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asupra
I. Trecerea la construirea socia

lismului in |era noastră pune in 
fața Partidului sarcina mobilizării 
forje or populare, io frunte cu < lc sa 
muncitoare pentru a pu*ea înde
plini cu succes marca n isiune is
torică a pro'elarialului In aceleași 
condi|iuni, problema organizării 'i- 
nerelului muncilor sub conduce ea 
Partidului prezintă o mare impor
tanță politică, deoa ece prin marea 
sa energie, entuziasmul creator și 
dinamismul său. tinerelul muncitor 
reprezintă un factor de seamă al 
luptei pentru construirea socialis
mului in țara noastră. C asicii mar- 
xism-leninismului au arătat marea 
importanță a muncii Partidului cla
sei muncitoare in rindurile tinere
tului muncitoresc dela orașe și sale. 
Ei au arătat cum poate Par icu 
să mobilizeze, să educe și «e con
ducă massele tineretului muncilor 
în lupta revoluționară a clasei mun
citoare pentru socialism și comu
nism, V I. Lemn spunea: .Nu este 
oare firesc ca la noi. in P rlidul 
revoluției precumpănește lirereful? 
Noi suntem Partidul viitorului, iar 
viitorul apa: [ine tineretului. Noi sun
tem Partidul inovatortlor. iar pe 
inovatori totdeauna tineretul ii ur
mează msi cu dragă inimă. Noi 
suntem Partidul luptei pline de ab
negație cu putregaiul vechi, iar in 
lupta plină de abnegație to.'deauna 
tintrelul merge prir.ul", (Lemn și 
Stalin, Despre tineret, pag. 136— 
137, Editura TănaraGardă - 1936) 
(Ăl 1. Katinin, Drumul glorios al 
Comsomolului, cap. 75, Ed Tânără 
Gardă - 19+7).

Clasa muncitoare și însăși 
massele tineretului au deci nevoie 
de o puternică organizație revo
luționară a tineretului. Această or
ganizație condusă de Partid, tre- 
bue să cuprindă pe baza princi
piilor marxiste-'eninisle pe tinerii 
muncitori, tinerii țărani muncitor1 
și pe cei din școli și universități 
Ea trebue să îmbine însușirea teo
riei marxisle-leniniste cu practica 
revoluționară și să mobilizeze în 
lupta pentru construirea socialis
mului massele de tineri ce muncesc 
dela orașe și sate.

2 Pretutindeni, ca și în țara 
noastră, burghezia a ținut tineretul 
în cea mai mare mizerie și ne
știință Burghezia și moșierimea 
d'n România s au străduit să în
rădăcineze în conștiința tinerelului 
muncilor ideea falsă a veșniciei 
regimului capitalist, să inoculeze 
olruva educației și propagandei 
fasciste, legionare, manisle. pentru- 
că avea nevoie de un tineret îna
poiat, de o massă de manevră a 
guvernelor lor. de carne de tun,

activității Partidului în rîndurile tineretului
de robi supuși care s" Gc ez< 
penlru ci in fabrici și pe ofc 
Clasele exploatatoare cu cu'ivii 
cu indi jue in rindurile tineretului 
ideologia lor sălbateca. naționali-ta. 
șovină și antisemită Guvencle bur- 
ghezo-moșiereșli ou ascuns și de
naturat adevăiul asupra Uniunii 
Soviclice și printro propagandă 
susținută antisovielică, e'e au că - 
lat să îndrepte tinerelul împotriva 
ĂAarei Țari a Socialismului victo
rios. Dar împotriva claselor ex
ploatatoare s au ridicat Partidul 
Comunist și Uniunea fineretu'ui 
Comunist.

După exemplul Partidului Co
munist (bolșevic) al Uniunii So
vietice care cel dintîi a creat o 
puternică Uniune a Ț tneretului 
Comuntst-leninist, gk riosul Corn- 
somot — Partidul Comunist Ro
mân, născut în toiul luptelor pro
letariatului din România împotriva 
moșierimii și burgheziei, a creat 
îndată după primul război mon
dial, organizația de tineret de sub 
conducerea sa, LIniunea Tlneie- 
tului Comunist.

LIniunea Tineretului Comunist, 
condu ă și îndrumată îndeaproape 
de Partid a fost singura organi
zație de tineret, care — în con- 
dițiunile celei mai crunte ilegali
tăți ți terori, deslănțultă de re
gimul burghezo moșieresc împo
triva mișcării muncitorești — a 
ținut sus steagul luptei revolu
ționare, mobilizând massele tine
retului din orașe și sate în lupta 
clasei muncitoare pentru dărîma- 
rea regimului burghezo moșieresc, 
pentru libertate, pace, cultură și 
o viață mai bună.

Ea a fost singura organizație 
de tineret care a dus lupta ne
împăcată împotriva otrăvirii con
științei tineretului de către clasele 
exploatatoare și slugile lor.

Teroarea siguranței burghezo» 
moșierești, provocările și schin
giuirile cele mai groaznice, asa
sinatele bestiale în beciurile poli
ției, bătăile și regimurile de dis
trugere din închisori, n'au putut 
înfrânge hotărîrea LITC.-iștilor, 
care însuflețiți în luptă de Parti
dul Comunist Român își sacri
ficau libertatea, tinerețea și viața, 
pentru marea cauză a proletariatu
lui, pentru cauza eliberării poporu
lui muncitor de sub exploatare și 
asuprire. N'a fost luptă mai im
portantă a proletariatului condus 
de Partid, la care UTC să nu 
fi participat în mod activ, cu un 
prețios ajutor. Din rîndurile U- 
niunii Tineretului Comunist s'au 
ridicat figuri de eroi ca Pavel 
Tcacenco, Lazăr Grunberg, Ber-

, Ștefan Plavăț, Fl- 
Gnon Sârbu, Ntcohe Cristea, 
i laia Lifsrhitz, Olga Bancic, Va- 
sile Roaltâ, și atâția alții, care 
au înscris pagini de glorie în is
toria mișcării revoluționare a 
proletariatului. In timpul războ
iului hitlerist și dictaturii Anto- 
ncsciene, L1TC, a fost singura 
organizație de tineret, care deș’ 
supusă unei terori sălbatice a 
participat sub conducerea Parti
dului Comunist Rcmân la lupta 
împotriva războiului criminal anti- 
sovietic și a jugului fascist Și 
în această luptă și-au dat viața 
numeroși tineri și tinere, membrii 
ai UTC.

îndată după ^liberarea țărlț 
noastre de către glorioasa Ar
mată Sovietică, ,UTC a trecut 
fa organizarea luptei tineretului 
în noile condițiuni.

In această perioadă, sub con
ducerea Partidului, UTC-ul a 
stat în fruntea acțiunii de mobi
lizare a tineretului, atît în lupta 
pe frontul antihitlerist cât și în 
munca pentru asigurarea produc
ției necesară frontului.

LIniunea Tinerelului Comunist 
a cunoscut o desvoltare rapidă, 
reușind să cuprindă masse impor
tante ale tineretului. Uniunea Ti
neretului Comunist a început să 
organizeze, în spiritul unității de 
acțiune, colaborarea cu diferite 
organ'zații democratice de tineret 
care au apărut între timp.

4. Analizînd activitatea Partidu
lui în rîndurile tineretului în ultimii 
ani. Plenara C. C. a constatat că 
dizolvarea U. T. C. în 19+5. pe 
motivul că ar fi fost pren .îngust" 
și crearea unei noi organizații de 
tineret „mai largă . fără caracter 
de clasă, a constituit o greșală 
serioasa.

Astfel a luat ființă în 1945 .Ti
neretul Progresist" care avind la 
bază concepția greșită și dăună
toare a uririi întregului tineret, fără 
deosebire de clasă a cuprins o 
massă eterogenă din punct de ve
dere social și pol.tic.

Această formă de organizare a 
fost dăunătoare clasei muncitoare 
și mișcării democratice a tineretu
lui, căreia i-a slăbit combativitatea 
și vigilența, permițând infiltrarea în 
rîndurile ei a elementelor străine 
și chiar dușmane de clasă : pînă 
și unii membri de Part d s au con
fundat cu această massă eterogenă, 
pierzînd combativitatea și simțul de 
clasă.

5. In fața acestei situații, con
ducerea Partidului și a pus ca sar- 
cinăcrearea Uniunii Tineretului Mun
citoresc. organizație unică a tine

retului muncitoresc, organizație care 
să unească și să educe pe l.nerii 
muncitori din fabrici și ateliere in 
spiritul luptei de clasă, in spiritul 
învățăturii marxisle-leniniste și a 
dragostei și devotamentului pentru 
Partid

LIniunea Tineretului Muncitoresc, 
cor.dusâ și îndrumată de Parlidul 
nostru, a reușit in srurlâ vreme să 
cuprindă majoritatea tinerilor mun
citori. să realizeze unitatea organi
zatorică a tinerelului muncitoresc, 
să obțină unele succese în activita
tea educativă marxisl-leninistă. să 
mobilizeze tinerelul muncitoresc la 
o participare activa atif la luptă 
pentru ridicarea producției indus
triale și agricole cât și în munca 
voluntară de reconstrucție, pe șan
tierele naționale și locale.

Uniunea Tineretului Muncitoresc 
a participat activ la ac|iunile po
litice inițiate de Partid. Din rîndu
rile tinerilor educați dellTM s'au 
ridicat o seamă de cadre bune, în 
munca de Dartid și în aparatul de 
Stat.

Uniunea Tineretului Muncitoresc 
a isbutit să organizeze din rîndu
rile tineretului muncitoresc și o 
serie de acțiuni sportive de massă. 
Ea a participat activ. împreună cu 
celelalte organizații democratice de 
tineret din țara noastră la lupta 
tinerelului democrat din întreaga 
lume, pentru democrație, pace și 
progres.

Desvoltarea Uniunii Tineretului 
Muncitoresc a exercitat o mare 
influență și asupra altor categorii 
de tineret (tinerelul muncitor dela 
țară, studenț i și elevii), contribuind 
la atragerea lor în lupta poporu
lui muncitor și la întărirea conti
nuă a pozițiilor Partidului în rîn
durile acestor categorii de tineri. 
Organizațiile de tineret grupate în 
cadrul Federației Naționale a Ti
neretului Democrat din România, 
au cuprins masse importante de ti
neri și tinere, care au participat 
activ la lupta poporului muncitor 
penlru întărirea democraței popu
lare. ceeace constitue un rezultat 
pozitiv al muncii partidului nostru 
în rîndurile tineretului.

6. Cu toate aceste succese ob
ținute în cei doi ani următori cre- 
erii Uniunii Tineretului Muncito
resc mișcarea tinerelului nu a 
crescut pe ăsura desvoltării ge
nerale a democrației populare din 
țara noastră, Plenara Comitetului 
Central consideră că t ccerea la 
organizarea separată a tineretului 
și anume : a tinerelului muncito
resc în UTM., a celui sătesc in 
.Tineretul Sătesc", a studenților 
UNSR și a elevilor in UAER a 

l nerilor maghiari în Tinerelul U. 
P. M și e.șa mai departe a con
stituit o piedică in calea dezvol
tării normale a mișcară tinerelului

Proletariatul avind rolul condu
cător in alianța dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare 
tineretului muncitoresc îi 
revine sarcina de a îndruma și 
organiza, sub conducerea Parti
dului, tineretul țărănesc și pe cel 
studios fâiă deosebire de națio
nalitate.

In actuala formă de organizare 
a tinerelului, tineretul muncito
resc nu-și putea îndeplini acest 
rol, iar întreaga mișcare a tine
retului nu a putut avea coeziu
nea necesară și nu și-a putut în
deplini sarcinile sale.

7. Uniunea Tineretului Munci
toresc, a avut serioase slăbiciuni 
organizatorice în ce privește în
chegarea organizațiilor sale de 
jos, a avut un număr insuficient 
de cotizanți, iar munca sa de 
educație marxist-leninistă n'a fost 
bine organizată și suspnută. In 
anumite forme de activitate ale 
UTM-ufui (de pildă în formele 
cazone introduse de unii activiști 
ai tineretului pe șantiere) s'au 
manifestat tendințe străine și dău
nătoare. LIniunea Tineretulu 
Muncitoresc n'a dat atenție sufi
cientă mobilizării tinerilor mun
citori în întrecerile socialiste. In 
rîndurile sale procentul de fete 
este prea mic, mai ales în mun
cile de răspundere.

Deși membri de Partid din or
ganizația „Tineretului Sătesc" au 
avut unele succese îa munca de 
educare politică, iar organizația 
„Tineretului Sătesc" sub îndru
marea lor a avut unele realizări 
locale, totuși ruptă fiind de tine
retul muncitoresc, ea n'a putut 
duce cu hotărîre și combativitate 
lupta împotriva exploatatorilor 
dela sate. In organizațiile safe șl 
chiar in unele organe de condu
cere ale acestora, au pătruns nu
meroase elemente chiaburești.

UNSR și UAER au dus unele 
acțiuni pozitive pe tărîmul creerii 
unui spirit democratic în școli 
și universități, pe tărîmul educa
ției culturale și fizice și al îm
bunătățirii condițiilor de existență 
și de studiu ale elevilor și stu
denților.

Neavînd însă la bază o linie 
politică clară, nefiind legate de 
tineretul muncitoresc într'o or
ganizație unică și avind porțile 
prea larg deschise pentru toți 
studenții și elevii, fără nici o 
deosebire de vederi politice, a- 

(Coutinuare în pag. lV-a)



2 ZORI NOI

Aplicând principiile buge
tului general, vom contribui 
a traducerea în viată a Pla 
nului Economic de Stat

j V'AȚA DE PARTID j
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Din experienfa școlilor serale 
de Partid din Valea Jiului

Vo|area Legii buge.ului gtr.e al al 
RI’.K., ți a lelorlale legi fiscale/ 
a adus o schimbare radicală In func
țiunile |x care le îndeplinesc fi-, 
nanțele țarii. C instruit |e baze cu 
desavirțire noul in conr,»arație cu 
bugetele tip din trecut m ul buget 
general al RP.R. „oglindește un mo-‘ 
meni de cea mai mare importanță 
din viața poporului nostru, trecerea, 
dela vechiul sistem economic — a- 
narhia capitalistă la economia 
planificată. economia socialistă’’ (V 
Luca , raportul asupra bugetului ge
neral al R.I’.R. pe 1949).

Aceasta prima ți primii ală carac
teristică a bugetului general pe 1919/ 
imprim.i ca o lini - de conduită cu
prinderea in sine insuți a planului 
de finanțare a planului cc..nomic de 
Stal. Indisolubil legate intre ele 
planul economic de Stat ți planul 
financiar se condiționează reciproc 
ți organic. In .realizarea lor: | lanul 
economic de Stat are la b iz.i for
mulării lui posibiliiâ|ilc de finan
țare, ața cum sarcinile înscrise In 
bugeț sunt bazate [>c desvoltarea țl 
întărirea economiei noastre, lin < lan’ 
fără celălat nu poate fi Îndeplinii. 
„Bugetul tndrumează f< tulurile In 
conformitate tu | lanul economic ge
neral. - - spunea tov. Vasile Luca In 
raportul său în vederea dezvol
tării puterii economice a țării, a- 
țezării economiei naționale pe ba
ze socialiste, ridicării nivelului ma
terial ți cultural al celor ce muncesc 
ți garantării independenței națio
nale’’. El este „planul financiar a- 
nual al formării fondului unic de' 
mijloace ba.ncțti. necesare indepliui- 
,rii funcțiuniilor S aiului — ale Sta 
tului care astăzi este instrumentul 
de apărare a intereselor celor ce 
muncesc dela orațe și safe ți ins
trumentul de oprimare a dușmanilor 
poporului”.

Succes important in viața ța 11 
noastre, prin însăți conținutul ți în
drumarea cifrelor sale, bugetul ge-» 
neral precede alocarea a peste 85 
miliarde lei pentru nevoi economice, 
culturale, politice, și sociale și a 
45 miliarde lei pentru investiții, — 
cifre pentru prima dată prevăzute in 
această măsură și pentru aceste sco
puri.

Aceasta eslc o oglindă care re
flectă grija față de interesele și ne
voile celor cc muncesc, cari a că
lăuzit munca de întocmire a aceston 
legiuiri.

O altă caracteristică a noului bu- 
get o constilue noua structură a ca
pitolului venituri.

In condițiunile capitalismului sur
sa principală de acoperire a capi
tolului venituri, din bugete, o con
stituia impozitele mari pe cari era 
nevoită să le suporic populația — 
în special săracă.

Astăzi în condi.iunile democrației 
populare, nevoile Statului sunt aco
perite pe baza unei noui structu
rări a impozitelor. Legi c fiscale vo
tate recent vin cu ușurări mari ți 
cu importante simplificări în acti
vitatea financiară. In Jccul acelui 
noian de feluri de impozite, — sis
tem prin care fisca ilatca era „un a- 
devărat labirint” complice al îna- 
vuțirii nedrepte a exploatatorilor în 
dauna masselor largi ale contribua
bililor, oamenii muncii, — astăzi a- 
vem numai șase feluri de impozite' 
formulate simplu și limpede, ade
vărate elemente de stimulare a pro
ducției și aducătoare de veniluii 
bănești pentru Stat,

Legea bugetului arată că 95 mi
liarde vor proveni din cifra de a-* 
faceri, sumă furnizată îndeosebi de' 
înlreprinderiile naționalizate. Astfel, 
acești bani, cari în condițiunile capi-, 
talismului ar fi umplut buzunarele 
capitaliștilor, azi vor fi folosiți îi 
scopul întăririi și dcsvoltării vieții 
Statului nostru, pentru asigurarea' 
bunului trai al poporului muncitor.i

Impozitul pe se l . privind t arii-, 
culant ți cooperative e. va ține s - 
eoteala de natura veniturilor, res- 
pevtandu-se pr rgreJvi.alca

Iii ce plivește iințx.zitele asupia 
veniturilor din salarii s’a adoptat 
formula minimului ini|>ozabil. care 
ferește j>e contribuabil de o impu 
nere exagerata — micul salariat! 
fiind impus la eoțe minime sau 
(salariul sub 2 500) chiar scutit.

Oglinda a transformărilor revolu
ționare înfăptuite sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Român, pla
nul financiar — bugipil ți cele
lalte legi fiscale — ne atiibue, |ven. 
tiu reaiizatea lui, sarcini lin[>ur- 
tante fiecăruia din noi.

Introdu, erea unul regim de severe1 
economii ți folosirea materialelor și 
banului poțxrrului Iii Instituțiile si' 
întreprinderile de Stat, pistrarea u- 
nei stricte discipline financiare, so
coteala. evidența ți controlul In 
toate domeniile economiei ți admi
nistrației. mlețiiea luptei pentru" 
curmarea moștenirii grele: birocra
tismul, ele, sunt sarcini pentru fie
care.

Aplicând planul financiar ți mun
cind pentru traducerea In fapt a 
sarcinilor de desvoltare trasate prin 
planul economic de Stat, vom f.ico 
încă un pas înainte In lupta pen
tru doborlrea greutăților «1 lipsu
rilor, in lupta pentru o viață mai 
Îmbelșugată.

i Din câmpul muncii
In lupta pentru realizarea Planului Economic 

Minerii din Aninoasa au pornit la 
întreceri socialiste pentru depășirea 

normelor
tea cărbunelui, să reducă nu
mărul de absențe nemotivate 
și să participe regulat la șe
dințele de Partid și sindicale, 
unde se vor desbate probleme

, „Să îndeplinim și să depă
șim planul economic" — a» 

I ceasta este lozinca sub care 
minerii din Aninoasa au por» 

i nit la muncă încă din primele 
! zile ale noului an.

Pentru a»și îndeplini cu cin
ste sarcinile ce le revin în îm
plinirea și depășirea Planului, 
minerii din Aninoasa au por
nit la întreceri socialiste. Gru
pa minereului Săcăluș Petru, 
a chemat la întrecere grupa 
lui Pop Ludovic dela Petrila, 

' grupa lui Andrica Ludovic a 
chemat la întrecere grupa lui 
Goja Gheorghe dela Petrila, 
a lui Ciunderlic Vasile a che
mat la întrecere grupa lui 
Vâlea Nicolae tot dela Pe
trila, Dcasemenea, un mare 

' număr de grupe, ca acea a 
1 lui Iovan Andronic, Carlea 
' Gheorghe și altele, au chemat 
i la întrecere socialistă alte 
I grupe tot din mina Aninoasa. 
' In cadrul acestor întreceri, 

ei și-au luat angajamentul să 
I mărească productivitatea tnun- 
’ cii, să economisească explosi- 
' vii, să îmbunătățească călită-

diata fii id impar anța deosebita pe 
vai o uic conti.iua ii dcare . 11- 
|ica-idiolo^ii s a n.eu l> ilor de | ar

I im noul p'an de muma al C <mi- 
(eiului Jujc van l’.M.R Valva Jiu
lui |.evL-Pe o oiganizare nai 
uni ita a școlilor de taitid se
rale și medii, și a studiului indi
vidual Ca un prim Început în ziua 
ue 0 lAceiribrie a. c. a avut kc 
la P.troșcni o șe.ința a tuturor ns- 
eonsabililor școlilor serale oe par- 

, tm a lectorilor precum ți a c .n- 
I numii școlii inedit de C <dre din 

această județeană In sco|Mil de a 
largi schimbul de cxpeiicnța de a 
se face o analiza, in spirit critic șt 
autocritic a activiștii pe | Ini „cum, 
pe aceste baze — adoptind n i me- 
toae de lucru ți inllturind s ade- 
ri|e existente — sa se Îmbunătă
țească calitativ munca eomi-iii de 
Invațamint a organizației Juit<țene 
P M R. Valea-Jiului și a șc> lip r de 
pirția.

Ceeace s’a desprins din rapt aitele 
ți discuțiile a.vstei ședințe, a f. st 
creștc iea dorinței membrilor de | ar
pa de a iuvata Cu t rate ca în 
absențele și lutîrzierile dela cursuii 

determinau1 de faptul că elevii 
sunt efec'iv Încadrați In producție și 
mai pațin de delăsare mai dăi- 

. nuc, cei înscriși In școli vin cu 
i destula regularitate, iar a clo unde 
I s’a observat că nefrecventarea șco

lii este cauzata de faptul ca elevii 
I nu erau îndeajuns de lămuriți. a- 

supra necesității de a Învăț> s a

în legătură cu buna desfășu
rare a muncii, precum și la 
ședințele educative.

Mai multe numeroase grupe 
din sectoarele I Aninoasa, II 
Piscu și III Priboiu, la care 
s'a înlrodus sistemul de pre
luare a lucrului pe fiecare 
schimb, echipele aceleiași grupe 
s'au provocat la întrecere în
tre ele, având la bază aceleaș 
criterii ca și întrecerile dintre 
grupe.

Încă din primele zile de în
trecere, grupele din sectorul II 
Piscu s'au situat în frunte, de
pășind norma în medie cu 
41%, urmate de grupele din 
sectorul II Aninoasa cu o de
pășire medie de 10%, iar sec
torul III Priboiu a rămas în 
urmă, cu programul realizat 
în proporție de 99%.

Dar pentru a obține succese 
și mai mari în depășirea Pla
nului, minerii din Aninoasa, nu 

aus o ir.uncă de lanurire <u fie
care m ;urlc ace„s,a ni«l da d ud 
rezultau | ozillve

Pai|icl|.arva c erii r la coșuri — 
așa du| a cum a revșit șl diu dis
cuții c le cu Irți ma a «i de inc- 
l o Jele de predare >i asupra 1 r tre
ime îndreptată înde» >vbi aliotia l.v- 
torilor. C.n mal bune rezultate li 
munca au f.<st ob inuic acolo u.rde 
materialul predat nu era „b.-tra tl- 
zal ci din corilra t<uria era Ilus
trata cu vx mple concrete din viața 
de toate zi'ele, deuarc.e elevii, iu 
general mineri , in centrele minere, 
ți țlraut -Jiaai in (Has.le H„ug ți 
Pui aviud un .adru ai rece ptiv
mei restrii’S insuțvs. eu mai urare 
greutate ..bslrac iuni'e nelvgatc de 
realitatea imrdiat lncoO|urâtr re.

Apficindu-se aw asta metode de 
preuare- legind teoria de cazace ii 
privește direct in rindurLlc mem
brilor de partid tirani s’a vr, at un 
interes viu fața de cele predate ți 
ae noui cunoștințe

Pentru a.>leași motive ti.b.ns e- 
vuate lecțiile care nu sunt prevă
zute In programul ț oiilur s râie 
ca Materialismul dial.cti.”, care a 
fost predat la școala din P tro-eni, 
cu atit mai mult cu cit ar tulea 
crea ți anumite c.nfioli

In aceeași măsură In care se im
pune a l'C'ilc p edate si fie le
gat1 d<* rui î iii concrete, șr cuc 
ca și intfcbirlh* sa fie puse ia 
ața fel Incit si (te 1-gate dc p»*c- 
(hi sa se mmirribtt in »făclii

se mărginesc aici In toate 
abatajele cameră ale acestei 
mine, se lucrează intens la 
înlroducerea metodei de ex
ploatare experimentată de grupa 
tov. Barna Alexandru, prin a 
cărui aplicare se poate ridica 
productivitatea muncii cu peste 
150%.

Alături de mineri, mecani
cii, electricienii, vagonetarii și 
technicienii, au poni.t la muncă 
de întreceri pentru a asigura 
buna funcționare a instalațiilor 
de mecanizare și electrice, pen
tru buna funcționare a trans
porturilor și pentru o organi
zare și coordonare a muncii 
din cc în ce mai bună.

In felul acesta, minerii din 
Aninoasa luptă metodic pen
tru o producție mai mare, mai 
calitativă și mai chină, luptă 
pentru îndeplinirea și depăși
rea Planului lor, pentruca ală
turi de ceilalji mineri din Valea 
Jiului si muncitorimea din în
treaga |ară, să îndeplinească 
și să depășească Planul eco
nomic pe anul 1949,

• •
•

La puțul minei Aninoasa 
precum și la descărcarea va» 
gonete|or cu cărbuni, scoase

(Continuare in pag. IV-a) *
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ZORI NOI

Rezoluția Ședinței Plenare a C. C al P. M. R
din 22—24 Decembrie 1948

asupra problemei sindicale
(Llrinue din nr trecut)

4. Întărirea orga
nizatorică a 
sindicatelor

Plenara considera că rolul șl sar
cinile pe care le au astazi sidica 
telc impun o îmbunătățire a mun
cii organizatorice și a metodelor de 
munca practicate in sindicate.

Centrul de gieutale al muncii sin
dicale tnbue sa fie in Întreprindere 
și instituție, pentru a putea astfel, 
cuprinde pe t ți salari iții din aceste 
unități de muncă ți țoale problemele 
legate de Specificul acestor unități.

La Comitetul Central al C G.M. nu 
■ existat claritate deplini in această, 
problema și 9in această cauză s’a 
ajuns la lichidarea grupelor sindi
cale, adică la o slăbire a legături
lor îitlre comitetele de întreprindere 
aau de sindicat si massa salariaților 

iDeasemenea C.C. al C.G M. a sub
apreciat rolul Uniunilor Sindicale, 
care, din organe de conducere a 
sindicalelor pe ramuri de produc
ție, s’au transformat în simple or
gane tehnice administrative, cu n- 
tribuții mărginite, fără legătură vie 
și operativă cu sindicatele șl cu ma- 
ssele de șalariați.

Totodată au fost lărgite in mod 
<xcesiv atribuțiile Consiliilor Sin
dicale Județene, care, din organe de 
coordonare a acțiunilor sindicale je 
plan local, s’au transformat In or
gane de conducere a sindicatelor' 
locale substituindu-se Uniunilor Sin
dicale.

Plenara pune ca sarcină membrilor 
«ie partid din conducerea mișcării 
sindicale să înlăture aceste lipsuri 

■și gTeșeli, întărind astfel organiza
toric sindicatele și cimentând legă
turile dintre organele sindicale și 
massele de membri ai sindicatelor.

Uniunile Sindicale trebue să de-' 
vină în mod efectiv organe de con
ducere a sindicatelor din ramura de 
producție respectivă.

Cele mai largi masse ale salaria. 
ților cunosc rolul de seamă pe care-1 
joacă în țara noastră sindicatele și 
activitatea lor de ridicare a nivelului 
material și cultural al oamenilor 
muncii. Comitetul Central al P.M.R. 
consideră drept o serioasă greșeală 
politică practicarea metodei de în
scriere automată în sindicat, în lo
cul metodei de aderare, bazată pe 
acțiunea de convingere..

Trebue dcasemeni categoric com
bătut, ca nejust și dăunător, sis
temul de reținere a cotizațiiilor sin_ 
dicale pe statele de salarii.

Membrii de Partid din sindica e 
trebue să fie convinși că munca sindi-t 
cală poate fi dusă cu succes nu
mai pe baza metodelor de convin
gere, a disciplinei tovărășești, a 
desvoltării unei largi inițiative crea
toare.

O îmbunătățire reală a muncii sln- 
cale nu se poate realiza fără a- 
tragerea în munca sindicală cât și 
în munca de conducere a asigurărilor 
sociale a unui mare număr de ac. 
piviști nescoși din producție.

Trebue combătu*» și lichidată me
toda greșită a unor organizații de 
Partid, de a nu atrage în munca 
de conducere a organizațiilor sin
dicale și in diferite organe sindi
cale, decât membri de Partid.

Pentru ca sindicatele să-și indep'.i. 
nească cu succes rolul lor de , a 
uni massele muncitoare cu avant- 
garda clasei muncitoare”, este r.e- 
cesa- să a ragem îi ccnducei a org - 
nizațiilor sindicale și muncitori fură 
de Par ii. fruntași în producție, care 
se bucu a de inc ederea și slima 
masselor.

In vederea întăririi organizatorice 
a sindicatelor este neapăiat necesară 
întărirea vigilenței în ceeace pri
vește seleeimarea cadrelor sindicale, 
în această privință Uniunile Sindi- 
,cal și ch a C.C. al C.Q M. au r. a- 

nifrs a -er. a e I b cinul, 'ăsnd să 
pătrundă in unele p sturi de lăspun- 
dere eleinen.e necinstite sau direct 
dușira . ase c asei niuiicitoara Este 
necesar ca cei ce sunt pruncirăți hi 
p,>s(url de raspundcie in mișcarea 
sindicala sa fie bine verificați dim 
punctul de vedere al activității ]..r 
din trecut șl din prezent al cinstei 
lor personali și al devotamentului 
lor față de cauza clasei muncitoare.

Pentru illdc plinii ea cu succes a 
sarcinilor mari care stau In fața 
sindicatelor, este necesar să se trea. 
că la alegeri sindicalo Începând ca 
alegerea responsabililor de grupe rin 
dicale și a resp.om.abi ilor i e asigu
rări St cale din grupele sindicale.

Alegorie responsabililor de grupe 
ca și a respunr b.Iilor comitetelor! 
de secție, de înliepzrjndere și de 
sindicate, trebue sa se desfășoare 
intr’un spirit critic și autocritic ucs. 
voltul, pentru ca în conducerea or
ganelor sindicale să fie promovate 
elementele cele mai hotărlte și de
votate, clementele cele mai de frunte 
In producție, capabile să antreneze 
massele de salariați pe drumul rea
lizării sarcinilor mișcării sindicale.

Sindicatole de salariați 
agricoli

Plenara C.C. al P.M R. constată 
că s’au realizat o seric de succese 
în munca de aplicare a sarcinei tra
sate prin Rezoluția Plenarei din 
Iunie 1918 a C.C. al P.M.R.. dc 
a se da o atenție deosebită ‘indi
catelor de salariați agricoli Condu, 
cerile acestor sindicate au f .st cură
țite. în bună parte, dc elementele 
dușmăr.case și chiabureșii In con
ducerea sindicatelor au f„st promo
vați salariați agricoli în sp cial cin 
ferme și stațiuni de mașini agri
cole. In lupta împotriva exploatării 
capitaliste la țară, sindicatele de sa
lariați agricoli au obținut o serie 
de succese pe linia îmbunătăți ■ li 
condițiilor de viață ale salari, ț lor a. 
gricoli.

Plenara C.C. al P.M R. constată 
totodată că unelQ organizații dc 
Partid și unii tTieinbri de Parlid 
oin conducerile organizațiilor sin
dicale nu au înțeles nici până acum 
impor.anța organizării și îndrumării 
acestor sindicale.

■IXaseir.eiii, mai există unele ne. 
cla ități in ceeace privește de>. s.bi- 
rca ce există între situația salaria
ților agricoli din fermele de S al 
și stațiunile de macini agricole — 
sectorul socialist în agricultură — 
și c a a salariați], r agricoli rare lu
crează la exploatările agric le . le 
chiabuiilor și foștilor moșieri.

Organiza iile sindica c din fermele 
de Stal și stațiunile de mașini a- 
gricole tre bue să lupte pentru spo
rirea producției agricole, și reali
zarea programelor de lucru, întru, 
cât aceste ferme și stațiuni repre
zintă un bun al poporului Aceste or. 
ganizații sindicale tnbue să aibă 
relații de colab oraie cu conducerile 
fermelor de S al și stațiunilor de 
mașini. Ele tr bue să asigure cu
prinderea în contractele c/.bețive a 
tuturor salariaților dela fermele de 
Stal și stațiunile de mașini agri
cole urmărind aplicarea prevederilor 
acestor contracte cât și a legislației, 
muncii.

Organizațiile sindicale ale salaria 
ților agricoli din s.clorul capitalist 
trebue să vegheze ca f.șlii moșieri' 
sau chiaburi sa nu saboteze mun
cile agricole și să respecte legile 
stalului. Salariații agr coli din a- 
cest seclor frebue^c cuprinși în 
contraclelc de muncă colective sau 
individuale. Sinuicate e trebue să ve- • 
gheze cu cea mai mare atenție la' 
îndeplinirea int ernai de către chia
buri sau foștii moșieri a pn vederi
lor contrac ului intervenind cu ener
gie în vederea respectării acestuia, 
oridecâteoii explua atorul încearcă să 
nesocotească dreptuiile muncitorului 
agricol.

Ci le mai mul e oiganlz ții de 
Parlid nu au înțepi, imp rlanța cu
prinderii in sindicatele de salariați 
agricoli a elementelor semi-prole 
tare, adică a a.clor țarani săraci, 
al earor venit principal pr vine uin 
muncă salariată. întărirea c ntinua 
a sindicatelor de salari ți agric li ți 
cuprinderea In sânul lor a elemen
telor semi-prolelaie sunt sarcini de> 
prim ordin care slau în fața tutun r 
organelor de Parlid și iliidicale.

sindicatele de alariați aț ricoli e- 
duca muncitorii agricoli ți elemen-' 
fele țârăi:e;tl seini-; rolctare In spi 
ritul luptei pentru li lijdarea ex 
ploataril pentru organizarea socia
lista a agriculturii.

Muici în rândurile femeilor 
muncltoa’e

Sindicatele au sarcina de a și îm
bunătății munca in rândurile femeii- 
lor muncitoare. S’au înregistrat e. 
rioase succese tn atragerea femei
lor salariate in mund de răspun
dere sindicale, ca și in munci de 
răspundere Iii producție. In mișca
rea de întreceri s’au evidențiat f arte 
multe fnncl, caic au dat dovadă de 
avânt In muncă șl de inițiali vă crea, 
toare. Cu toate acestea mal sțărue 
încă tendința de a se subaprecia po
sibilitățile de muncă dc femeilor 
în producție și in conduci rea de or. 
ganizații sindicale. Aceasta tendință 
trebue combătută cu cea mai marc 
energie. Sindicatele tribue să ajute 
femeile muncitoare de a căpăta ca
lificare profesională și. să stimuleze 
promovarea femeilor în posturi de 
răspundere In procesul de producție. 
Femeile muncitoare trebuesc fidi . 
cate cu îndrăzneală în conducerile 
organizațiilor sindicale.

Sindicatele trebue sa t eacă la 
pregătirea planificată a c'idrel r sin. 
dicale în rândurile femeii r mun
citoare prin atragerea unui număr 
mai mare de femei în școlile de ca
dre sindicale

Munca In rfnduriîe tineretu 
lui muncite esc

Plenara C C. al P.M R consideră 
că organizațiile de Partid și mem
brii de Partid din sindicale nu au 
aat atenția cuvenită pr. blemei ti
ne, etului din sindicate. Țrebue să 
se aibă o giijă deosebită pentru- 
pregătirea profesională a ucenicilor 
și tiuerlloi muncitori. pentru îin- 
bunălațir a condițiilor lor de viață, 
px itru cuucaiea lor culturala, mo
rală șl fizică, S ndicatele trebue s, 
atragă tineretul muncit r in munca 
lor de zi cu zi și să ducă o 
politică de ridicare a cadrelor noui. 
din rândurile tineielului.

Munca de educație șlculiu â
Munca de edu.ație și cultu ă din 

sindicate licbic sa fie o preocu
pare centrala a organizațiilor dc 
Partid și a sindicalelor Această 
muncă trebue să fie st âns legată dc 
problemei construirii socialismului 
la n i in țară.

Sindicalele posedă numeroase mij 
loace de educa e a masselor 1 rgi 
munci.oare - cluburi, echipe ar
tistice, bibli teci, edituiă, pre-ă 
sindicală: „Viața S,.ndicală’\ „Mun
citoarea”, „SzakrZerveze i Elet”, 
ctc., presă de perele, cercuri și șccli 
serale, ș.a.m.d.

Toa e aceste mijloace t <.bui.se in
tens folosi e în vederea rldi.ării ne- 
ince ale a grâu ului de conștiință p< - 
li ică și de cultură a muncitorimii.

Munca educa i i și cuitura’ă a sin
dicate or trebue să se concentreze in 
jurul cluburilor de întreprindere și 
sindicale, care să atragă in activi
tatea lor masse largi le muncitori, 
tineri și vârstnici, b irbați și f - 
mei. O deosebită atenție trebue 
da ă desvoltării unei la' gi mișcări de 
creare a echipelor artistice munci
torești, prin care să iasă li supra

față talentele artistice cin rându
rile clasei muncitoare.

Organe e de Partid și organele de 
conducere a sindica elor sunt datcare 
sa arigure o îmbunătățire

a muncii șco'il, r de ca
dre sindicale și o cât mai Îngri
jită el ționarc a elemente! r tri
mise in aceste școli.

Organizațiile de Pa.tid tnbue să 
îndrume- munca culturala a sindica
telor sț re intensificarea luptei pen
tru lichidarea analf b tismului In 
rânduiile salariați!, r din industrie 
și agricultură in colaborare <u ur- 
ganch- Minii cului învățământului, 
Public.

l .eae reni, organizațiile de Pa tid 
trebm- SI sprijine sindicatele în di
recția calificării șt (ci (<cți-nai 1 
profesionale a tuturor (alegoriilor 
Je salariați și a promovării d<- e- 
lenien c muncitorești in învățământul 
tehnic superior.

Siridica'ele au ob 1 alia de a ă<gi 
și iritări mișcarea sprlivă in rin- 
dttr | salariaților, acordând o d< o- 
sebita alenț e spărturii- r de massa. 
luptând pentru d< srăda Jnaica meto
delor burgheze in sport și edu
când sportivii în sp lit de d V da
nielii față de cauza protetariatu- 
lui. de dragoste față de R P R. și 
dc internaționalismul proletar.

5. Legăturile inter
naționale ale sin
dicatelor din RPR.

Cil.u (fie de ideia inie naționa
lismului proletar, sindicalele Jin R. 
P.R. trebue să ducă o luplă conti
nuă pentru inlărir a unității sin
dicale internați nale in cadrul F S. 
M , iinpotriva tutun r încerc rilor de 
a sparge ac.-astă unitate, întreprinse 
de agenții 1 nț e ialis.nu ui angl >-a 
mcrican.

Mișcarea sindicală din R P.R. este 
un factor activ al luptei duse de 
forțele democia'ice din întreaga lu
me împotriva imperialismului pr .vo- 
catoi de război și asuț itor de po
poare, dușman de moare ci oame
nilor muncii.

Legăturile cât mai strânse cu 
sindicatele din U.R.S.S. c nstitue un 
a|Utoi prețios și un izvor nesecat de 
învățăminte pentru munca sindica
telor din țara noastră.

Dcasemeni, sindicatele din R P R. 
trebue să intensifice legăturile și 
schi bul de experiență <u orc ani- 
zatiile sindicale din celelalte țari 
cu democrație populară.

Mișcarea sindicali din țara n as
tru și-a manifestat cu cil rii c o- 
cazii spiritul de solidar late interna
țională cu muncitorii din țările ca
pitaliste și din colonii, care b ptă 
împotriva exploatării și asupririi im
perialiste. Sarcina sindicatelor din 
R.P R. este de a intensifica <țiunea 
de solidarizare cu muncitorii care 
luptă în Grecia. Spania, Hali, 
Franța Indonezia și alte țari îm

Mecanici
pantru trenuri Industriale, 
cu practică $1 cazier bun 
cauți spre Imediată angăjareCentrala auro-argintiferâ
Direcția Regională Brad, jud, Hunedoara 

(fostă Mica)

Cererile se pot trimite prlnpoțtft sauad ce 
personal cu toate actele pers, ți de serviciu

potriva inip.rialisinu'ui și expl „ 
taiii. pentru liberia e, democrație șj 
pace.

Plenara C.C. al P.M R. c njdi'â 
că pentru a introduce in viața na
rile sarcini care le pane Par i- 
dul in fața sindicatelor, este neec- 
-.aiă intarirea și imb.inataiiri a cun- 
uucerli de către Parlid a organi - 
zațlilor sindicale.
„ ..Partidul — ne învață Uvara, 1 
Slapn fiind cca mai b ma șc a- 
lă de conducători ai clasei munci
toare, < sie, [zrin exțxrricnța și au
toritatea sa, unica organizație in 
stare >a centralizeze c mduceica lu - 
tei p oletariatului și sa pc-fa. â ast
fel țoale organizații e fa â-dețar 
li 1 ale c'asei muncitoare in rrgane 
auxiliare și in curele de transmis - 
tine, care unesc partidul cu c a a. 
Partidul est forma cea mai in. Ita 
a organizației de clasa a proleta
riatului.

Aceasta nu înseamnă, nesigur, ă 
organele fara de parlid sindi. ate e 
cooperativele ele — tlebue să f .- 
în tnod formal subordonate condu
cerii ue partid. E vorba numai < a 
membrii partidului, cart fac part* 
din aceste organizații), ca azmer 
fără indoială. cu influență, sa i - 
trebuințeze toate mijloacele spre a 
convinge organizațiile fară-de ț a i d 
st ,e alature, in activitatea t->r, par
tidul proletariatului și sa accep e 
de bună vele Conducerea lui poli
tica”. (I. V. Stalin .Prcblemele 1 - 
ninismului”, pag. 92).

I .'eci p ntru, a ‘indicatele sa-și În
deplinească cu succe-, marile sar.i 1 
ce le s au In față, este necesar ca 'e 
să aciveze svb c inducerea prolifi
că a Parti .'UiUÎ Organele de Partid 
pca 11 fntrccga răspundere pentru 
munca sindi.atel r șt sunt dat' a • 
:ă asigure condu cea politică a or
ga izaiiilot -indicate

Totouala trebue combătută ten
dința unor organizații de Parlid, d* 
a se sub. ilui o: inel> r sindicale In 
munca uc zi cu zi a sindicat, 1 >r 
șl de a rezolva in mod direct i 
pe deasupra oiganelor sindica < 
problem, organizatorice și e 
mic. <u ca acter sindical, din intre- 
prinderi.

Plenara C C. al P M R. dă s. - 
cină tuturor organiza iilor de Par
ei j să dei un ajut r puternic orga- 
r iza iilor sindicale iu vederea i, i - 
rtrii și îmbunătățirii muncit sm- i- 
cale in concordanță cu hotaririle Cu 
C. al Partidului.

Plenara CC. a! P.M R. iși . x- 
primă incrcd<r,a ca mișcarea : in ‘ 
uical:- din R P R. care a j cat n 
rol important în tc ate cl pele e 
luptă revoluționară de până acum, 
sc va ridica pe o n,u- teapla. 
f inu un factor activ *n lupta d'să 
sub conuucerea Partidului Mun.it - 
resc Român, dc clasa muncitoaie, a. 
lista cu țaranimea muncit are, ț cu
ini bun starea, pr gnsul și : f! - 
rirea pa.riei noastre, pentru c vr.s- 
truirea orânduirii socialiste.
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Telegrame externe
In discursul de înzugurure al ctlui de al 8 -l< a Cunyr s anifrican 

Președintele TRUMAN recunoaște 
situația dezastruoasă a vieții economice 

și sociale din Statele Unite

Rezoluția Ședinței Plenare a C. C. 
al P. M. R. asupra activității 

Partidului m rîndurile tineretului

WASHINGTON 7 (Radoi) — 
Miercuri dii| a amiaza, pri >e.linle- 
k Truman a rostit dis. ursul de i- 
rra ligii rare al celui de ul 81-lea C"ii- 
gres american.

1 XU|iiâ o introducere In care a vor»' 
bit in termeni generali despre ■ 

bunăstarea” și ,.pruS|.eritatea” din 
Statele Unite. Trunian a trecut In 
revistă o serie de aspecte economi-' 
ce. sociale si politice, americane.. 
Domnia Sa a declarat: „dacă pii» 
vim In jurul nostru vedem multe ți 
importante lipsuri Producția noastră 
nu este suficientă pentru a satisface' 
nevoile noastre Minimum de sala
riu este mult prea coborlt. Micile 
întreprinderi pierd mereu teren Iu 
favoarea monopol urilor ce se ex
tind tot mai mult. Fermierii noștri 
au in fa|ă un viitor nesigur și prea 
111111(1 dintre ei sunt lipsiți de foloa
sele civilizației noastre moderne”.

In legătură cu condițiile de viață 
ale americanilor, d. Trunian a spus » 
„Cinci milioane dc familii trăiesc și> 
astăzi tn cocioabe și pivnițe. Trei 
milioane Iși împart locuința cu uite 
fami.ii. Sănătatea cetățenilor noștri 
esle îngrijorătoare. 0 bună îngrijire 
medicală este la noi util de costisi
toare, îneît esle departe de a fi li 
i demina ma ei maj)riia(l a ceiăț - 
nilor noștri”,

..Actuala legislație a a-igurăillir 
sociale — a declarat mai departe d. 
Truman— acoperă in inou cu |otul< 
insuficient necesitățile existente ți 
indemnizațiile acordate sunt p.rea 
mici. O treime din muncitorii noștri 
nu sunt încadra(i în asigurări Mul(i 
dintre cei care nu mai pot munci 
sau sunt invalizi, sunt lăsați la voia 
î.ilîmplă.ii sau carită ii altora Mi
lioane de oameni sunt 1i| siții de în
grijirea medicală necesară. |>uceiri 
lipsă de medici, spitale și surori de' 
caritate”.

Vorbind despre condițiile de in- 
vățâmînt în Slalele Unite, d Tru
man a spus: „milioane din copii 
noștri sunt lipsiți de o bună edu
cație In multe localități școlile sunt 
totalmente avariate și supra-aglomc- 
rate Ducem lipsă de prefesori, de
oarece salariile profesorilor sunt 
mult prea scăzute, pentru a atra-' 
ge noui elemente sau cel puțin a 
menține pe cele de care dispunem.

In ceeace privește legislația so
cială a muncii, după ce a repetat 
p: omisiunea făcută în cursul cam- 
paniei electorale, că va „lupta” pen
tru abrogarea legii Taft Hartley, d.

Prn scindarea Federației Sindicale Mondi le

Fruntașii de dreapta ai Congresului Sindicate
lor Britanice și Congresului 0 gar izației. In
dustriale din Statele Unite urmăresc rupe, ea 
legăturilor de solidaritate ce leag muncitorii 
din țările capitaliste cu muncitorii din țara 
socialismului și țările în drum spre sociaism

ROMA, 7 (Rador). — Demas.ând 
complotul urzit de fruntașii de 
dreapta ai Congresului sindicatelor 
britanice și ai Congresului Orgiei, 
rațiilor Industriale (C 1.0.) uin Sta
tele Uiiile. prin care se urmărește 
sc uoarea Federației Sind cale M n- 
d.ale, ziarul II Presse scrie că prin 
".ceasta se urmărește ruperea lega
turilor de solidaritate care leagă 

Trm.ia'i a schițat un program p r- 
sonal de interzicere a grevelor și 
de |imi(aie a diepimiL r sindicale. 
J’.-va a cen.t congresului sa 1. gi 
fere/e mijloacele jciitiu împiedicarea 
grevelor, care ar fi împotriva „in
teresului pub.li”.

lncheiiidu-,1 expuneria pilvil. arc 
la politica internă, d. ti uman a la
cul o serie de propuneri generale 
In ceea e privește legislația care ur
mează sa fie adoptată de e ngres

AUTORITATILE FRANCEZE 
continuă represaliile împotriva 

minerilor și organizațiilor 
sindicale

PARIS, 7 (Rador). — Presa paii- 
siana continua să sublinieze ic| r pa
liile neîncetate ale autorității' r fran
ceze împotriva minerilor șl a or
ganizațiilor sindicale.

I.a 5 Ianuarie Tribunalul din 
Riome a condamnat 3 fi n ei acuzate 
de . a !i încălcat I b rtalea mun-

rea. Delegau! mineriți r Emile MgJ 
rello a fost arestul la Lcns.

Confederația Generală a Muncii 
din Franța, protestează 

împotriva represaliilor exercitate 
asupra minerilor

PARIS, 7 (Rador). — Biroul 
Confederației Generale a Muncii din 
Franța a pub.ical o rezoluție prin 
care cerc mărirea salariilor c.re se 
devalorizează în continuu ca rezul
tat al po Vicii guvernului de mă
rire a preturilor ți protestează îm-

M joritatea ziarelor britanice recunosc că 
Țările marshalzate sunt Incapabile să 
elaboreze un p (gram de redresare a 

fcoumiei lor
LONDRA, 7 (Rador). — Comen- 

lînd raportul, preliminar al orga
nizației pentru colaborarea econo- 

prin intermediul F.S.M. pe munci
torii din țările capitaliste cu mun
citorii dii țara socialismului și fi
rile care au pășit pe drumul ce Cuce 
spre socialism. In actualele împre
jurări acea la solidaritate consti'.ue 
bariera cea mai puț critică în f.ța a- 
celoia tare pregătesc in nou răz
boi mondial

I) Ti uman a recomandat printre al
tele menținerea controlului asui ia ex 
podurilor și crcjit'lor banca e, pre
cum și autorizarea guvernului de a 
contracta imprumuluii pentru „fa
cilitarea producției”

D. Truman a consaciat politicii 
externe o parte ie)aiiv tiuita a ex
punerii sale, a firmind din nou nece
sitatea co linuaiii aceleași politici 
de expansiune și u minație mon
dială a Statelor Unite.

După cum arata ziarul L’llumanlte 
[xiliția a perchizițlionat la 5 Ianua
rie sediul ‘indicatului mineriți r din 
Amsetje confiscând in m< d Tlc-g.d 
suma de 7121)110 frami dat fondul 
de solidaritate al minorilor și bu
nuri in valoare dc 1 milion franci

Diiguet se. lela ul general al Fe- 
dera.ici Minerilor a înaintat iui pro
test ere-gie împotriva acestor sama
volnicii ale poliției.

potriva represaliilor care Continuă 
să fie exercitate imp» I iva mim ri- 
lor. Biroul Cor.f.deraț ei Qemrale a 
Muncii condamnă caracterul reacțio
nar al procclului franco-i aii. n dc u 
niune vamala care constitue unul 
din aspectele „planului Marsh.il”.

mică europeană — majoritatea zia
relor londoneze nu-și ascund pesi 
niismul și recunosc că țările mar- 
shalizate sunt incapabile să rllabo- 

' reze un program complect de re
dresare a economici țărilor din Eu
ropa Occidentală.

Ziarul Daily TelegTaph and Mor- 
ning scrie că în fond acest raport 
previne cele 19 țări ș’in Europa 
Occidentală care primesc ajutor în 
cadrul „Planului Marshal” că ac
tualele programe pe patru ani de 
aesvollare a economici naționale nu1 
vor asigura solvabiiizarca și redre
sarea economici acestor țări.

Ziarul F.aily Mail consideră că 
perspectiveie care stau în fața Eu
ropei Occidentale sunt „vitrege”. 
Subliniind că cunfotm raportului 
— d. i i u' la sfârși'ul p< i adei 
de patru ani va li de 730 n 1 ioane 
lire sterline, ziarul Tailv Mail scrie- 
ca acest lucru prevestește prăbu
șirea planu'ui „deoarece nu se poale 
speia ca a.r.eri a.r.i v o. acoț c i acest 
delicii cu dolari sau aur”.

(Urmare din pag. l-a)

ceste oigjnizaț-u u'au patul duce 
cu liotărîre o activitate pjitică 
și culturală, educativa consec
ventă, iar datorită lipsei de vi
gilență, s'au putut stre> ura in 
rândurile lor elemente dușmane 
Partidului și Repul icii

Existența organizaț'ilvr demo
cratice de tinerel separat p ■ na
ționalități — deși acest» a s'au 
străduit să aducă aportul lor la 
lupta tinerelului din mlieaga 
(ară — a constituit in primul 
rind o piedică in calea apropierii 
și înfrățirii și mai puternice a ti
nerelului naționaltlăț lor cotdo- 
cuitoare cu t neretul roman, în 
cadrul acelorași organizații fără 
deosebire de naționalitate în a- 
ceiaș timp, un sprijin indirect 
dat clementelor reacționare na
ționaliste.

In organizațiile de tineret s'au 
ivit manifestări avangardiste, ca
re au fosr semnalate și combă
tute în Rezoluția Plenarei din Iu
nie 1948, a C. C. al P. M R 
aceste manifestări nu au fost li
chidate cu desăvârșire datorită 
faptului că unii membrii de Par
tid, care lucrează in rindutile ti
neretului, nu și-au însușit pe de
plin învățătura Iul Lenin șl Slalin, 
despre raporturile amtre Partid 
și organizațiile de tineret și n'au 
educat tnassele tineretului in spiri
tul acestei învățături. Adresân- 
du-se comsomollștiior, tov. Stalln 
spune :

„Comsomolistul tr?bue să țină 
minte că asigurarea conducerii 
de către Partid este lucrul prin
cipal și cel mai im]>ortant in toa
tă munca Comsomolului",

Linele comitete județene ale 
Partidului și alte organe de Par
tid au neglijat munca organiza
țiilor de tineret și cadrele tine
retului. Cadrele tineretului nu 
s'au bucurai din partea organiza
țiilor de Partid de tet sprijinul 
ideologic, politic și material. A- 
ceasta se datorește faptului că 
unele comitete și unii activiști 
de Partid nu au înțeles impor
tanța pe care o are mișcarea de 
tineret pentru partidul nostru și 
au tratat cu ușurință problemele 
el

Minerii din Aninoasa au pornit la între
ceri socialiste pentru depășirea normelor

(Urmare din pag. Il-a) __ v 
din mină, manipulaiea trans
porturilor, sc face numai cu 
instalații automate cu aer 
comprimai.

In iernile trecute, aceste in
stalații erau de multe ori imo^ 
bilicale din cauza înghețului, 
care producea perturbaț.i mari 
în întreaga exploatare carbo
niferă, deoarece vagonetele cu 
cărbune nu mai puteau ti des
cărcate, iar minerii erau lips |i 
de vagonete goale pentru în
cărcatul cărbunelui

Pemru a înlătura acest mare 
neajuns — 'a prop inerra o-g. 
dc Partid — conducerea <x« 
pkatării a procurat o locomo- 
bilă cu aburi, care fusese arun
cată la ier vechiu de Primăria

Plenara C C al P. M.R. con
sideră iioesi'j ii Iii 'ar. a grabni
ca a guștlilor ți s1 jbictumlor in 
munca din rindurile ('livretului 
îndrumarea s pe o cule sTDroasă 
de dewoltaie și îmbuna. [rea 
muncii le condu ere a tineretului 
de către f’a.ti'Jul tru

8 111 COnd.(liniile trei iii la
Cunstru.r. a socialismului, Isurirea 
u.mâții |,u itico-morule a poporu
lui muncitor în frunte cu clasa 
tnunciloarr, se impune ca o sar
cină de bază polii i t nc-astre de 
Partid-

Unitatea organizatorică deplină 
a tineretului muncitoresc dela 
orașe și sate, va li o contribuție 
însemnată la făurirea unității 
politicc-morale a [toporului 
muncitor d'n (ara noastră. 
L)e aceia, sari ii a de căpetenie a 
ParliJ .1 i îi crrâfr pmefe miș
carea ’inercL.ki siă in trecerea ne
întârziată la unt icarea organi- 
zoț ilor dc li *eref i-lro organiza
ție uniră a Tineretului Muncitoresc, 
conducă «i educată de P M R. 
în îiivațătuni n armUe-leni
niste Numai oi.lei e:»ie posibilă 
înlatu crea neclari ații politice și 
organizatorice < e există astăzi cu 
privire la organizarea tinerelului. 
Numai asilel va li înlăturată fărâ
mițarea forțelor iineretu'ui munci
toresc din oraje și «ale și intprâș- 
herea lui in organizații cu compo
ziție eterogena. Iară o temelie prin- 
cij-.'a revoluționară de clasă.

Țirărd scama de sarcinde mari 
ce revin tinerelului in lupla clamei 
muncitoare și pop rjlui munci
lor pentru conslruirea 'socialismu
lui !a orașe Și sate, in cond.țDc 
ascuțirii luptei de c.asâ, plenara 
C, C al P. M. R consideră ca 
făurirea organizației unice revofu- 
ț-onare a tineretului muncitor, fără 
deosebire de națior.atilaie. om 
fabrici, dela «ate. din școli, uni- 
sersilați și cazarmi, ere ca rezul
tat o mare act vizare a tinerelului 
muncitor și mobilizarea celor mai 
lergi masse ale tinere’ului sub dra
pelul de luptă al P M R.

In fruntea acțiunii de unificare 
a organizației de tinere! pe baza 
liniei trasate de Plenara din De
cembrie 1943 a C. C al P. ĂV 
R . trebue să he Uniunea Tinere
lului Muncitoresc.

I

orașului Petroșani. Această 
locomobtlâ a fost reparată vo
luntar de muncitorii atelierului 
de grup Aninoasa, au fost 
construite instalații de încăl
zire cu aburi a mecanizării ex
puse înghețului, după care, lo- 
comobila a fost pusă în func
țiune pentru încălzirea insL.a* 
țiilor de mecanizare.

In urma acestui fapt, munca 
la puțul minei Aninoasa și la 
tmnsportur.le mecanizate dela 
suprafață nu a suferit nici un 
neajuns din ceuza înghețului.

In felul acesta, muncitorii 
dela golirea vagonetelor scoase 
din mină, pot aprov z’ona la 
timp și în bune condițiuni gru- 
p..: viia ti:.', a : cu ago. le 
goale, contribuind astfel mai 
mult la buna desfășurare a 
muncii, !a în lepiinirea și de
pășirea Planului.

f
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