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asupra problemei sindicale
P.enara C >n i viului Central al P. 

M R. a luat în iliscuție sarcinile 
ce stau in fața sindicalelor în ac
tuala perioadă când sub conduce
rea Partidului, clasa muncitoare In 
alianță cu țărănimea muncitoare a 
Înlăturat dela putere clasele exploa
tatoare, a preluat tu mâinile sale pu
terea politică și a trecut la cons
truirea socialismului Exproprierea- 
pămân.ului moșieresc nați malizarea 
principalelor inireprinderi industria
le, miniere, bancare de transport ți 
asigurări, elaborarea Planului de 
Stat pe anul 1949. trecerea in miinile 
Stalului a comerțului exterior și a 
unei părți a celui in ert r — in do
meniul economic lichidarea parti de-, 
lor burgheze reacționare, Înlăturarea 
reprezentanților burgheziei din gu
vern, răsturnarea monarhiei proclamat 
rea Republicii Populare, cimentarea a 
lianței între proletariat și țărănimea 
muncitoare ți cucerirea de către cla
sa muncitoare a rolului de condu
cător în viata de Stat, adoptarea 
nottii Cons iIuții care oglindește 
transformările soc ale din tara noas
tră - în domeniul politic, aces
tea sunt principale'e realizări ce stau 
la baza regimului de democrație 
populară din țara noastră 

iD'esvoltarea democrației populare, 
ca formă de trecere dela capitalism1 
la socialism are loc în condi'iunile 
unei lupte de clasă ascuțite Clasele 
exploatatoare păstrează încă poziții 
economice importante în agricultură, 
tn comerț precum și unele poziții în 
industrie Ele sunt sprijinite în nă
zuința lor de a răsturna puterea 
lor po'i ică și economică de im
perialiștii străini și dușmani al in
dependenței țării noastre.

In aceste condițiuni regimul de 
democ ație populară îndeplinește cu 
succes funcțiunile dictaturii proleta-, 
riatului, adică funcțiuniile de lichi
dare a pozițiilor economice ale cla
sei < xploatatoare. de în ibrșire a 
încercărilor de restaurare a vechei 
orînduiri de antrenare a masselorp 
de oameni ai muncii -în opera de. 
construire a socialismului sub con
ducerea proletariatului.

Cu alte cuvinte regimul de demo
crație populară este o formă a 
dictaturii proletariatului.

„Dictatura proletariatului nu în
seamnă sfârșitul luptei de clasă ci 
continuarea ei în forme noui. Dic
tatura proletariatului este lupta de 
clasă a proletariatului care a în
vins și a 1 uat în mîinile sale pu
terea politică împotriva burghezi i 
învinse dar ne nimicite, burghezie 
care nu a încetat să opună împo
trivire, care-și întețește împotrivi 
rea’’. /Lenin voi. 24 pag. 311).

Dictatura proletariatului este, du
pă cum ne învață Lenin, o formă 
deosebită a alianței între clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, pre-, 
cum și alte pături muncitoare, a- 
lianță împotriva claselor exploata
toare și avînd ca scop înfăptuirea și 
cortso.i-area d finii.’i a socialismu
lui.

Ea este o iormă înaltă a democra 
țici — o democrație îtală, nu în 

voibe ci în fapte, o democrație 
pentru majoritatea c ivirșit iare a po- 
|X>rului, pentru poporul muncitor.

In ța; a noastră ca și în alte țări 
cu democrație țiopulară dictatura pro
letariatului a Îmbrăcat o formă spe
cifică. Clasa muncitoare In alianță 
cu țărănimea muncitoare a putut in
staura dictatura proletariatului fără 
revoluții violente și Tasboi) civil 
uatorilă vie oriei i,(ortic repuria- 
tă de Uniunea Savieli a în dl de 
al doilea război mondial, datorită e. 
liberării țării noastre de către for
țele armate ale stalului socialist, și 
sprijinului poli ico-economic aco'dat 
țării noastre de Uniunea Republi
cilor Socialiste Sovi ticc Caracterul 
specific al dictaturii proletariatului 
din țara noastră este rod al celei 
mai grandioase cuceriri a proleta. 
ria ului din întreaga lume — Marea 
Revoluție Soc’alistă din Octomb le 
și al uriașei pute i' polili e și eco
nomice a Uniunii- Sovietke-----

Pentru asigurarea succesului de
plin al opcr. i de construire a socia
lismului din țara noastră este ne
cesară folosirea experienței istori
ce a construirii socia isniului fn U. 
R.S.S. în toate domeniile de activi
tate — cel al organizării vieții de 
Stat, al organizării economice, al 
desvoltării culturii.

Chezășia succesului în opera de 
desfințare, a ori căici exploatări, de 
construire a socialismului și de asi
gurare a bunei stăii materiale și 
culturale a poporului muncitor con
stă in mobilizarea tuturor forțelor 
clasei muncitoare sub conducerea a- 
vantgardei sal ■ Partidul Muncitoresc 
Român.

Sindicatele ca cea mai largă or
ganizație a clasei muncitoare re
prezintă principala curea de trans
misie între partid și massa prole
tariatului. Ele sunt principalul aju
tor al P.rBdului în munca de mo
bilizare și educare a clasei mun- 
toare. Ele ajută Partidul să sădească 
în mintea oamenilor muncii conș
tiința, astfel ca succesul operei mă
rețe de clădire a ormduirii socia
liste nu poale fi dccît rodul efortu
rilor muncitorimii aliată cu țără
nimea muncitoare.

In noile condițiuni istorice sindi
catele au rol fundamental schimbat. 
In întreprinderile de Stat, care nu 
mai aparțin exploatatorilor și au 
devenit un bun comun al poporului 
muncitor, sindicatele au sarcina de a 
organiza eforturile clasei muncitoare 
pentru ridicarea producției, îndepli
nirea Planului economic al Statului 
în vederea conslruirii și consolidării 
bazelor economice ale orînduiri^ș<_ 
cialiste și asigurării bunului trai ai 
muncitorimii.

A| ă area intereselor economice ale 
masselor de salariați în conformitate 
cu necesitățile construi;ii socialis
mului, munca permanentă de ridi
carea nivelului lor material și po- 
litico-cullural constitue sarcina fun
damentală a sindicatelor. In între
prinderile capitaliste sindicatele ve- 
ghiază ca eforturile muncitorilor de 
a spori producția, să nu fie sabo

tate I ■ patron. Ele lup .1 i.np mi- 
va exploatării veghind ca patronii a 
fndeplineas ă prevederile contraclel i 
colic ive și ale legislației muncii, 
sa lespcte legile statului.

O deosebită însemnătate repre
zintă organizarea tn -indicate a ț ar- 
ții proletariatului aflătoare li sate
— salariații agricoli Sindicatele de 
salariați agricoli joacă un rol im
portant in cimentarea a|i înței intri- 
clasa muncitoare șl țărănimea mint- 
cltoaie, și în întărit a pozițiilor 
piole anului și a partidului au h 
țara.

Activitatea educativă a sindicate
lor trdnn- să se no ire din ca
racterizarea dală ci- Lenin .indi
catelor care sunt oq>aidzații ,.c!e e- 
ducare, de atragere, de instruire; ele 
sunt o școala de conducere o școală 
de gospodărire, o școală a comu
nismului”. (V. t. I rnht, Opere vo
lumul 26 pag. 33).

sindicatele se călăuzesc de înhă
țații a ma l|or dascăli ai proletaria
tului, Marx, Engcls, Lenin și S’a- 
|in. Munca educativă a sindicalelor 
are drip scop sâ liăice conștiința de 
clasă a muncitorimii, să coinbala 
prejudecățile și toate manifestările 
burgheze în conștiința muîicitorilor
— în deosebi manifestările na|io- 
naliste, șovine antisemite — i să 
educe muncitorii în spiritul patriotis
mului și internați-jiialismului j ro- 
lelar în spiritul luptei de clasă îm
potriva exploatatorilor și un-llelor 
lor reacționai o-fascis!e. Sindicatele 
trebuc să combată vechea atitudine 
față de muncă, rămasă din vremea 
cînd fabricile aparțineau patronilor 
exploatatori, sa educe salariații in 
spiritul disciplnei în muncă, a dra
gostei față de munca făcută spre 
folosul poporului muncitor și a 
grijii pentru bunul obștesc, să dea 
avînt forțelor cr.atoare ale tn ssclor 
muncitoare, si c cască ziditori con- 
știenți ai socialismului.

I. Lupla p< nlru realizarea pla
nului econom'c

Sarcina centrală a sindicatelor, în 
momentul actual este de a mi biliza 
clasa muncitoare în lupla pentru rea
lizarea și depășirea planului eco
nomic.

Realizarea planului economic va 
constitui un succes serios pe drumul 
construirii socialismului în țara 
noastră, va asigura îmbunătățirea 
condițiunilor de trai ale salari iților, 
ca urmare a eforturilor lor penlru 
riuicarca cantitativă și calitativă a 
producției.

Sindicatele trebue să organizeze 
larga desba'.ere a planuril- r de pro
ducție în întreprindere. în așa fel 
îneît fiecare muncilor să le cunoas
că, să poală face observațiile și pro
punerile sale, de jos în sus, cu 
piivire la obiectivele și metodele de 
realizare și depășire a acestor pla
nuri în echipa, secția sau întreprin
derea respectivă.

Raporturile între salariați și ad- 
minastrațiile întreprinderilor de Stat 
sunt raporluri de colaborare.

Orga, izațiile de Partid, tribue să 
vegheze ca sindicatele să nu se sub- 

s’.ituc- conducerii intre; lin terii-r și 
i-o ic | ec < principiul gcneial al 
conducerii unice Pe de alta [.arte, 
condu crite întreprinderii r Ir buc sa 
fie sttaine de orice birocratism și 
să nu respingă sprijinul sindicate! ,r 
și iniția i.a creat .-aie a muncitorilor 

Pentru a putea in bi iza întreaga 
clasa muncitoare in lupta [*ntiu iea- 
lizarea și depășirea planului ec n - 
inie ma a 1 irgă a muncit rit' r I- h- 
nlcienilor și inginerilor trebue c- 
ducata Iii spiritul n. mii atiiudini fața 
de tnuncă, față de avutul < bștesc 
corespunzătoare condițiunilor din ta
ra noastră, unde putcica se află In 
mlmile clasei inund' aie și a sil
filor ei, iar prim ipalde mijloace 
de producție industrială au deve
nit bun al poporului muncilor.

Sindicatele trebui sa ducă o luptă 
permanenta p nlru ridicarea |>r duc- 
tivilății muncii, aflată încă la un 
nivel redus față de anul 1038 Spo
rirea productiv ilatil muncii < sto o 
condiție de căpetenie a realizai ii 
planului economic, care prevede spo
rirea valorii prsrlucți i industriale 
In anul 1949 cu 40 la suta.

O sarcină de c -a mai inare im
portanță a fiecărui membru de par
tid din sindicale și a fiecărui organ 
sindical, este de a lupta p ntru în
tărirea disciplinei In muncă și pen
tru mai raționala folosire a timpu
lui de lucru, prin lichidarea absen
țelor și întârzierilor nemolivate d la 
lucru și a delăsării precum și prin 
interzicerea cu desăvîrșire a ori
cărui fel de ședințe, în timpul lu
crului ședințe, conșfitui i_ ele. în 
timpul orelor de producție.

Realizarea cu succes a planului 
economic și financiar cete cea mai 
marc grijă fața de avutul obștesc, 
mașini, unelte, mate 11 prime si o 
strictă economie în materiale, ener
gic electrică, combustibil, etc.

Sindicatele t ebue să intznsifiice 
lupta pentru reducerea deșeurilor și 
lichidarea rebuturilor, care in unele 
întreprinderi mai conslitue principala 
cauză de pi iică în reducerea pre
țului de cost și mărirea .randamen
tului muncii Ele trebue să Jea o 
permanentă bătălie pentru ca unei 
creș'.eri cantitative a producției, să-i 
corespundă creș erea calitativă.

Sindicatele au sarcina de a munci, 
pentru însușirea cunoștințelor teh
nice de către muncitori și în deo
sebi de călre tineretul muncitor, par
ticipând activ la pregatî, ea de noi 
specialiști și tehnicieni, precum și 
fie a contribui la creaiea un r rapor
turi de colaborare în producție în
tre muncitori și cadrele existente de 
specialiști.

O problemă importantă de care 
trebue să se ocupe sindicatele In 
lupta pentru reducerea prețului de 
cost al produselor fabricate este pro
blema justei reparlizări a forțelor' 
de muncă în vederea îndeplinirii p'a- 
nului economic.

Actualmente numărul salaria|ilorfo- 
losiți în munci administrative este 
prea mare. In vederea lichidării a- 
cestel situații anormale, sindicalei? 
trebue să ducă o muncă de lămurire 
pentru a atrage nemijlocit în pro

cesul de (ir.iducțle S.la tați ocupați 
cu muncineproduchve explicăndu-le 
.a in acest fel ii devin participant! 
activi și utili ai operei de construire 
a socialismului

■sindicate e t.r bue sa educe mun
citorii in spiritul IljXcI de cl-sa. 
împotriva rxploatatu ilor și u,, Ițelor 
lor care nu se dau liapri lin fața 
nici unei rnirșavii p-ntru a 1 vi in 
putcii'â p lill . și - n -ml a a 
menii or mumii din țara mustii

Sindicatele Io buc sa tina triază 
vigilența muncit li'or faț >. de orice 
încercări- de sabitaj și de dtBordani- 
. area producției din partea elemen 
tclor dușmăaoasy clasei muncit»"-, 
■i Republicii P.,puai<- Române.

II. Întrecerea socialistă
Principalul inijhw de mobilizare 

ți desv uitare a ini i tiv . ți fș.rțri 
creatoare a nu--clor lu lu; ta pen
tru realizam și de J-.-irca plaiului 
economi, . - c intriccrca «. eialist.,.

In une.e .’jinun Indus ria'e, intre- 
cerile socialiste au căpătit un ca
racter larg ți sunt un fjcl .r im- 
pjriant tn icalizarea programei or de 
producție. In cadrul k r s’au .■vu’ei- 
țiat numen și fruntași ai producției, 
care au depdșit cele mai ridicate 
norme exis ente astrzi au adus ino
vații tehnice ți Imb nitățiii in sis
temul dc organlzrne a muncii pe 
echipe sau secții.

Plenara consideră că Comi’elul 
Central al Partidului nu s'a preocu
pat in destulă măsură de pn b erna 
organizării întrecerilor. Membri de 
PardJ din conducerea CG.M. șl a 
Uniunilor sindicale nu au dat între
cerilor socialiste importanta cuve
nită Aceasta a fă ut ra I urecerile 
U aibă un caracter sporaJic să se 
stingă și să reapară în diferit» ra
muri de industrii întreprinderi 
secții sau echipe, iară să se gene
ralizeze prețioasa experiență părți, li 
și locală Experiența fruntașilor In 
producțiee nu este popularizată, iar 
elanul cu care massele au pornit 
întrecerile nu este f I .sit astfel In
cit sindicalele să lege înt i de ini
țiativele din massă și să le unească 
rfitr’o largă mișcare a întrecerilor 
cu caracter organizat.

Unele organizații de Partid ți 
sindicale au f. losit metode forma
liste și birocratice în organizarea 
și conducerea întrecerilor. Multe în
treceri au fost organizate „de sjs 
tn jos „prin ordinebirocralicefiedin 
partea organelor sindicale f .Sle. gul 
Roșu” Brașov, etc.), fie din partea 
administrației întreprinderilor (C F. 
R.. Regionala Timișoara, s tia în
treținere, etc.)

Plenara atrage atențiunea tuțurcr 
organizațiilor de Parrid și membri, 
lor de partid cin conduceri’e organe
lor sindicale că organizări a și con
ducerea întrecerile,r socialiste consti
tue o sarcină centrală de care trebue 
să se preocupe îndeaproaoe sindi
catele sub conducerea și îndrumarea 
Partidului.

Punctul de plecare al întrecerilor, 
socialiste trebue sa-1 constitue In-

(Continua'e în pag. II-a)
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Noua organizare a asigurărilor 
sociale, un puternic stimulent 

în munca fiecăruia
de MAKIA SAKliU deputut d«: Hunedoata

Rezoluția Ședinței Plenare a C.C. ai P.M.R.
din 22-24 Decembrie 1948

asupra problemei sindicale
Proectul de lege pentru 

organizarea asigurărilor so
ciale de Srar, votat de Ma
rea Adunare Națională, se 
încadrează în planul Econo- 
nomic de Stat al Republicii 
Populare Române — plan 
de lupta împotriva foametei, 
mizeriei, pentru propășirea e- 
conomică și culturală a po
porului, pentru asigurarea 
belșugului și fericirii tuturor 
celor ce muncesc.

Dacă analizăm cu atenție 
textul legii, ne putem da sea
ma de caracterul ei demo
cratic și profund omenesc, 
ne putem da seama că me
canismul vechiu, birocratic nu 
mai corespundea structurii 
actuale a asigurărilor sociale, 
că mecanismul vechiu împie
deca legătura cu masele sala
riate, împiedeca îndeplinirea 
funcțiunilor lor principale, a- 
dică asigurarea materială a 
salariaților asigurați pentru 
caz de boală, bătrînețe sau 
incapacității de muncă.

Legea nouă revoluționează 
asigurările sociale în primul 
rind prin faptul că schim
bă felul de organizare:

Conducerea Asigurărilor 
Sociale de Stat va fi aleasă 
de marea massă a salariaților, 
dela delegatul pentru proble
mele de Asigurări Sociale pe 
lîngă fiecare grupă sindicală, 
pînă la Consiliul Central al 
Asigurărilor Sociale pe lîngă 
C, G. M. Acest fapt asi
gură pe cei ce muncesc că 
interesele lor vor fi într'ade- 
văr apărate și asigurate prin 
aleșii din sînul lor.

Pensia de bălrînete se re
cunoaște dela vîrsla de 60 
ani pentru bărbații cu 25 de 
ani în cîmpul muncii și 55 
ani pentru femei dacă au cel 
puțin 20 ani în cîmpul mun
cii — iar pentru muncitorii 
subterani limita de vîrstă se 
reduce la 50 de ani și sta
giul în cîmpul muncii la 20 
ani pentru acei ce au cel pu
țin 10 ani de muncă subte
rană sau vătămătoare sănă
tății-

E o mare ușurare pentru 
cei ce muncesc, mai ales în 
munca grea cum sunt minerii,- 
se bucură nu numai pensio
narii ci fiecare salariat vă- 
zîndu-și bătrînețea asigurată. 
Dreptul la pensie pentru copii 
se prelungește pînă la 18 ani 
pentru copiii ce urmează 
școala și fără limită pentru 
copiii incapabili de muncă

La pensie au drept și pă
rinții dacă erau susținuți de 
fiul sau fica decedată. Asis
tența medicală, medicamente 
și spitalizare, se prevăd gra
tuite pentru toți salariații,- ori
ce salariat asigurat are drep
tul la odihnă fără ca să aș
tepte, ca în trecut,, să se îm
bolnăvească și să capete cer
tificat medical în acest scop. 

E interesant de subliniat . 
faptul că și categoriile noui de , 
salariați se vor bucura de 
toate aceste drepturi,

E vorba de salariații agri
coli și casnici.

Femeile ce au cel puțin 3 
luni vechime, au drept la aju
tor bănesc în caz de mater
nitate în tot timpul concediu
lui și la ajutor bănesc pentru 
procurarea rufelor pentru co
pilul născut și la un ajutor pe 
toată durata alăptării.

Sunt multe îmbunătățiri pre
văzute in noua lege a Asi
gurărilor Sociale de Stat. Dar 
e destul să ne oprim la aceste 
cîteva enumerate mai sus ca 
să ne dăm seama că în mo
mentul de față cînd am pășit 
pe calea construirii socialis
mului în Republică noastră 
Populară, această lege 
va deveni un imbold puternic 
pentru oamenii muncii.

Cu cît drag și avînt va 
munci minerul din Valea-Jiului, 
de exemplu, știind că bătrî
nețea lui este asigurată, că 
nu va deveni cerșetor, cum 
au devenit atîția pensionari, 
— orbi, ologi, singuri, pără
siți de lumea întreagă, mulți 
dormind pe lavițe de lemn cu 
un butuc de lemn sub cap în 
loc de pernă, plini de insecte 
și flămînzi. Cu cît drag va 
munci, orice salariat — știind 
că după muncă va avea 
drept legal de odihnă,la mare, 
în munți, la băi ter- male, 
unde nu pășea decît piciorul 
exploatatorilor bogați

Cu ce bucurie și avînt va 
munci fiecare, văzînd grija ce
lor ce conduc țara noastră, a 
Partidului Muncitoresc Ro
mân, grija de sănătate, de se
curitate în muncă, grija de 
femee, mama muncitoare, grija 
de copiii celor ce muncesc-

Avîntul în muncă va grăbi 
pașii noștri spre socialism — 
spre bună stare și fericirea 
poporului nostru și va cimenta 1 
regimul nostru democrat — o 
piatră pusă la temelia păcii.

(Urmare din pag. l-a) 

trecerea individuală. întrecerea pe e-, 
cliipe șl scliimbilil, bazată pe an
gajamente concrete legate de planul 
de producție, iar aceste întreceri să 
se lărgească între imitați mai mari 
fn cadrul aceleiași întreprinderi și 
între întreprinderi.

întrecerile socialiste trebue sM a- 
sigure sporirea calitativă ți canti
tativă a producției piintr’o mai bună 
organizare a muncii prin folosi rea 
mai bună a teluricei, prin introdu
cerea de inovații in muncă, prin 
desvolatrea inițiativei creatoare a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine-- 
rilor.

Fruntașii inlrecr rilor trebui se clar 
popularizați prin presa zilnică, pre-, 
sa de perete și prin viu grai. Ei 
trebuesc ajutați să-și ridice nivelul 
politic și ideologic.

Din rîndurile lor, sindicatele tre- 
bue să ridice cadre noi active și 
cu prestigiu în fața massei mun
citoare,

In organizarea întrecerii socia
liste, organizațiile de Partid și or
ganizațiile sindicaîe trebue să se 
călăuzească din indicațiile Marelui 
Stalin: ..întrecerea este metoda co- 
munis ă de conslruire a socialismului 
pe baza activii.i Ii milioanelor de 
oameni ai muncii.... întrecerea este 
acea pîrghie cu ajutorul căreia clasa 
muncitoare csle chemată să răstoar
ne toată viața economică și culturală 
a (arii pe bazele socialismului...; 
întrecerea socialistă spune: unii lu
crează prost, alții mai bine, — a- 
junge-i din urmă pe cei mai buni 
pentru a obține avîntul general" — 
(Lenin și Stalin despre sindicale, 
voi. II. p,ag. 56-1).

III. Grija pentru îmbunătățirea 

condițiunilor de (rai ale 
salariaților.

Grija pentru îmbunătățirea con
dițiunilor de t-ai ale salariaților, 
pentru treptata înlăturare a greută
ților economice pe care le mai 
suportă muncitorimea noastră, for
mează o preocupare de căpelenie 
a Partidului și a sindicatelor.

Plenara consideră că sistemul 
de salarizare, contractele colective 
asigurările sociale, legislația muncii 
Irebuesc reorganizate pe baze noui. 
corespunzătoare nevoilor construirii 
socialismului și a ridicării treptate 
a nivelului de trai al clasei mun
citoare.

Sistemul de salarizare

Sistemul aciuai de salorizare 
moștenit dela regimurile de ex
ploatare capitalistă nu corespunde 
noilor raporturi socialiste în pro
ducție. In primii ani de după 6 
Martie 1945, clasa muncitoare con
dusă de Partidul ei a reușit să 
aducă unele modificări sistemului 
de salarizare, modificări cari re
prezintă un pas înainte față de si
tuația anterioară. Dar vechiul sistem 
de salarizare împiedică retribuirea 
muncitorilor după calitatea și can
titatea muncii depusă și înfrînează 
stimularea [salarmjilor ir. vederea 
calificării lor profesionale și a mă
ririi producției și a productivității 
muncii.

Dacă numeroase întreceri so

cial sie nu au dat țoale roade e 
așlcplole dela elanul cu care rnun- 
criou și tehnicienii au pornit in 
înlrceri, iar numeroși Lunlași ei 
producției nu și-au desvollal ca
pacitatea lor culturala, aceista a 
avut loc din cauză că sistemul de
salarizare de pănă acum nu a dai
întrecerii stimulentul material ne-
cesor

1 rebue introdus un sistem nou
de salariz ire care să asigure ridi-
carea nivelului de trai al masselor 
salariate e bazi principiului so
cialist .fiecăruia după cantitatea 
ji calita’ea muncii'

Sistemul nou de salarizare adu
când ml-rialului îmbunătățirea si
tuației «ale materiale pe măsura 
muncii depuse vadevei un s’imu- 
lent în sporirea producție în 
creșterea productiv,lății munci , 
pentru îmbunătățirea calității i ro 
duselor, 8 sternul de salarizare l-e 
bue să oglindească diferența dintre 
munca calificată, mai puțin califi
cați și necalificslă c.s și dintre 
munca grea și cea ușoară.

Vor trebui elaborate norme și 
principii de producție pentru fie
care ramură de produi ție indus1 rială.

Introducerea și apli’area noului 
sirtem de salarizare va necesita o 
acțiune de lămurire bine organi
zata. astfel ca fiecare salariat să 
devină conștient de avantagiile ma
teriale care decurg din acesl sislem 
pentru ori cine mmcește cu râvnă 
pentru sporirea și îmbunătățirea 
calitativă a producției întreprinde
rilor de Sfal — bun comun al 
poporului muncitor.

Contractul colectiv

Contractul colect v de muncă 
de până acum, încheiat in perioada 
anterioară fnaționslizării, nu mal 
corespunde situației actua'e când 
principalele mijloace de producție 
din sectorul industrial se află in 
rminile Statului celor ce muncesc. 
De aceea sindicalele trebue să 
treacă cît mai curind la elaborarea 
unui nou contract colectiv tip 
refiectînd raporturile de 
producție in înlreprînd-rile de Stat 
și avînd la bază aceleași prmcipii 
de stimulare a măririi producției 
prin retribuirea salariatului în mă' 
sura cantității și calității muncii 
depuse.

Acest contract tip va servi drept 
model pentru contractele colective 
ce vor fi încheiate in fiecare între
prindere de Stat in parte.

Contractul în întreprinderile de 
Stal trebue să fie un document din 
care să decurgă obligațiile reci
proce pentru muncitori și funcțio
nari pe deoparte și pentru admi
nistrațiile întreprinderilor pe de altă 
parte. Ele trebue să îndrumeze 
toate eforturile spre îndeplinirea 
«i depășirea planului industrial, 
financiar, al întreprinderii spre ri
dicarea productivității muncii, să 
ducă la îmbunăîățirea condițiurilor 
de muncă și de viață ale munci
torilor. tehnicienilor și funcționari
lor din întreprinderi. Ele vor hebui 
să oglindească legătura indisolubilă 
ce există între inter ele generale 
de Stat r rivind des ollarea eco 
nomiei socialiste și îmbunătățirea 
continuă a situației materia'e, cul- 
tur.-le a salari ților.

Sindicalele au datora de a su
praveghea respectarea și îndeplinirea 
de călre administrația întreprindem 
a obligațiun lor ce decurg in favoa
rea salariaților prin contractul co
lectiv ca și nouîle legislații ale 
muncii.

O atenție specială trrbue acor
dată protecției muncii, prevăzăndu- 
se in contractul colectiv măsuri 
pentru prevenirea accidentelor de 
muncă. Deasemenea, nouîle con
tracte colectiv trebue să confribue 
la extinderea rețelei de creșe și 
cămine de zi. ia înmulțirea numă
rului de cantine muncitorești, la 
îmbunătățirea calității mancarn la 
aceste cantine.

In ce pri eșle întreprinderile ca
pitaliste sindicalele vor trebui cât 
mai curând să treacă și acolo la 
încheerea unui nou contract colectiv, 
in vederea apărării intereselor sa
lariaților din acesfe inlreprinderii 
împotriva exploatatorilor.

Asigurările sociale.
Plenara C C. al P. M R consi

deră ca este necesar să se dea 
asigurărilor sociale o nouă orga
nizare corespunzătoare cu situația 
creată p in naționalizarea principa
lelor mijloace de producție indus
trială și trecerea la p’anificare.

Este necesar ca asigurările so
ciale să se extindă asupra tuturor 
categoriilor de silariați inclusiv 
salariații agricoli. Salariații Irebuesc 
complect eliberați de obligații de 
a cotiza pentru asigurări sociale. 
La întreprinderile de stat cheltuehle 
pentru asigurări trebuesc preluate 
in întregime de întreprindere La 
întreprinderile industriale, comer
ciale, particulare, la exploatările 
agricole padicu'are ele Irebuesc 
suportate in întregime de intrepnn» 
zălor.

Noua o'ganizare a A-igurărilor 
Sociale trebue să pună această 
instituție sub conducerea și controlul 
direct al sindicatelor Organele de 
conducere al Asigurărilor Sociale 
vor trebui olese de călre muncitori 
în cadrul alegerilor sindic' le.

Aprovizionarea salariați'or.
Plenara C. C. al P. M R soco

tește că este absolut necesar să 
dea o mare atențiune problemei 
oproviz. onării s dariaților. Organele 
de stat și rele cooperatiste, îns:r- 
cinale cu problema aprovizionării, 
trebue să-și pu s ca sarcină cen
trală îmbunătățirea aprovizionării 
salariaților. in mod spe isl ■ sol,.- 
rioțdo- din ce I ele ind «I ale mai 
importante.

C >nd icer^e ir. reorin erilor se 
vor prenc p - cu pârtie p-rea ativă 
a sindicatelor, de (recrea u or go
spodării. agricole ojuli'oare pentru 
îmbunătățirea cprov.zionă ii canti
nelor.

(In m imentu! când in hidem ediția 
transmi-iunea continuă. Continuarea 
Rezoluției va fi publicată în numă
rul următor a! ziarului nos'ru).

Cititi
SCÂNTEIA



ZORI NOI

„Să păzim cu adevărat 
anul poporului"

«r in.iule.iza ar.ko ul de 1 tid | <1- socie.alea voda|BU in țara
blkat hi ,S a.Ucia” N ». IJIo s b noastră

Importante reduceri la 
impozitele asupra salariilor

semna ura t >v Va i < lua secr - 
tar al CC. al l’.MR. și mini.tiu 
al Finanțelor.

Oupâ ce ara a iâ num c rid p - 
(>>1111 murul cr a sinu s Jin mi. 
nlk .xp >a aluri or p.iu.ipajeje mij
loace de produ |ie iruusliiah cl are 
la îndemână resursele necesare p. li
tru a por, 1 la construirea socialis
mului și după ce evilen 1 ză că trc. 
cerca la ap 1 arca primului nostru 
plan economic de un an șl a pla
nului financiar, neccsi a încordarea 
tuturor forțelor uain.ni'or muncii 
din toate ramurile de aitivi.ate, ar
ticolul subliniază că iiidei.|inirea si 
depășirea planului financiar. creia- 
rea de noui surse de finan|are, cer 
introducerea unui regim de severe 
economii în folosirea materialelor 
și banului poporului la ministere, 
ințlilu|ii și întreprinderi de Stat, 
precum și păstrarea unei stricte dis- 
cip.i ie financiare.

, Sa ne însușim minunata cxperi- 
en(ă a oam. nilor sovii i i — spune 
articolul — să ajungem și n->i la 
situația ca — așa cum spunea tova
rășul Molotov cu prilejul pun rii 
în aplicare a ce ui de al treilea plan 
cincinal —

„toți oamenii mumii .. dela 
cei mai mici pana la ci mai 
mari, să nu uite ni i >dala lăs- 
punderca lor față de Stat și 
popor, să nu ui.e ni iodata de 
obligația lor de a pjzi avutul 
poporului, de a-1 aJminis ra gos 
podireș e. de a face economii în 
cheltue i și de a păzi cu a- 
devărat bănu ții pipoiului'’

In continuare articolul arata că 
fn atitudinea fața de banii și de 
bunurile prpmului, administrate as
tăzi de Statul celor ce muncesc, 
tnai există la n i rămășițe ale mo
ralei burgliezo-.noșiereș i: nu ne am 
învățat încă să gospodărim b ne a- 
vu ul obștesc, să păstrăm o evidență 
reală, să economisim cât mai mult, 
pentru a birui cu un moment mai 
devreme în războiul nostru împo
triva mizeriei și întunericului, să 
realizăm salturi uriașe în domeniul 
refacerii și înfloririi Ropub icil n as- 
ire Populare, să construim mai re-'

,1'aca ni-am lua ca streină să e 
conon i-im numai 10°u -Iții cli fti II 
la ministere. în instituții șt între
prinderi — spune ar I >|ul mal de
parte — AM REALIZA 1 ARA .MA
RE UREUTAIE ECONOMII 1 E 
MILIARI L” (sublinierea Red )

După ce sc ate in evidență yr.aua 
moștenire a vechilor regimuri, bi
rocratismul, ți sub miaza nec miti
tea unei noi și juste repartizări a 
foițelor de numea, tov, Vasi'e Eti
ca urut.» .o ,u> cc* ul său

„Cu fața spre producție, spre 
numea de întărire a p knțialului 
economic al scum|-i noastre pa
trii — aceasta tr< bne sa fie lo
zinca inonien ului de față! Soco
teala, evidența, controlul in luate 
domeniile economiei și administra
ției, sunt sarcini principale de im
portanta vitala pentru „așeza e i și 
funcționarea regulată a primei faze 
a societății ci.nunide” — ne în
văță V. I. Lenin și l X; e i na con
struirii vi.’lorioase a sociali-mulut 
în U.R.S.S."

In |nirc| rlndeiile prodi .tive ale 
Stalului, — continuă articolul ■ — 
avântul întrecerilor s xialistc cr.ște 
zi de zi in rândurile muncitorilor,, 
tehnicienilor și inginerilor, In spe
cial p ntru ridicarea producției. în
treceri e socialiste trebucse extinse 
insă și in birourile ministerelor, 
instituțiilor și întreprinderilor de 
Stal, pentru realizarea unul regim de 
severe economii în folosirea r<sur
selor bănești și a materialelor, pre
cum și prin introducerea unei stricte 
discipline financiare și bugetare.

Prin introducerea divei linei fi
nanciare și bugetare, pi in realizarea 
□e ecanonii severe, să creăm șl a 
mărim acumulările socialiste pentru' 
noui inves i ii [intru desv iltar-a e-' 
cononi ă a Republi.il noa re Popu
lare, p ntru ridicarea c mlinuă a ni
velului mat rial și cullu a| al ce
lor ce muncesc.

„Să păzim cu adevărat bănuțul 
poporului, să păzim avutul topo
rului! Să-l gospodărim cu grija, ir 
folo>ul Patriei noaslie, in tulosuF 
poporului munci or!’’ — încheie to
varășul Vasi e Lu.a, artic.hrl du.

Scutirea acordata unor categorii de salariați 
Tabelul noilor .mpozite

Pi intre legi e votate recent de 
Man-a Adunare Națională figurează 
și Le ,ra psn.iu stabilirea imțxizitu- 
Iiu asupra veniturilor. Ea va schim
ba 4 nația provocata de v> < nea lege 
a contribuțiilor directe, a cărei 
p, licăre na legata de un sistem 
greoiu p in care se încuraja biro- 
cra hmul și se înlesneau abazuril- 
|a slabi irea impozitelor, nefacându- 
se ni.i o diferență între veniturile 
provei.i < din munci și cele a că
ror proveni nța era exploatarea

Cum sunt iJ puse sala
riile muncitorilor șl func 
ționarllnr.

P,in noua legi- Insa, veniturile 
au f .St împărțite In douâ categorii; 
cele realizate prin munca și ede 
realiza c p in alte mijloa. r.

Cotele de impozite asupra sala- 
' riilor Încep dela 2 la sută, tar im

pozitele a upra alt ir categorii de ve
nituri pornesc dela 25 la sulă si 
ajung la 90 la sută, după calcgori -. 
In acclaș ti np se acorda o scutire 
complectă de iințxizite salaril or pinfl 
la 2 500 lei. iar ajutoare'e de naștere 
casaioric- boala, înmormântare și 
medicale sunt CHnțdect scufițe de 
impozite.

Pentru o mai complecta lămurire 
a ci itorilor, dam inal ju« t. b Iul inr- 
puziielor asupra salariilor;

SALARIUL LUNAR
i—2.5U0 lei scutit.
2.500-4 OuO lei 50 lei.
4.000 — 6 OuO lei, 125 lei, plus 

8 lei pentru fiecare sută ce de
pășește 4000 lei.

i 6 000—10.000 lei, 285 lei, plus 
l 12 lei pentru fiecare sută ce de- 
I pășește 6000 lei.
I 10 000-15 000 lei, 765 lei, 

plus 17 lei pentru fiecare sută 
ce depășește 10 000 lei

15.000-33 0U0 lei, 1615 lei, 
plus 23 lei pentru iieeare sută ce 
depășește 15 030 lei.

30 000 - 50 000 lei, 5 065 lei, 
plus 50 lei pentru fiecare sută ce 
depășește 30,000 lei.

Peste 50.000 lei, 11.065 lei, 
plus 35 lei pentru fiecare sulă 
ce depășește 50 00l) lei.

Se mai stabilește <ă [-ntru unele 
categorii de salariali se (>t fixa, 
prin dre zia Minis e ului de El..ant», 
tmț pitite forfetare tlxe, lunare sau 
anuale, in cadrul c >t'lur prevăzute 
In tabel

In afara de reducem impozit 1 r 
asupra salariilor — așa cum se vede 
din tabel — cu cuca 30 la sută, 
noua lege a impozitului [<• venit 
mai adu.e o serie de scuti i și re
duceri menite sa ușureze sarcinile 
salaiiatilor. contribuind astfel la 
micșorarea costului vi (ii lor

Astfel, au t.st scutite de orice 
fel de impaziic p'cmiilc și recom
pensele acordate inumiturilur și'

Al doilea concurs de sky 
organizat de C. S. Minerul

In sezonul acesta a avut Ic |« 
muntele ,.Straja" in ziua ce lAimi- 
ni:l 2 Ianuarie 1949 al doilea con
curs de sky, organizat d clubul 
pubsportiv ,.Minerul" di î t up ni.

La acest corn urs, — .1 vrui s. ■ p 
* fost antrenarea tinerilor ii d- 
munciteri. In vederea crossului po
pular de sky. — au pirfi ifxat 21 
concurenți membri al C S. Mine
rul. piajoritatea tineri sub 17 ani

Concursul a constat lin pi bc de 
slalom și fond fiind dotat cu pre
mii :

lată rezultatele t Irni.e Înregis
trate : 

funcționarilor p ntru succese și me
rite speciale, sumele pis ite cu ti
tlul de elrellurli de dqjusare s n 
reprezeniare. i ta-eni.nl .-unt scutite 
de impurii pensiile primite de ve
teranii din răsb tul din 1877 — 771 
și de invalizill. vaduv.ie șl or
fanii de răsb i

In ce privește reducerile la im
pozitele actuale acestea sunt: ue 
50 la sută țxnlru al- lății flecer.țl 
cu Ordinele Re,azb!i.ii IJ |Xll*.'e 
Române; cu 20 la sută pentru sa- 
laruțll care într. (in d 1 cof-U mi
nori șj cu 30 la suta pmtru ci 
eair i . |.n cel puțin 5 c pil mi
nori. In cazul nud aut soțul ■.ît și 
ee.ț.a sunt salariați redu.erea »- «a 
acorda numai unuia din ei

Toate aceste înlesnii ac .ta 
nu retorii r țl fon. ti .narilor vin ta 
ajutorul lor, rnarindu-le lnnir. t sa
lariile. Ele dovedesc odată mai mult 
grija ți înțelrgeoa guvernului de 
a in buruian cnal iile d t ai le 
celor ev fflun.ru.' din (ara n..asrra.

jun.orl categoria l-a- 1, Kirr 
lvan 28/) sec 2. Muram i.-an 
29,6 sec. 3. Luca Coloman 2M,7 
sec.

Juniori categoria 11-a Guia Ti- 
beriu 28 3 sec. 2. lanoși Glteor. 
ghe 33,9 sec. 3. Dcax Erancisc 
39,9 sec.

TUND. 1500 m lungime, 50 
m. diferență de nfvef

Jun.ori categoria l-a 1. K ,to 
Adalbert 9 min. 24 sec. 2 Mn. 
raru loan 9 min. 40 sec. 3. Ra- 
colța loan 10 min. 23 sec. 4- 
Salanț loan 10 mm. 30 sec.

Din câmpul muncii
Rea gimzfndu 91 munca, însutind metoda de mutare 
a cr&ț 1 elor fără a mai fi demontate

Grupa minerului Goja Gheorghe din sectorul III 
al minei Peîrila trece în rîndurile fruntașilor 

în producție
Acum vreo cinci luni. gru;-a mi

nerii ui Bcnea Francisc care lucrează 
într’un ibalaj frontal din sectorul 
IV al n.i iei Petrila. a introdus o 
raționalizare în muncă: pînă atunci 
după exploatarea unei fâșii de ca - 
bune, adică după ina ntarea cu cea. 
1 metru în strat se fa.ea armarea, 
după care, c ațerul era demonlat 
și maniat lingă stîlpii de a mătură 
de lingă frontul de cărbune. Accast 
operație necesita un efort încordat 
din partea minerilor, precum si un 
ti.np de 3-4 ore de muncă.

Pentru a economisi acest timp î:t 
care erau reținuți atât minerii cât 
șl 1—2 mecanici, minerii ain grupa 
lui Benea au montat craterul între 
stâlpii de fier pentru armatura și 
frontul de cărbune. In felul aersta, 
mutarea crațerului se face fără ca 
crațerul să fie demontat, cu ajutorul 
pîrghiilor, ca p.‘ un lemn greu. 
După mutarea crațerului se face ră
pirea s'.ilplior de fier și montarea 
lor lângă crațer, pentru sprijinirea 
tavanului, continuându-se apoi ix 
ploatarea obișnuită a f ontului de 
cărbune.

Mutarea crațerului după această 
metodă, necesită un timp de numai 
cca. 20 minute, făcându-se astfel o 
economie de 3 ore de muncă la 

fiecare mutare a crațerului, timp 
ca e e i ,ir b.iințat pentru extrage
rea cărbunelui.

Grupa lui Goja Gheorghe lucrea. 
ză în singu ul abataj fi nlal Jin sec
torul III al minei P trila Abatajul 
lui e cel mai lung din a.easta mi
nă și debitează o b'ană p-a'te din 
producția întregului s clor Până a- 
cum vreo două săplămâni munca 
nu mergea prea bine ți norma dca- 
bia putea fi îndeplinită.

După o repartizare justă a bra'e- 
lor de rhuncă, printr’o repartiza e a 
muncii pe ce.e trei schimburi, adică 
două echipe să lucreze pentru ex
tragerea cărbune ui iar s hinrbul 
trei să efectueze lucrări de J'c'gie. 
ca „răpirea" stilpilor pentru armă
tură. mutarea crațerului în raport cu 
înain area frontului de câibane. cu
rățirea abatajului, ele. norm > a pu
tui fi întrecuta cu 5 —10 la u.ă.

Dar oameni din grupa 1 ii Goja 
nu s’au .nu țu.mi cu alît. Aflaseră 
mai de jnult că grupa lui B.rnea 
și încă una din s ctorul IV mută 
crațerul fără a fi demontat fapt 
care le permite realizarea irn.i pro
ductivități riiicate.

Pentru faptul că (Abatajul Iui e 
mult mai lung decât c le d'n sec
torul IV. de mi/fle ori s’a gândit la 

nereusi a. Insă imp cană cu minerii 
di 1 grupa lui și t. chiri Icnii s ci
rului au făcut calculile și au trecut 
la ap’icarca mc’todei de mutare a 
crațerului fara a mai fi d,montat.

Acum, deși este la incepcilul a- 
plicării aces ui sistem grupa lui de
pășește zilnic norma cu cea. 20 la 
suta și în măsură ce min rii sc 
deprind cu ac astă metodă, depăși
rile de norma vor fi maî mari

Dar nu numai atât. Prin armarea 
preabatajului in loc de stilpi de 
1 e in n cu s t î 1 p i de fie
care pot fi „răpiți", grupa 
tov. Goja realizează zilnic o econo
mie însemnată de material kmnos.

In felul acesta, după ce mai înlîi 
s’au rupt din rîn.lul codașilor, mi
nerii din grupa tov. Goja Gheorghe 
au trecut a.um la rînJul fruntașilor 
în producție. ,

„ZORI NOI“ 
primește mică si 
mare publicitate.

SLALOM 100 m. lungime, 
50 m. diferență de nivel.

Seniori nelegitimați: 1. Biro 
Ladislau 27,9 sec. 2. Cclarmi 
Vistor 42,1 sec.

Țărănimea muncitoare din comuna »
Baia-de-Criș a întîmpinat prima 

aniversare a R. P. R. cu frumoase 
realizări gospodărești

Țărănimea muncitoare din c imu
na Baia de Oiș nu s’a lasat mai 
prej s decît redul muncit >rin.ii hu- 
nedorene. care a întâmpinat p.lma 
aniversare a R P.R. cu însemnate 
reaizări lndruma:a de organizația 
de Pariid din Idealitate Ji cu spi
jinul efectiv al orcanelor adminis
trative, ea a întîmpinat cea in- 
tîa aniversare a pr .clamării R P.R. 
cu frumoase realizări gospodătes'i

Aslfel. localii primiri ia f st 
complect renovat zugrăvit si inze - 
trat cu mcbilierul n cesar. Bria co
munală, care nu funcți >na de c și- 
va ani a fost pusă la punct, iar 
prin procurarea unei pamre nci cu 
două pis oane a f -l r.data lo-in- 
ței populației locale

Grajdul comunal a f>st refăcut 
și mărit — podit din nou. Acum1 se 
pot adăposti in cl im număr de 

; a—10 animale. Ac'ua'menle. comu- 
na nu posedă decît un laure, insă 
cu ajutorul Ocolului A riccl în scurt 

| timp, va fi procurat un altul pre
cum și un vier si doi cai

' Pe străzi.e comunei, pînă nu de 
mult nu exista nici un bec. Pri-

, mărul comunei, tov Farc.aș loan. 
membru de Par ij și pun canducltcr 
al comunei, a procu at b curile ne

Juniori categoria IJ-a : 1. G ila 
1 rberiu 10 min. 05 sec. 2. la, 
Ghearghe 11 min, 09 sec. 3. Da
tori Ladislau 11 min. 15 sec 4 
Co cma lcan 12 min. 28 sec.

cesare luminării in rv.ci c meni. A- 
sociația movriașilor din l.xalit-tc, 
îndrumată șl c-a de organizația e i 
de bază, a întreprins o scrie de 
munci voluntare in folosul cbșii-s».

A laiat in pădure, fas< »at 
și transportat prin muncă volunta
ră, 40 de stilpi nv.es <-i pentru pre
lungirea linii i curentului clec ric 
pînă în cea mai înd pariata și măr
ginașă strada a comunei numită 
...Mâgeruța".

in , („crea arvrovizi marii cu 1 .ti
ne de foc pentru iarnă, organele ad
ministrative l . ale în legatu ă cu 
Ocolul Silvii au i.T.j irțit 1 <i.iu.rilor 
săraci un parchet din păduri a co
munală. Văduvelor și invalizii r e 
război — in preajma sărbători ir 
Ii s’au acorfat 16 care de lemne de 
foc in mod gratuit

Ca o ultima rea'izare in cirt-lca 
lui 30 Decembrie in c muna l aia 
de Criș s a procurat materia, 
țul necesar refacerii ahatoru. 
lui comunal, urmând ca și „Com- 
carul" să capete viată in act <tă 
localitate.

In felul aces a au intehs am i.ij 
muncii din Baia de Criș sj in m- 
pine pr'X-lamarea Repub icii Pot ta
re Române.

M. Po -.ici . • • toi.

Republi.il
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Telegrame externe
In întreaga Franță se înființează 

consilii pentru apărarea 

păcii și libertății

t

PARIS. — Conform ho 
tarîrii Congresului național 
pentru apărarea păcii și I 
libertății, tntreaga Franță se 
înființează consilii munici
pale ale lup'ătorilor pentru 
apărarea păcii și libertății. 
Asemenea consilii au fost 
creiate de acum în orașele 
rontainbleu, Montreux, 
Mourai, Larohan, etc. In 
departamentele Seine și 
Oise, în fiecare zi se de
sfășoară meetinguri și a- 
dunări pentru pace. Nume
roase meetinguri, au loc de 

asemenea la Paris, Tours, 
Bordeaux, Toulouse, etc,

Citîti in fiecare zi

„Zori Noi
I

L l

ȘTIRI SCURTE
TOKIO. — 29 de savanți 

japonezi cu concepții progre
siste, printre care se află 7 
comuniști, au fost aleși în A- 
cademia de Științe a Japoniei-

Bi getul Cehoslovaciei 
pe 1949 prevede un 
excedent de 43 milioane 

coro ne
PRAGA. — Dr, Jarcmr 

Dolansk, rmnis'rul de fi
nanțe al Cehoslovaciei, a 
prezentat Miercuri diminea
ța Adunării Nationa e pro- 
eclul de buget pe anul 
1949, care prevede un ex
cedent de 43000.000 co 
roane.

Ziarele democrate japoneze 
anunță că Partidul Comunist 
Japone- primește în medie 600 
adeziuni pe zi,

I

_______________________________________ZORI_ NOI_

Numeroase noui întreprinderi 
irdustriale, mine, uzine energe
tice, fabrici de bunuri de con
sum, etc., au intrat în func
țiune în U. R. S. S. în cursul 

lunii trecute
Un mare număr de s abili.i ente ii- 

duslriale nou înființate au iitiat In 
funcțiune in cursul lunii t.icute, 1.1 
Uniunia S ivirii a,. Plinire cile mai 
însemnate suni fabrici c de produse 
de larg consum. O mare filatură — 
prima din regiunea respectivă — a 
început să lucreze la Kursk. ta va 
alimenta cu fire tjate țvsatoiiile din 
această regiune.

In regiunile Leningrad și Uzbe- 
kislan, au fost puse in funcțiune că- 
teva fabrici de încălțăminte. La Lvov 
a fost deschisă cea de a treia fa 
brică de îmbrăcăminte. înființată de 
la sfârșitul răsb aiului. In Hi larusi» 
producția bunurilor de consum a 
sporit considerabil in urma deschi
derii unor noui fabrici de textile și 
a trei noui fabăcării. Industria def

pielărie a i'epnbi.ii a atins din 
nou ilive lll de priduiție din lut de 
războiu Cel mai mare ev- nimeni a> 
fost Jerininarea construcției conduc, 
tei Kolilla—Jarve — Leningrad are 
va aduce |a Leningrad gazul r tra» 
din combustibilul esLonian. >

In Ural, lionbas, șl Karaganda," 
au fo6t descltise trei rnari mine 
de căi buni, Noui locuințe («na 
tru mineri au fost 4 irate in. 
apropierea micelor recent puscr 
în funcțiune. Printre alte intre, 
prinderi Înființate în cursul lu
nii Noembrlc, se numără și tr i 
uzine producătoare de energie/ 
două fabrici de construcție de 
mașini și două mine de ininereif 
de fier.

IRtlEVIISlI^ IP» im IE S IE II

ZORI NOI
Organ al P. M. R. pentru județul Hunedoara
ce măsură — viața și lupta oame
nilor muncii din această regiune a 
ță ii In coloanele ziarului — mai a. 
Ies in ultimele două luni, — se 
găsesc materiale din întreprinderi, 
apar știri despre munca minerilor, 

oțelarilor. a metalurgișlilor, care 
se întrec să producă mai mult. Se 
vede, deasemenea, un început de o- 
rientare critică în problemele de 
producție. Articolele de fond și alte 
materiale apărute în gazetă, arată 
că redacția face eforturi serioase 
pentru a cuprinde munca șl impor, 
tantele probleme ce se pun aici, de 
a ajuta pe muncitori să învingă 
țoale greutățile, pășind mereu ina. 
inte.

Redactoiii dela „Zoii Noi” au ii 
ceput să înțeleagă că lucrând din 
birou, închiși între pereții camerei 
de redacție nu numai că nu vor 
reuși să meargă în fruntea clasei 
muncitoare — așa cum se cere unui 
ziarist comunist — dar că în mod 
inevitabil vor rămâne din ce in ce 
mai inult în urmă. In ultima vre
me, legă'.uri’e redacției cu oamenii 
muncii au sporit. In paginile zia
rului „Zori Noi” au început să a- 
pară — din păcate în mod cu to
tul insuficient și la intervale neregu
late — informații, scurte reportaje, 
dări de seamă scrise de corespon
denții voluntari din massa muncito
rilor, — ca de pildă tov. N. Gâr- 
boveanu, M. Popovjci. I. Grozăvescu, 
N. Sbuchea, etc. Aceșli corespon- 
aenți voluntari furnizează reJacțEi 
o seric de știri prețioase, făcând 
gazeta mai interesantă. Cu toate că 
forma în care simt prezentate in
formațiile de către ziar Iasă încă, 
mult de dorit, cu tot stilul pe caie 
ziarul deseori îl lasă să fie stân
gaci, corespondențele apărute consli- 
tue un progres serios pentru ziarul 
„Zori Noi”. Ele arată în acelaș timp 
ce ma erial imens s’ar putea strânge 
și valorifica în coloanele gazetei, 
dacă redacția ar acorda atenția 
cuvenită problemei recrutării și creș. 
terii corespondenților Voluntari.

Colecția ziarului „Zori Noi” arată 

că redacția se strâduește să cuprin
dă principalele probeine care se 
pun azi popoiujui muncitor.

iDar, dincolo de strădania merilu. 
oasă a redacției, ziarul ,Zori Noi” 
are încă lipsuri grave es nțiale care> 
fac ziarul să nu corespundă încă pe 
deplin misiunii sale.

Principala cauză a acestor slăbi
ciuni o constitue faptul că redac|ia 
uu-și construește munca rațional, pe 
baza unui plan stabilit in mod amă
nunțit dinainte și cunoscut de întie- 
gul colectiv redacțional. Expeti nța 
muncii de Pariid în general și în 
presă ne învață că fără o preala
bilă și amănunțită planificare a mun
cii, nici un elort nu poate da roa
dele așteptate. Planul de muncă al 
redacției trebue să cuprindă mai 
întâi în linii mari, principale, pro
blemele cele mai importante care 
trebue să stea in centrul atenției 
colectivului; în acelaș timp, fii care, 
problemă trebue desvoltată dela ge. 
neral la concret — cu arătarea da. 
telor și modului în care ea urmează* 1 
a fi tratată în gazetă. Planul de 
muncă astfel întocmit, trebue re
partizat în ceeace privește îndepli
nirea sarcinilor amănunțit, pe fie 
care secție și om in parte. Firește, 
acest lucru implică în primul rând 
o temeinică și serioasă cunoaștere 
a problemelor principale a situați 1 
de pe teren. Planificarea muncii cere 
o calificare din ce în ce mai înaltă 
a fiecărui redactor în parte.

„Scânteia" Nr. 1317 publici 
următorul articol critic privind 
ziarul „Zori Noi" — pe care 
Redacta noastră și-l însușește
i n întregime.

il -eosebit de mari și pline de răspun
dere sunt sarcinile ziarelor din prin, 
eipalele noastre centre industriale, 
litre acestea, se numără și zarul 
„ZORI NOI”, organ al P.M.R. p n 
tru județul Hunedoara.

Hunedoara este unul din cele mai 
mari și mai bogate județe ale țării. 
In regiunea aceasta se află Indus 
tria Siderurgică d Stat Hunedoara 
și uzina ,,Victoria” din Calau — 
puternice centre ale industriei noas
tre de bază — regiunea carboni
feră a Văii Jiului, uzinele meta
lurgice din Cugir, exploatăti'.e auri
fere din regiunea Brad, minele de 
fier din Ohelar și Teliuc, etc. Le 
curând la Brad funcționează un ins-’ 
tilut minier. Zeci de mii de munciu 
tori din județul Hunedoara conduși 
de Partid, se află angajați alături 
de oamenii muncii din iestul țării 
în marea bătălie pentru întărirea și 
desvoltarea industriei noastre, pn. 
tru conslruirea bazelor so ia hmului?

In această bătălie, ziarului „Zori 
Noi” îi revine sarcina de a însu
fleți pe muncitori, de a slimula și 
releva pe cei din primele rânduri, 
de a critica pe cei care rămân în 
urmă, îmbârbătându-i și învățându i- 
cum să ajungă la înălțimea frunta
șilor — de a aiuta, într’un cuvânt, 
organizațiile de Partid în munca lor 
plină de răspundere.

Cum se achită redacția ziarului 
„Zori Noi” de aceste sarcini de o- 
noare ?

Analiza numerelor apărute, în ul
timele luni, arată ca ziarul se află 
iu continuu progres. O serie în 
(reagă de lipsuri grave au fost lichi
date și în ultima vreme conținutul 
ziarului s’a îmbunătățit simțitor. Co- 
I --tivul de redacție „Zori Noi” a 
p imit un ajutor foarte prețios în 
această privință prin critica făcută 
tie Di ecția de Propagandă șl Agi
tație a Comitetului Central al Par
tidului. Insușindu-și critica și tră
gând învățăminte de pe urma pro- 
p iilor greșeli, redacția șl-a reor
ganizat munca, orienlându.se mai 
bine în principalele probleme

Astfel, de unde .mai înainte zia
rul apărea rupt de problemele cele 
mai importante din regiune. în ul
tima vreme el a început să reflecte 
— și vom arăta ntai departe în

Ziarul „Zori Noi” nu se preocu
pă metodic de probleme, nu Ie tra. 
tcază in ordinea importanței lor, ci 
se lasă „surprins” de ele. J cseori, 
faptele mari esențiale, sunt negii 
jate cu totul, ori sunt tratațe în
tr’un mod nesalisfăcător. In schimb 
redacția dă câte odată amploare fap, 
telor mărunte. Astfel. în lunile Sep
tembrie și Octombrie, muncitoiimea 
hunedo.eană a pornit mari întreceri 
socialiste în producție, în întâm
pinai ea zilei de 7 Noemb ie. Fără 
îndoială că redacției organului Co
mitetului Județean de Partid din 
Hunedoara îi revenea .sarcina de a 
însufleți întrecerile de a încuraja pe 

muncitoii, de a scoale ia suprafață 
șl a populariza elementele fruntașe 
In întrecere. In acelaș timp, ziarul 
trebuia să supună unei critici a- 
dârtci t'.l cc ace ține în Ioc avântul 
muncitorilor, birocratismul, fornalis- 
mul etc. A.ceasta trebuia să fie sar
cina principală in acea peri-aadă. A- 
cesta trebue să fie subiectul multor 
articole de fond, reportaje și știri. 
In realitate, lucrurile nu sJ. u petre
cut a-a. In ..Zori Noi” au ip irul 
prea puține articole de f nd despre 
întreceri. In schimb ziarul a tratat 
chestiuni secundare

Problema a i u linii critic1 a zia
rului comunist nu est- încă just 
înțeleasă în redacția „Zori Noi”.

Leuin ne învață ca presa de Par
tid „desvălue toate plăgile vieții 
noastre economice și a; elează ast
fel la opinia publică a oamenilor 
muncii, cu scopul de a vind ca a- 
ceste plăgi”.

Ori, în numărul 673 din 15 Noem- 
brie, in articolul de fond intitulat; 
„Sarcini pentru noua perioadă a în
trecerilor sociaiste”, .Zoii Noi”, 
în loc de a face o analiză docu
mentată a felului cum s’au desfă
șurat intrecerileîn principalei* între
prinderi din județ, relevând deopo
trivă de liolărît și părțile pozitive 
și lipsurile, se pierde într’o seric 
de fraze lipsite de conținut, sciise 
într’un stil bombastic, elogios, de 
felul aceștia: „Caracterizate de un 
nemaintâlnil clan, de uu măieț a- 
vânt și holărîrea fermă a muncito
rilor de a aduce la îndeplinire sarci
nile pe care și le.au luat, întrece 
rile constitue prin rezultatele 1 r o 
nouă verigă la lanțul victoriilor...”

Și ca „argument” al acestei afir
mații, autorul scrie: „Și înlr’adevâr,' 
victoriile munciloiimii huneaorenc, 
sunt mărețe”.

Acest mod necritic de a trata pro
blemele este dăunător.

Care este cauza slăbiciunilor de 
care suferă redacția ziarului „Zori 
Noi”? Principala sl ibiciune o con- 
stilue faptul că redacția nu î i în
dreaptă serios atenția asupra pro

blemelor ca:c se pun in regiunea a- 
ceasta a țării.

Aceasta constitue o lip ă gravă, 
dar în acelaș tiinp foarte explicabilă.

Ea a istorii din însăți situația in 
care s’a aflat până de curând ,e- 
da ția. Intr’adcvar, redacția ziarului 
se afla la Java. oraș lipsit de o 
mare activitate industriala și si
tuat la zeci de kil.metri de centrele 
industriale importante din județ, a : 
Huueduara, Petroțeni, Calan, Brad 
etc. Acest lucru a făcut ca reelac- 
foiii dela „Zori Nei” să fie lip
siți de un contact direct și perma
nent cu muncitorii .ți preb emele cele 
mai importante din industrie. Ori, 
prin mutarea redacției la Petr< șenj 
— unul din principalele centre in
dustriale din Hunedoara — a fost 
inlă'u ală principala cauză a lipsuii- 
lor gazetei. Redac.oiii ziarului „Zori 
Noi” vor avea acum po^ibi iiatea să 
fie în miezul problemelor și în 
strâns contact cu muncitorii, putân- 
du-și însuși o caliiicare din o- în 
ce mai bună

In fața redacției ziarului „Zcri 
Noi” se pun acum — când toate 
forțele oamenilor muncii trrbuesc 
mobilizate pentru îndeplinirea și de
pășirea Planului Ec nomi. pe anul 
1949 — sarcini dejs bit de grele 
Pentru aceasta este necesar ca p r- 
sonalul redacțional al ziarului să 
facă toate eforturile în muncă iar 
Organizația de Par id cin Petru eni 
să acorde toata atenția șf spă.inul 
lor redacției ziarului „Zori Noi”. 
Având ajutorul și îndrumarea •: rma- 
nentă a Organizaț ei de Partid, zia
rul „Zori Noi” poate și ti. buc să 
devină un factor hotărîtor de mo
bilizare și însuflețire a oamenilor 
muncii din această (varie a țarii 
în marea bătălie pentru îndeplinirea 
și depășirea Planului.

In redacția ziarului „Zori Noi” 
se află tovarăși cu multe posibilități 
de progres. Muncind cu toată râv
na, sub îndrumarea și cu a utorul 
Comitem ui Județean de Partid, cău
tând să-și ridice necontenit nivelul 
ideologic, cultural și profesional, sta
bilind un contact strâns cu massa 
oamenilor muncii, dând mai mare 
atenție problemelor politice, proble
melor vieții de Pariid tovărășii de 
Ia „Zori Noi” vor face progrese din 
ce în ce mai mari vor putea să 
devină activiștii pricepuți ai Parti
dului pc fă.âmul presei.

VICTOR RUSSU
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