul 
de muncă axând dreptul <’e a păstra 
pe lâneă casă încă o bucată de pă
mânt pentru zarzavaturi și pomi 
fructiferi, un număr de vite, an male 
si păsări de curte, precum șl unelte 
de muncă necesare cuftlvării bucă
ți de pământ pentru zarzavaturi și 
pom' fructifer și întretăierii anima
lelor și păsări’or de tfngă casă:

c) gospodările cotec'ive agricole 
sunt organizate pe princip'ul distri
buirii produselor după munca depu
să.

Partidul și guvernul vor sprijini 
prin toate mijloacele inițiativa țără
nimii sărace ș! mijlocașe pentru or
ganizarea gospodăriilor colective și 
te vor acorda un aiutor multilateral 
în această nouă și măreață operă.

Chezășia succesului in munca de 
atragere a milioanelor de țăran' să
rac' și mijlocași la construirea socia
lismului sub conducerea clasei mun
citoare, stă în munca organizațiilor 
noastre de Partid.

Partidul nostru a înregistrat o se
rie de rezultate pozitive în activita
tea sa în rândurile țărănimii mun
citoare. Organizațiile de Part'd dela 
sate au crescut si s'au întărit. In pre
zent avem organizații de b,iză în 
majoritatea covârșitoare a satelor. 
Compoziția socială a organizațiilor

(continuare in fag. lll-a)
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de Partid s'a Imbunâlățlt datorita 
înlăturării a numeroase elemente 
chlaburești care au pătruns in Par
tid In anii 1944—1945.

Ca rezultat al muncii politice de 
massă dusă în organizațiile de Par
tid dela țară pentru aplicarea liniei 
Partidului, a crescut activitatea po
litică a proleariului agricol șj țără- 
ninfl sărace, iar .Influența politică 
a cliiaburimii s'a micșorat.

Organ'zațille de Part d dela sate 
leg ite de massele țărănimii munci
toare, lc-a mobibzat in acțiunile po
litice și econom ce: campaniile elec
torale campanile agricole, colectă
rile ș a. in. d. Organizațiile de Par- 
tld și organ'zațille de mas^ă au mun
cit pentru rld'cirea nlvelulu cultura! 
al nta elor țărănimii muncitoare.

Organizarea și întărirea s'ndicate- 
lor de salar ați agricoli. îndrumarea 
activ tătii lor. a constituit o preo
cupare a < rganelor de conducere ale 
organizațiilor de Partid idei a țară. 
Organizațiile de Partid - Steri' au ju
cat un rol hotărâtor în înlăturarea 
din fruntea conperat velor a elemen
telor chiaburesti. Deisenienea, ele 
au jucat un rol activ în organizarea 
Staț anilor de Mașini șl Tractoare.

S’a întărit rolu> conducător al or
ganizației de Part:d sătești față de 
organizația de massă Frontul Plu
garilor.

Organ'zațl le de Part'd dela tară 
au ajutat crganzația Frontul Pluga
rilor în acțiunea de curățire a crga- 
nelor ei de conducere de chiaburi. 
Dar rezultatele poztive nu pot aco
peri lipsur i.' serioase din munca 
Partidului la țară.

Principala cauză a lipsurilor noas
tre stă în faptul că uoi iui am făcut 
o analiză temeinică a schimburilor 
inerveni'e in agricultură î i urma re
formei agrare, pentru a trasa o linie 
politică clară pentru munca Parti
dului la sate. Ac“asta a făcut ca în 
munca organizaților de Partid de'a 
tară să se creeze confuzii. Această 
lipsă a constat în fantul că nu aveam 
încă o atitudine clară șt fermă în le
gătură cu popularizarea ideii de 
asoc'ere a țărămmi muncitoare în 
go podarii colective. Vreme îndelun
gată organizat ile noastre de Partid 
au ocolit această problemă. In unele 
locuri organizațiile eu dus o propa
gandă profund greșită, denaturând 
măreața idee a reconslrucț ei socia
liste a agriculturii în gospodării co
lective, create în Statul victorios 
URSS, unde țărănimea a trecut dela 
mica gospodărie agricolă la gospo
dăria colectivă social stă colectivă, 
dobândind sub conducerea Partidu
lui Comun st (Bolșevic) al URSS un 
regim de v'a(ă feric'tă. socialistă.

Pe alocuri anumi e elemente stân
giste au pornit la crearea unor Coo
perative de producție fără a ține 
6eama de faptul că pentru aceasta nu 
■u existat condițiile materiale ne
cesare în prealabil, nu s’a desfășurat 
o acțiune de lămurire.

Aceste acțiuni anarhice au ajulat 
propaganda dușmanului de clasă îm
potriva Partidului.

Deasemenea noi nu am venit pâ ă 
«cum cu o analiză asupra cooperației

Problema cooperației n’a constituit 
până în prezent o preocupare per
manentă a noastră. Unii tovarăși cu 
răspundere din conducerea INCOOP- 
nlui au părăsit vigilența de clasă 
ceeace a ușu at elementelor dușmane 
să lovească în puterea economică 6 
cooperativelor reducându-se avantaje
le materiale pe care țărănimea tre
buia să le aibă de pe urma Iar.

Odată cu părerile greșite al? to
varășilor din conducerea cooperației 
au existat ș' la unii tovarăși din 
comerțul de Stat vederi greșite asu
pra rolului extrem de important al 
cooperației și al perspectivelor ei.

Viața de Partid în organizațiile 
sătești mai suferă de lipsuri seri
oase.

Noi n’am reușit încă să găsim me
todele cele mai potrivite pentru a
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face ca organizațiile să eș.i să duc* 
o viață intensă de Partid. Numărul 
membrilor de Partid fără sarcini 
concrete este Încă ridicai.

Partidul in munca sa de propagan
dă șl ag tație orală desfășurată la 
țaiă a obținut o serie de rezultate 
bune dar organizațiilor de Partid 
dela sate nu le-a fost asigurat în 
măsură îndestulătoare mate i dul de 
Parlid scris infrio forma accesibilă 
masselor țărănimii muncitoare. S’a 
făcut foarte puțin în domeniul răs
pândirii cunoștințelor științifice la 
sate în vederea combaterii prejude
căților. Intrio serie de organizații 
de Partid politica de ridicare a ca
drelor din rândurile proletariatului a- 
gricol, a țărănimii sărace la pos
turi de conduce e nu a fost uusă cu 
fermitate. Lichidând aceste 1 psuri. 
mobilizând toate o-ganizațiile de 
Partid, noi vom putea învinge greu
tățile care stau în fața muncii noas
tre la sate.

Munca de Partid la sate Irebue 
reorganizată îu legătură cu itouile 
sarcini pase de desfășurarea luptei 
de clasă la țară în perioada aceasta 
de p.egîti-e a condițiunilor necesare 
de transformare socialistă a agri
culturii și de trecere la organizarea 
unui număr restrâns de gospodării a- 
grico'.e colective.

Corni e ele de plasă ale Partidului 
trebuesc întărite cu elemente mun
citorești ridicate

Membrii de Partid în niassa la gă 
a muncitorimii și a milioan lor de 
țărani săraci și mij'ocii trebaesc e- 
ducați în spiritul luptei pentru con
solidarea alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea munci.oare sub condu
cerea clasei munci.oare în frunte cu 
Partidul nostru în spiritul luptei de 
clasă necruțătoare împoiriva chiabu
rilor exploatatori odioși și vicleni 
ai țărănimii muncitoare.

Munca o ganizatorică la sate tre- 
bue îndrumată cu hotărîre prin în
tărirea organizațiilor sătești de par
tid, prin îmbunătățirea compoziției 
sociale a organizațiilor de Partid 
din sate astfel ca cele mai bane ele
mente din rândurile muncitorilor a- 
grico'.i și țăranilor săraci să fie a- 
trase în Partid și în conducerea or
ganizațiilor de bază sătești.

O deosebi ă însemnă.ale trebue să 
dăm formării de cadre necesare o- 
perei de transformare socialistă a 
agriculturi', trehuesc elecți na'e ca
drele bune de Partid dii rândurile 
munci orimii și țărănimii muncitoare 
cărora să li se încredințeze munca de 
reorganizare a mișcării coopera
tiste ca o mișcare reală de masse.

Formarea de cadre agrotehnice ți 
cooperatiste (inclusiv contabil- și ges 
tionari) reprezintă o necesitate im
perioasă pentru succesul operei de 
transforma-e socialistă a agriculturii.

In gospodăriile de Stat, în sta
țiunile de mașini și tractoare și a- 
co’o unde se vor crea p imele gos
podării agricole colective organițiile 
de Partid vor trebui să-și concen
treze cele mai bane forțe pentru a 
ridica aceste gospodării la un grad 
înalt de organizare agrotehnică și 
a obține rezultate cât mai bane în 
inunca de ridicare a nivelului ae 
viață și de cultură a satului.

Propaganda și agi.ația de Par
tid îndeosebi presa ae Partid tre- 
bue să demaște în fața milioanelor 
de țărani săraci și mijlocași tipul 
vennos și hrăpăreț al chiabuHlor, 
să cultive ura de clasă împotriva, 
elementelor capitaliste dela tară 4 
să arate limpede pe înțelesul fie
cărui țăran sărac și mij’o:aș că sin
gura calc de a scăpa de exploatare, 
mizerie și stare culturală înapo
iată, este trecerea pe calea recons
trucției socialiste a agricuLurii.

Avem datoria să ducem în mod 
sistematic o acțiune largă de lămu
rire care să înlăture complect orice 
urmă a atmosferei de teamă fată de 
gospodări le colective, să arătăm a- 
vantagiile imense ale gospodăriei co

lective in Uniunea Sovietică, metodele 
sovietice de organizare $1 de muncă.

I rebue dusă o luptă neîncetată 
pentru ridicarea nivelului cultural al 
massel de mll'oane de țărani munci
tori In spiritul indicațiilor marelui 
Lenin: „Concepția incadrării înlregei 
populații in cooperative '’resupune un 
asemenea grad de cu'tură al țărănimii 
(tocmai a țărănimii fiindcă ea consti- 
tue o masă largă) Incit Îndeplinirea 
acestei condlțlunl este Imp slh'1 fără 
o adevărată revoluție culturală" (Le
nin despre Cooperație, pag. 19, ed. 
PMR).

Invățălormea dela sate are de m- 
cat un rol de seamă ’n munca de în
tărire a alianței dintre el,i«i munci
toare șl țărănimea muncitoare. De 
aceea organizațiile de Partid trebue 
să dea o deoseb ’ă a’ent'une pregă
tirii de cadre învătătoreștl devotate 
cauzei celor ce muncsc șt să a bă 
grijă ca invățăorli dela țară să albă 
bune conditiunl de trai ș' de muncă.

Partidul trebue să îndrumeze sin- 
d'catele de salarlatl agricoli pentru 
a organiza p° toți -'•fratil pe țoq 
munc'tor'i agricoli permanenti șl ne- 
permanenti si de a fntens'flca munca 
acestora pentru revendicările lor îm
potriva ch'aburilor.

Deasemenea sindicatele de salari- 
ati agricoli au o mare răspundere și 
in educarea muncitorilor a ricoli de
la gospodăriile agricole de bat șl 
dela stațiunile de niaslnl șl 'ractoare 
ale Statului pentru a munci In a^a 
fel încât aceriia să devină modele de 
organizare soc'allstă a muncii agri
cole.

Sindicatele de snlariaH agrico'l an 
o mare răspundere în desvollarea 
vig lenței fa*ă de încercările de <abn- 
taj ale chiaburilor si față <fp une'tl- 
rile împotriva regimului de democra
ție populară.

Staturii# populare vor fl cele mai 
directe cele nn| democratice ș' mal 
largi organizații ale poporului mun
citor. Ele vor forma temei a puterii 
de ctat dm țara noastră.

Organizațiile de Partid trebue să 
atragă massa largă n tă’anilor săraci 
și m jlocari la activitatea sfaturilor 
populare cimentând astfel alianța de 
clasă a proletariatului cu țărănimea 
muncitoare.

Exercitând puterea de Stat Jp co
mune, sfaturile populare trebue să 
ducă o pol'tică de clasă, o politică 

de apărare a țărănimii sărace Si 
mijlocii și de lovire permanentă a 
poz'țillor chiaburHor; ele trebue să 
dev'nă o pârghie pentru ridicarea 
nivelului cultural al țărănimii mun- 
c (oare pentru crearea și desvoltarea 
cooperației sub toate formele ei 
pentru încurajarea asociațiilor de 
muncă și de desvoltare a industriei 
locale și casnice. Sfaturile populare 
vor da astfel o contrlibuție imensă 
la îngrăd rea și apoi la lich'darea 
chiaburimii ca clasă precum șa Ia or
ganizarea gospodăriilor agricole co- 
lect ve.

Orgnizațiile de Partid, trebue să se 
preocupe îndeaproape de formarea 
și îndrumarea comitetelor provizorii 
cât și de pregătirea alegerilor pen
tru sfaturile populare.

Organizat ile de Partid, trebue să se 
se preocupe în permanentă de lămu
rirea și activizarea politică a masse
lor de femei muncitoare dela țară 
>i a tineretului sătesc. Ele trebue să 
atragă pe tinerii și t'nerele dela sate 
și în primul rând pe membrii UTM 
la o intensă participare la lupta pen
tru o recoltă îmbelșugată la acțiunea 
de lămurire a avantag ilor gospodă
riei colective, la răspândirea cunoș
tințelor agronomice, la diversele for
me ale activități culturale.

Introducerea consecventă a poli
ticii de pregătire a condițiilor pentru 
organizarea social'stă a agriculturii 
va duce la o extremă ascuțire a lup
tei de clasă dela țară. Chiaburi, pen
tru a-și menține pozițiile economice 
și influenta asupra țărănimii sărace 
și mijlocii își revarsă ura lor feroce 
împotriva democrației populare prin 

cele mai diverse metode dela cele 
fățarnice al vicleniei pană la actele 
dușmănoase ale sabotajului criminal 
Deaceea se cere tuturor organizațiilor 
de Partid, tuturor membrilor de Par
tid, tuturor oamenilor muncii; să-șl 
întărească vigilența de clasă astfel 
ca pledlcele de orice iei pe care cla
sele exploatatoare înecarea să le 
pună in calea trecerii la organizarea 
socialistă a agriculturii să fie sdrobite 
de massele țărănimii muncitoare.

Partidul nostru a dovedit capacl-

Noui măsuri pentru îmbunătățirea 
sănătății oamenilor muncii

Un mare număr de salariați suferinzi vor fi tratați 
anul acesta In sanatoriile balneare a'e M nisterului 
Sănătății. — Cum se vor face operațiunile de triere

in grija sa p ntru sănătatea oa
menilor mumii — regimul de de
mocrație p jpulară sub îndrumarea 
P.M.R. — trece acum la noui ma
suri care' au de scop îmbuna.ațiiea a- 
sistenței medicale.

Pentru anul 1949, Minislerul Să
nătății a hotărit sa trimită la cură 
in stațiile balneo-climatice un 
mare număr de salariați suferinzi.

Pentru a se asigura posibilitățile 
tratamentelor balneare unui număr 
cât mai mare de oameni din câm
pul muncii, au fost infăp uite noui 
și însemnate realizări în acest do
meniu.

Astfel au fost înființate „sana
torii balneare" in principalele sta
țiuni din țară ca Buziași, Olănești, 
Borsec, Sovata, Tușnad, Eforie, Te- 
chirghiol, ctc. care vor funcționa un 
sezon prelungit de cel puțin 5 luni.

In stațiunile în care condipile cli
matice, instalațiile balneare și in
dicațiile medicale au permis (Her- 
culane, Govora, Căimanești, Slănic 
Moldova, Vatra Dornei și Ocna Si
biului) au fost înființate „sanatorii 
balneare permanente’’, ce vor func
ționa începând din luna Mai In tot 
cursul anului.

Vor fi trimiși în sanatoriile bal
neare numai acei sa'ariați bolnavi 
a căror maladie necesilă în adevăr 
un tratament balnear sau liidromi- 
neral și a căror boală este suscepti
bilă de ameliorări sau vindecări prin 
asemenea tratamente.

Aceste trimiteri de bolnavi care 
se fac în raport strict cu capaci
tatea de cazare a sanatoriilor bal
neare ac Ministerului Sănătății nu 
trebuesc confundate cu „trimiterile la 
odihnă’’ care vor fi organizate de 
G.O.M. priu Asigurările Sociale de 
Stat.

Pentru ca operațiile de trimitere 
la bai să se facă In condiții cât 
mai judicioase pe criterii strict me
dicale trierea bolnavilor se va face 
prin intermediul unor comisii alcă
tuite din medici specialiști și asis
tate de delegați sindicali.

■ Până la 22 Martie a. c. se vor 
face examinările medicale ale sala- 
riaților, se vor întocmi foile de ob
servație tip și se vor face propu
nerile pentru trimiterile la cură în 
conformi ațe cu instrucțiunile tehnice

„larna în colhoz'*
Colecția „De vorbă cu sătenii'* 

Apărută în editura „Cartea Rusă" 
alegând sămânța pentrudin Uniunea Sovie- cam-Sătenii 

tică, spre 
alte țări, 
losită.

deosebire de cei dn 
nu lasă iarna nefo- 

i,
Colhozul „Secerea și Cioca

nul’’ din satul Timovo este in
acest anotimp, ca un stup de 
albine. Toată lumea muncește. 
E de lucru cniar |>e câmp, 
unde se pun garduri, ca ză
pada de pe arături să nu fie 
spulberată de vânt. In ateliere, 
se repară uneltele și mașinile. 
Femeile lucrează in magazii. 

tatea sa de mobilizare a poporulia 
muncitor pentru cucerirea de mari 
succese in lupta împotriva dușmanu
lui de clasă.

Plenara Comitetului Centra) al 
Partidului Muncitoresc Român Iți 
reafirmă încrederea in forțele Parti
dului clasei muncitoare șl in capa
citatea lui de a atrage massele cele 
nud largi ale țărănimii muncito.re 
alături de clasa muncitoare i sub 
conducerea e in lupta pentru înfăp
tuirea societăți socialiste.

trimis" de Ministerul Sănătății or- 
ganelo ->ani.are ie>p.civ< duj.u ura 
urmează

a) , salariații bo'navi din toată ța a 
ai ins i.uții'or și inln prinderilor u- 
rc au medici sau servicii medicale 
vor fi examinați și selecționați de 
către medicii proprii.

b) salariații bo navi din provincie 
ai instituții.or, întreprinderilor și a- 
telierelor care nu au medic projriu 
șe vor prezenta pentru examinare la 
circumscripțiile sanitare rurale :au 
urbrne, in raza cărora e găsesc În
treprinderile respective.

d) salariații bolnavi agricoli s« 
vor prezenta pentru examinare la cir
cumscripțiile sanitare rurale în raza 
cărora dornici iaza.

Salariații suferinzi cărora li s'au 
întocmit foi de ob ervație și au fost 
trecu(i pe tabelele de propuneri vor 
fi incunO; ințall din vreme de către 
medicul care a fă ut propunerea s- 
supra datei și locului unde sala
riatul urm azi să se prezinte în fața 
comisiei de triaj balnear.

Aceste comisii de triaj vor ho- 
tări care dintre salariații suferinzi 
sunt indicați p ntru cură ba'neară și 
Ic vor fixa stațiunea și seria in care 
vor fi trimiși.

In centrele mari muncitorești, <o- 
mi-iile de triere se vor deplasa ta 
fata locului p ntru efec.narea Iu. ă- 
rilor.

întreaga operație făcându-se acum 
in colaborare cu responsabt.ii sin
dicali și avându-sc în vedere cri
teriul indicației medicale, salariațij 
bolnavi de afecțiuni tratabile in sta. 
țiuni'.e mai sus indicate, să se a- 
dreseze cu deplină încredere medici
lor și c omisiunilor de triaj pentru 
a nu pierde termenul.

Pe lângă criteriul medical, aceste 
comisii vor ține seamă și de princi
piul de a veni in primul rând in 
sprijinul oamenilor muncii suferinzi 
care depun eforturi excepționale in 
depășirea normelor, inovatorii în 
muncă și unii tehnicieni.

In cazuri de afecțiuni identice tra
tărilor în stații balneare, comisiile 
de triere vor prefera in limita lo
curilor existente pe muncitorii u- 
ferinzi cei mai valoroși din cântp il 
muncii. accen:uându-se procentual pe 

categoriile de muncă grea. (Rad n).

pania da primăvară.
Despre această viață har

nică, dusă in colectiv, se scrie 
in broșura „Iama in colhoz" 
tipărită recent de „Cari n 
Ru-ă" in colecția ,,De vorhă 
cu sătenii". Tot din acea-tă 
broșură, sătenii noștri pot atia 
cum păstrează colhoznicii so
vietici in bune condițiuni. ma
terialul de însămânțat și cum 
își împletesc ci munca zi'n ă 
cu opera lor de ridicire cul
turală.



4 rum nut

Popoarele țârilor mediteraniene 
nu vor ca Marea Mediteranâ 

tâ tiu transformată înlr’un hc american

Mari manifosta|ii la Roma împotriva pactului Atlanticului ji a politicii 
militariste a guvernului De Gasperi 

Manlfestanțll au foit atacați de poliția motorizată șl lovită cu bastoanele 
de cauciuc și paturi de armă. Au fost efectuate numeroase arestări

Ztarul sovietic Krasni Flot 
se ocupă într'un articol, de tti- 
tensificarea activi/Ă/ii diploma
tice șt militare a Statelor U- 
fitte *h bazinul Afara Afedi- 
lerane.

Conducătorii dela Ik'ashing- 
lon — scrie darul — vrând 
iii termine cât mai repede lu
crările pregătitoare pentru iu- 
cheerea pactului de agresiune 
al Atlanticului de Nord, for
țează paralel cu aceasta fi cre
area unui bloc al (arilor doi 
bazinul Mediteranifitt. IZxpan- 

swniftii americani infenfionează 
să folosească nou! bloc mili
tar ae agresiune in- scopul lăr
girii fi întăririi pozi/iiior lor 
economice, politice fi straie 
gice in Marea Mediterană.

Trebue ținut seama de fap
tul că Statele Unite consideră 
tarile din bazinul mediteraniau 
drept capete de pod in vede
rea unei agresiuni împotriva 
Uniunii Sovietice fi u (arilor

Numeroase organizații progresiste din lumea întreagă 
salută cu entuziasm propunerea pentru convocarea 

unui Congres Mondial pentru apărarea păcii
MOSCOVA, 14 (Rador). — Comi

tetul Central al sindicatelor munci
torilor din ndustria textilă a URSS 
a salutat cu căldură propunerea pri
vitoare la convocarea congresului 
mondial pentru apărarea păcii și se 
declară gata să ia parte activă la 
lucrările Iul.

In răspunsul dat inițiatorilor aces
tui congres, comitetul central al sin
dicatelor 'muncitorilor textiliști (fin 
URSS subliniază că tortele partiza
nilor păcii sunt mult mai mari decât 
tortele react unii si ele vor înfrânge 
planurile ațâțătorilor la un nou răz
boi dacă oamenii muncii din lumea 
întreagă se vor uni in lupta pentru 
pace.

• * *
MOSCOVA, 14 (Rador).— 

Academia de științe medicale 
a URSS a adoptat o rezoluție

PorespondeniDl din Augsbnrg al ziarului *ew 
York îi^es anunță că po'iția amer C’nă din Ger
mania s’a transformai 
de luptă ce posedă 360 

și arme
NEW YORK, 14 (Rador).— 

Corespondentul din Augsburg 
al ziarului New } ork Timcs 
anunță că poliția militară a- 
mericană din Germania s’a 
transformat într’o unitate tac
tică de luptă ce posedă 360

de democra(ie p >fulară din
lîuropa răsăriteană.

Includerea Spumei în blond 
mediteraniau — continuă sta
tul — demască pe deplin ca
racterul imperialist agresiv al 
acestui procct.

Articolul arată apoi cum 
Statele Unite se străduesc să 
transforme Turcia, Italia fi 
Crecia ui baze militare ale im 
pcrialismului american in ba
zinul" medileranian.

Realizarea acestor uneltiri 
nrnsive incb.ee articolu' 
intânip'.nă însă. inijxitrivirea 
dârză a popoarelor din bazinul 
rnediteriiian, care sunt gata 
să-și ape.Te libertatea și inde
pendența.

Popoarele j țărilor meditera- 
mene nu vor ca Marea Me
diterană să fie transformată 
într'un lac american și con
damnă cu i hotărire creiarea 
blocului meuiteranian.

priti care salută ideea convo-1 
cării unui congres mondial 
pentru para și adresează un 
îpel călduros tuturor acelora 

care lucrează în domeniul știin
ței medicale din luma întrea
gă să protesteze împotriva 
ațâțătorilor la un hqu război 
și să ia .parte activă li lucră
rile congresului pentru apăra
rea păcii.

• * •

SOFIA, 14 (Rador). — Urmând e- 
xetnplul oamenilor de știință, scrii
torii ș ziariștii bulgari și-au ridicat 
glasul pentru apărarea păcii.

Scriitorii bulgari s’au declarat gata 
să participe la congresul mondial 
pentru pace și au cerut tuturor in
telectualilor din tară să lupte activ 
împotriva unelt'rilor ațâțătorilor la

întro nmtate tactică 
tancuri, artilerie ușoară 
automate

tancuri, artilerie ușoară și ar
me automate.

Corespondentul arată că 
forțele polițienești sunt îm
părțite pe batalioane, fiecare 
batalion dispunând de artile
ria sa proprie, unități medi
cale și de intendență.

ROMA, 14 .(Rador). — l.a 
u Martie a avut loc la Ruina 
manifestația [copulației imp_>- 
triva pactului Atlanticului și 
a politicii, militariste a guver
nului l)e Gasjieri. >

l’e la orele 7 după amiază, 
mu de tineri și tinere care au 
sosit in centrul orașului din 
toate cartierele Capitalei, au 
organizat o demonstrație ir, 
fața clădirii Ministerului Afa- 
cerdor Externe. Participanțh 
au manifestat in fața clădirii 
M’nistemlui '.in semn de pro
test împotriva (uneltirilor ațâ
țătorilor la răzlioi. Mulțimea a 
strigat: „I'rem pace"! „Jos cu 
Sforza"! „Jos cu afâfătorii ia 
război"!

Tineri aparținând organiza
țiilor progresiste au împărțit 
manifeste care spun intre altele 
„încercarea partidelor g'c; er 
numen tale de a include italia 
in pacul Atlanticului ame-

război și pentru prietenia șl colabo
rarea între popoare.

Ziariștii bulgari au luat liotarîrea 
de a lupta cu și mai mare hotărîre 
pe calea presei și a radioului împotri
va ațâțiicoritor la război, care sunt 
dușmanii progresului și culturii.

• • •
FRAGA, 14 (Rador). — 

Consiliul femeilor din Cehos
lovacia a publicat o declarație 
prin care salută propunerea 
comitetului internațional de le
gătură al intelectualilor pentru 
apărarea păcii și a federației 
democrate internaționale a fe
meilor de .1 ;se convoca un 
congres internațional al parti
zanilor păcii.

Declarația arată că femeile 
din Cehoslovacia doresc pacea 
și că ele sunt gata să lupte 
pentru ea, susținând in acest 
scop in mod activ politica paș
nică a Uniunii Sovietice.

* * *

HAGA. 14 (Rador). — Presa olan
deză a publicat declarația femeilor 
olandeze în care acestea salută cu 
entuziasm propunerea de convocare 
a unui congres mondial pentru apă
rarea păcii.

Federapa chiamă toate femeile o- 
landeze să sprijine mișcarea pentru 
apărarea păcii pentru zădărnicirea 
planurilor ațâțătorilor la război. 

nin/ă sa atragă (ara noastră 
mir un nou război pentru in
teresele impcriahftilor amen- 
< ani.

Tineri fi tinere di ti Noma! 
l’i reammiiji prea bine pactul 
de ofel al lui Mussolini care 
ne-a dus la dezastru, l'om răs
foind, ucelora care vor să ne 
trimită încăodatâ la moarte 
„NU"I j<5 ne utnm in lupta 
pentru pace fi independentă

Indignarea participanților la 
manifestația. împotriva pntțti- 
rilor militare ale guvernului a 
crescut și m.u mult când nu 
apărut jx- străzile Romei afi

I p«i> l<im« ntul Itnliân 

F[tula$ul^[ialisll|ieiruNmiaiiBUDuH[araW 
Miuir uuresiv al Paliului Atlanticului

ROMA. 14 (Rador). Despuierile 
asupra declarației guvernului în le
găturii cu alăturarea Italici la pactul 
Atlanticului de Nord au început ip 
camera doputatilor la 12 Marți

Petro Nennl. conducătorul grupu
lui socialist din camera depulaților a 
declarat in cuvfii)tar-a ta că ches
tiunea stabiliri Unei politice exter
ne a guvernului nu poite fi hotărltă 
printr'un vot de încredere cum a ce
rut De Gasperi.

După ce a demascat falsitatea de
clarat ilor lui De Gasperi in legătură 
cu pactul Atlanticului. Pletro Nennl 
a declarat adresându-se membrilor 
guvernului:

..Dacă veți semna nouf pact, veți 
transforma Ital a într'un vasal al Im- 
per aliștilor de dincolo de Ocean, 
veți lipsi țara de orice Inițiativă șl 
libertate de acțiune.

Pactul a cărui inchcere o discu
tați aici — 3 cont’nuat Nennl — 
este „un pact agresiv îndreptat îm
potriva tării care acuin 6 ani la Sta- 
lingrad a apărat întreaga lume de 
barbaria nazistă-'!

Cuvintele lui Nenni au provocat 
ovaț ile furtunoase ale comuniștilor 
șl socialiștilor șl proteste din partea 
democraților creștini.

„Aceasta se confirmă — a conti
nuat Nennl — prin comporlarea în- 
tregei prese oficiale și semioficiale 
care se lasă călăuzită in întregime 
de spiritul de ură împotriva Uniu
nii Sovietice. Aceasta se datorește 
șl presiunilor exercitate de organi
zația „Acl iuiea catolică" și de Rapa, 
care se tem că nu vor mai putea 
tine masscle sub influența bisericii 
catolice fără o „cruciadă împotriva 
cnnnmismu’ii' si împotriva Uniunii 
Soi letlee". 

șele antisovictice ale Partidu
lui Democrat Creștin in legă
tură cu hotărirea lui De Gas
peri de 1 «e „alătura" pactu
lui Atlanticului.

De ind.ită ce manifestanții 
au apărut în fața clădirii Mi
nisterului de Externe, ei au 
fost atacați de [«iliția mot.iri
zată care a făcut uz de bas
toane de cauciuc și de paturile 
armelor. Numeroși partia- 
panți la manifestație preeptn 
și trecători au fost bătuți. Po
liția a efectuat numeroase ares
tări.

ACUZ GUVERNUL —A CONTI
NUAT NENNI DE A FI PUS LA 
DISPOZIȚIA STATULUI MAIOR AL 
UNIUNII OCCIDENTALE BAZELE 
TERESTRE. NAVALE $1 AF.R1ENE 
ALE TARII SI. DL A FI TRANSFOR
MAT ASTFEL ITALIA ÎNTR'UN 
CÂMP DE LUPTA IN CAZUL LNUI 
RĂZBOI. SISTEMUL MILITAR IN 
CARE GUVERNUL CAUT A SA A- 
TRAGA ITALIA AMENINȚA S'O 
IMPLICE ÎNTR'UN RAZBO1 INDI
FERENT UNDE ACESTA AR PU. 
TEA ISBUCNL

Acuz guvernul do a II trădat Inte
resele singurel politici care poate 
garanta prezentul șl viitorul Italiei, 
pol tica eliberării do orice obligații, 
politica neutralității.

Acuz guvernul că pregătește sa- 
criflc'ul a mii de vieți Italiene pentru 
aventurile războin'ce ale Statelor 
Unite.

Suntcfl împ'nșl — a exclamat 
Nennl - de teama șl ura oarbă 1 

celor care după ce au încheiat in 
trricut o alianță cu Uniunea Sovle- 
t'că împotriva Iul Hitlcr șl a Iul 
Mnssolln', nu au Ințc'es că luptă pen
tru o cauză progresistă șl că înain
tarea trupelor soviet'cc va el'bera 
numeroase țări șl va provoca in lu
nea întreagă o mișcare a forțelor 
progresiste împotriva cărora se în
cearcă azi mobilizarea întregului 
occident.
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