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Crit ca „Scânteii"
Un îndreptar In munca 
redacțională a ziarului 

nostru
Annl.zan 1 oclivilalea deslâșurată 

n ultimele luni il«- cnlrc ziarul 
.ZOKl \U1'. .S.uileid’ No. IM7 
scoa'c in eiidență o serie de lipsuri 
și slăbiciuni cate persistă in munca 
redacției ncaslre și care ,/ace zia
rul să nu corespundă iacă pe 
dephn misiunii suie".

Principala slăbiciune a ziarulu, 
.Zori Noi”, după cum arata 
.Scânteia' este ace ră el ni s.- 
preocupă metod de prob,eme, 
nu le tratează rdi: ea impor
tantei lor, ci se lașa surprins ’ 
de ete‘ neglijând deseori (aptele 
maii. esențiale și dând in schim b. 
uneori, amploare (aptelor mărunte.

Arătând modul necritic, dăunător, 
în care ziarul nostru Iralcază pro- 
bletne’e, .Scânteia' subliniază ma 
departe că .Problema atitudinii 
critice a ziarului comunist nu 
este incă just înțeleasă in re
dacția .Zori Noi‘.

Acestea sunt lipsurile esențiale 
cele mai grave ale ziarului nostru 
pe care ni le semnalează cu toată 
seriozitatea, organul Central al Par
tidului nostru, lipsuri care atrag 
după ele și alte scăderi ale ziarului. 
Pentru colectivul dinăuntru cât și 
dinafară al ziarului nostru, pentru 
toți acei care-i dăm viață și care 
suntem direct răspunzători față de 
Partid 
pentru 
pentru 
cinilor
condițiuni di desvolUre economică 
și politică a țării noastre în drum 
spre socialism, a ne mărginii nu
mai la recunoașterea acestor prin
cipale lipsuri, fără a adânci critica 
justă a .Scânteii" printr’o privire 
autocritică a muncii noastre și fără 
a trece imediat la înlăturarea gre
șelilor in muncă și slăbiciunilor, ar 
nsemna doar să privim partinic 
problema.

Zmrul nostru mai are și alte lip
suri seiioase In câteva rânduri 
datorita lipsei de vigilență ș au stre
curat iu coloanele sale știi. inexa
cte sau inconiplecle Conținutul 
pol.tic și ideologic scăzut stilul 
deseori stângaci și greoi - care 
mai persistă în redacție - lace ca 
ziarul să lie și din acest punct de 
vedere, sub nivelul cerințelor

Caic suni sarcinile care se pun 
in momentul de lată ledacției zia
rului pentru li, (udarea lipsurilor și 
slăbiciunilor ?

In primul rând tribuesc desen 
p.rite cauzele slăbiciunilor. Iar tn. 
al doilea rând c >|ectivul zia'ului 
cu spri|inul org inizației țuduțene de 
Paitld, tribun sa treacă imediat li 
inlatuiarea lor In acest sens c I 
tica „Scâuliii” ca și criti.a f cu a
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Lti ziua a doua a ședinței plenare, C. C. al C. 6. M. 
a examinat raportul tov. Tiu loan ttalând

Principiile
noului

Expunerea tov. Liuba
BUCI'RIȘTI, 10 (Rador) — In 

ziua a doua a șcdliȚei ( ien.ue a 
Cotul . tu, ui Centul al CG.M. t v 
Țiu luau, membru in Comitetul L.

și caracteristicile
sistem de salarizare
Chișinfvschi asupra noului contract colectiv

și față de poporul muncilor 
buna apariție a ziarului, 
ridicarea sa la nivelul sar- 
cure i revin in actualele

i

Muncitorii și tehnicienii fabrice! 
de marmeladă din Hațeg, care 
s’au destins în muncă, 

premiali
In 

avut 
irul 
din 
și tehnicienilor acestei Întreprinderi, 
cari s’au distins în muncă A itfe), 
au fost premiali tjal Adalbert, Tri
poli Mia, Ing. hm Ajloiwu, Ci menii 
Ghizela, Ursii Sanda, Borș El ha 
Hulpiiș Nicolae, Luț Ion, Micu Șer
bii, Ing. lonescu Gheorghc, Valeu 
Vasile, lancu Nicolae, Agaclie lAl- 
mitru, Timaiu loan și Fi.ip Va- 
silc.

Au luat cuvîntul cu această o- 
cazie reprezentanții organizațiilor de 
massă și a direcțiunii după care 
tov. Dascălu Constantin secretarul- 
Organizației P.M.R Hațeg a arătat 
că munca depusă de evidențiați tre-

au fost
I 
I

x.-. u iv al C.G.M.
tul asupia pi bi.in.i salarizări), Iu 
locul lapor.o ului Iov. Chiiu Stoi
ca min.strul Injust ici, cari a f ».t 
repnui d«- lunaie de; arlim, utujuj 
ce cunduiv

I Jupă rap marca sa inii r ct Iau. 
In fala ilaxei num itoare (Xmtru În
depliniri a și de;,4- nea I' aradui 
co.ioii i< al S aiului 
la 
la

a dezvoltat lapr-

ziua de Mar(i I lamuri.-, a 
loc intr'un cadru festiv la ceu- 
de p.eluirat fructe și legume 
Hațeg. premierea (ituiKițorilnr

bue să fit* un 
muncitorii și 
Jurii. In friclu-erc Vorbitorul a sub
liniat el pășind In noul an sub a in
imi Planului economii g> i.eral, top 
muncitorii au marea datori de a 
îndeplini înainte de termen planul 
tablicei lor, ac,ar* flitul uni dn 
sarcinile lor de căpetenie. A

r.in partea mumii, rilor eviden-> 
țiați a luat ap d cuvlntul tov. Tii- 
poii Mia. Filip Vă ile și Valeu Va- 
sile care în numele muncitorilor și-, 
au luat angajamentul de a duce la 
bun sfirșit sarcina de onoare pe care 
Partidul le-a trasat o, festivitatea1 
luînd sfirșit într’o atmosfera plină 
de entuziasm.

NlCU SBUCHEA coresp

exemplu
tehnicienii jnlreprin-

p ntru toți

0
in Martie anul trecut, presa a- 

mericană a publicat doar o știre,; 
de câteva rânduri, asupra mărci ex
plozii din mina „Centralia” din Sta
tul lllinois, unde 11 mineri 
îngropați de vii.

In Septembrie anul trecut 
dintele Truman a declarat 
fiecare an, 16-18.000 de muncitori 
își pierd viața în mine, iar 90 000 
sunt loviți de invaliditate, j in alte 
surse americane, aflăm că au fost 
răniți, ori s’au ales cu o invali
ditate în timpul muncii, 2 059.000- 
muncitori.

Aceste cifre dovedesc că patronii 
întreprinderilor, în goana lor după 
câștig, nu sunt preocupați câtuși de 
puțin de condițiunile de securitate, 
de sănătatea și viața salariaților lor.

Abia acum câteva zile s’a ter
minat procesul împotriva vinovațilon 
de catastrofa din mina „Centralia”,. 
una din sutele de asemenea catas
trofe care se țin lanț în U.S.A. In' 
acest proces a eșit la iveală că So
cietatea căreia aparținea mina, pri. 
mise — încă cu șase ani în urm< — 
scrisori din partea minerilor, cari 
atrăgeau atenția asupra lipsei totala 
de măsuri pentru securitatea munci
torilor din mină rar acesle plângeri 
n’au avut ca rczullat nici o îmbu
nătățire a condițiunilor de muncă. 
Inti’o scrisoare adresată guvernator 
rului Statului lllinois, mai mul,i ml-

au fost

preșe- 
că, în

neri scriau următoarele: „Vă rugăm 
să ne salvați viețile! Constrângeți 
administrația minei să ia măsurile 
necesare spre a preîntâmpina o ex
plozie”. Secretarul guvernatorului a 
transmis scrisoarea administrației mj 
nei, care, după câtăva vreme, a. 
înapoiat-o cu următoarea mențiune.' 
„Lucrurile nu stau, în realitate, ațâț 
de rău, după cum se arată în recla-. 
mație. Starea minei nu este în pre
zent cu nimic mai gravă decât a- 
cuin 10 sau 15 ani”. La scurtă 
vreme după aceasta, s’a produs fa 
tala explozie din mina „Centrali a”.<

Cea mai înaltă instanță Judiciară 
ain Washington a anchetat cazul șj 
a condamnat administrația minei Iqi 
plata unei amenzi de 1.000 dolari.' 

iAsta a fost totul.
Ziarul „Daily Workcr” a 

dus textul scrisorilor pe care mi
nerii îngropați de vii le.au scris 
înainte de a muri. Jce Bryen scria 
soției sale, care aștepta tocmai să 
nască al 12-lea copil: „Nu te lăsa 
înșelată de societățile de asigu
rare...!” 1

Guvernatorul Statului a trimis so. 
ției lui Bryen — rămasă fără spri
jin cu cei 12 copi — o scrisoare 
de cordolcanță; totodată, i s’a adus! 
la cunoștință că oficiul Guverna-* 
torului a hotărât să-i pună la dis
poziție 1000 dolari. Când insă Cl

ficiul a fost solicitat să achite su
ma promi. ă — și a casta nu numai1 
văduvei Bryen ci și celorlalte fa
milii lovite — Ofi.lul a refuzat, i

Cazul minei „C ntralia” ilustrează 
în mod cât s< poate de elocvent, 
renumitele condițiuni de viață diq' 
America, care duc la distrugerea în 
massă a muncitorilor din U S.A. t

c-
lațx rlorul p <e 

cxpurvtra principiilor re stau 
ha/a nou ui sistem de a mizare.

Principiile noului sistem 
de salarizare

Pil leip ul fLndamintal <x- stă la 
bazr nou ui ris on de a'aii/a-e <;lc 
remuae a ea după canȚlatc:. și caii 
la ca muucri j resiate după . ndi iile 
de muncă după g «ulalea și cirac- 
terul r Maniilor al mumii cit și 
duri • alif:<»:«■» rida i muncii->u- 
lui ele A v-t iu u |>rin<lp u Je ie^ 
mun.rare stibi’îl cil pricepere le» 
cliide p >~ibl ■! t-.ți de neștire și des
crii are a forie’or de (-reducție.

Noul Jjtmi de șalariz.re deter
mină un aiiinuient puternic .IC cali
ficare a lucrătorului, (xnlru sj> ri. 
rea producției, pentru creșterea pro
ducții ita(ii Cl ti. bue sl asigure 
angajarea mâinii de lucru tn primul- 
rând in făinurile industriale impor
tante. în cele mai însemnate c .m- 
parlimenle din în'rep inderi. '

Plata se va face atât duil ta
riful de salarizați șl după catego
ria de calificare, cât și după norme 
de timp ce lor fi stabilite pe ba
ze unice. în funcțiune de felul pro
ducției în funcție de mașină, sa. 
rea și dispozitive metode de lu 
cru etc.

Prad area orelor sun imentare nu 
va mai fi o regulă ca înainte în. anu ■ 
mile întreprinderi ci se va face nu.1 
mai în cazuri cu adevărat excențio-- 
nale când producția va c< re aceasta.'

Cum se va tace încadrarea 
muncitorilor In categoriile 

de salar zare
Caraciciiiiiuie ii, ulu. sistean de 

xaUnzare se t>«zc.,«j .■ <x s iiițn
a pa u grupe t» if» < f e re g 
p-i uiând i.p: catrg iii clise 
•îlarizar-- li i.indul <1 flc- 
• r:il»k iar far? a-c ■ pt ia(.g ni 
dlr 1 op d»-e de salarii «re 

încadrarea nu nci ■ «Hor in < i o. 
ra faoe sirinju-se îi ied«>e 
dr - I7ip.« a ic al 1 icr^rii, 
ri/ic care SC cere I n 'lloru- 
<x cula ea urni luciri r »- 

care o prv/int» <xct 
lui l.-ii < tc ,-iceasG pen:ru 
l.«<rătrr in |>arle
«>pt Calego li ca'if.eare 

Jc op: lari; adiii 
sa a.-i.»- c.

au <a»t-^ -rU mi-
• l'fl .-<■ i .!:ir!zare f'r 

r.-ațis ți nu api-
i

<■

de
.re

i a-

rii s 
graduț 
efortul 
lui in
rom abili alea 
. iitao ?
( i «ca i v

C. )
Ic
trepte ce

Ii-irc 
fa re d<- 
f.Astrai o distanta 
rentă.

Mai departe Tiu Ican irită 1 
odată cu introducc-i a n .ului sis cm 
de salarizare se v ir lua masuri ta 
vedere» stabilirii n rmelor r.tle <!e 
muncă ți timpilor de ac rd pe bare 
tehnice de introducere a acvrdi ’uf 
progresiv ac lo unJe i-i. res le o im
pun pentru dirifar-a mâinii de ti
cni în raport cu necesiți ile din pro
ducție ți p-ntru t'anri rmarca br> 
Fior oe munci neproductive In forțe 
de (nunei producive prin dirijarea 
brațelor de 
bric le care 
munci.

Raportul
întreprindere vor lua ființl anum le 
organe de încadrare denumite „Co 
mis'i tarifare de caltfi.-are” din c re 
vor trebui si ficl parte sl delegații 

<Cortinuare în pag. 3-z>

m inei In plus s^re fa- 
duc lipsi de bițe de

1 cl ia fiec-.re

Cinste decoraților cu „Crdirul Muncii'

Minerul MOHAN FLORIAN
Să vedem cum sunt ocroti'li, în 

țgenc al, muncitorii din U S.A. împo
triva boalelor, invalidității, bătrâ
neții și decesului. <

Până în anul 1933. n’a existat 
de fapt nici o legislație socială ri’- 
mai ales tina care să fi fost va
labilă pentru toate statele federale 
din U S.A. Abia la 1 Ianuarie 1936 
a intrat in vigoare aș.-i zisa lege 
pentru oc otirea socială” Firește 

nu este vorba de o protecție socială.' 
In primul rând, asigurarea împotriva 
Jroalei și invalidi .ții nu esle obli
gatorie. ,Și numai aproximativ 1/5: 
din popula’îa Americii își poate plă-. 
ti un ajutor medical. Pot ivit date
lor din sur ă americana, mor 325.000 
oameni anual, datorită f:ptuhii >ă 
nu li se a ordă nicî im f -l de asis
tentă medicală. In America, nici mă- 
ca» nu există un Minist r al Sănă
tății!

Continuare îr p\g. fcș

din Lupeni, decorat cu
Când tovarășul Molian Florian 

se gândește prin câte a trecut, 
fruntea I se înciețește/ a îndurat 
multe sub regimurile trecute. Iși 
aduce aminte de Lupeni 1929, de 
timpurile grele și mizeria în care 

ost ținut, dar cel mai greu de 
suportat, ceeace îl revoltă ma1 
mult, este necunoașterea alfabe
tului-

— Nu e nimic, învăț și carte 
— și-a spus el, plecând la școala 
de alfabetizare. Așa ne cerc Par. 
ridul, să fini oameni luminați
Cu toate acestea tov. Molian 1 I. 

a știut să sc împotrivească greu
tăților. I a 20 de ani a intrat în 
mină. A lucrat mult timp ca va
gonetar, ajutor nfner, miner, iar

,.Ordinul Muncii0 cl. Ill-a
acum conduce cu pricepere o 
grupă din mina Lupeni.

Totdeauna a muncit cu multă 
conștînciozitate. După 23 August 
1944, când Partidul a cerut mi
nerilor din Valea Jiului să dea 
cât mai mult cărbune pentru re
facerea țâri-’ ; 1 a răspuns cu mult 
entuziasm. De atunci niciodată 
nu a rămas sub normă/niciodată 
nu a dat înapoi. A lămurit pe 
fiecare tovarăș din grupa lui, i-a 
antrenat pe toți în muncă, iar gru
pa lui a fost și este o grupă frun
tașă : în fiecare lună depășește 
norma între 70 —90’ -.

Meritele lui au fost recunoscute. 
Pe pieptul lui strălucește acum 
«Ordinul Muncii» clasa 111-a.



2 ZORI NOI________ n ,

Strălucitele succese înregistrate de 
economia sovietică în cursul execu

tării planului pe anul 1948
Marea majoritate a întreprinderilor, a col
hozurilor și sovhozurilor, au supraîmplinit 
planul de producție în cel de al treilea an 

al planului cincinal postbelic

Articol din „Rude Pravo‘*
(Urniart din pag._ Ijț)______

[ la.e c penair 
avi'stora este 
nu ajunge >4

Praga

In cursul anului expirat marea 
majoritate a ramurilor economiei 
naționale sovietice au împlinit și 
supraimplinit programele ele pro
ducție prevăzute in cel de al treilea 
an al plinului cincinal postbelic In 
primele zile ale anului 1949, ziarele 
sovietice au publicat nenumărate 
scrisori adresate preșe dintelui Con
siliului de Miniștri al Uniunii So
vietice, marele Stalin, sosite din 
toate colțurile țarii, prin care mun
citorii și colhoznicii din cele mai 
variate ramuri ale economiei națio
nale raportează despre strălucitele 
victorii obținute in muncă

Astfel, din regiunea Krasnodar 
(Kaukazul de nord) s'a raportat lui 
1 V. Stalin că sovhozurile și col
hozurile din valea Kubanului și-au 
onorat angajamentul de a livra o 
însemnelă cantitate de semințe de 
floarea soarelui, peste prevederile 
planului. In loc de a livra cantita
tea de 8. 800.000 kgr, de semințe 
de floarea soarelui. în plus peste 
prevederile planului, au livrat can
titatea de 26 640,000 kgr,

Personalul uzinelor de fier și oțel 
,N o v o t a g i I" din Ural a adus la 
cunoștință că pe ziua de 22 Dec. 
1948 au terminat programul anual 
de producție, In timpul perioadei 
lanuarie-Noemvrie 1948, au econo
misit 24,400.000 ruble în loc de 
20 milioane ruble cit s'au angajat.

întreprinderile forestiere din re
giunea Vologda au înregistrat fru
moase succese în cursul anului 1948. 
Au fost depozitate 1.372,000 m. c, 
de cherestea, ceeace înseamnă că 
planul anual a fost depășit cu 16,1 ’/0.

Muncitorii din regiunea laroslavl 
au raportut marelui Sta in că in 11 
luni ale anului trecut totalul produc
ției d n infreprinderile la care luc
rează, a întrecut cu 29 ’/0 nivelul 
corespunzător aceleași perioade din 
anul 1947. Deasemenea, întreprin
derile din regiunea laroslavl au 
reușit să facă economii în valoare 
de 200.000.00C ruble peste preve
derile planului, Multe din fabric.le 
și uzinele din această regiune lu- 
creazăîn prezent cu capacitatea pre
văzută pentru anul 1950. Colhozu
rile din regiunea laroslavl au în
registrat și ele frumoase recorduri 
de producție în cursul anului ex
pirat. In ce privește recoltele de 
cereale și refacerea șeptelului, ni
velul antebelic a fost din nou atins. 
Colhozurile au livrat Statului can
tități mult mai mari de lapte, carne 
și alte produse decât în anul 1940.

In aceloș linip cu succesele în
registrate in industrie și agricultură 
s'au îmbunătățit simț lor condițiile 
de trai și nivelul cultural al oame
nilor muncii din această regiune. 
In orașul laroslavl, in cursul anu
lui trecut s'au deschis câteva noi 
mari bulevarde și squaruri în care 
au fost plantați mii de copaci și 
arbuști, un nou tealru și un plane
tariu a fost deschis. Noui școli au 
fost clădite și s’au construit locu
ințe pe o suprafață loială locuibila 
de 25 000 m. p.

In scrisoarea lor către marele 
conducător al popoarelor sovietice. 
1. V. Stalin, cohoznicii și experții 
forestieri din Bsșkiria raportează 
că s’au luat primele măsuri in marea 
acțiune întreprinsă impotriva sece
tei Republica Bașkiria posedă depe 
acum o suprafață de 9500 ha. pro
tejată de peidele forestiere Aproape 
în întreaga regiune agricolă a Re
publicii a fost introdus sistemul 
rotațiunii culturilor agricole In 
cursul anului 1940 va fi plantată in 
Bașkiria o suprafață de 5500 ha, 
cu perdelele forestiere, vor fi in- 
ființale 4C0 de pepiniere și se vor 
construi 150 de lacuri și rezer
voare de apă,

In măgura in care s*: 
de vârsta, quajilurnul 
cu tulul insuficient și 
acu] c r nici cele mai stilete nccc iJ 
tăți In anul 1915 țxuisia ajunși se 
în iiicdie numai la 0 la sută din 
minimul oficial stabilit, necesar li
nei familii de 4 membri Nivelul 
In permanență ascendent al prețuri
lor care numai din Iunie 1946 
(când controlul prețurilor a fost sus
pendat) și pană în Iulie 1948 a 
crescut cu 30 J la sulă a atras 
după sine o șl mai mare devalo 
ji/are a pcnslik r, cari 
ca și salariile — nu 
cela i ritm iU prcMui'e.

Mai mult încă, pe 
nanele de persoane cate 
Iul la asigurare, un 
al a*.iuuraților nu țv/t beneficia de 
pendr șj ajutoare, întrucât nu tn- 
deplinCfC condițiunilc cerute

Ne dăm seama în fata acestor- 
cifre și fapte de deos birea imensă 
dintre legislația socială din IJ S A. 
și ocrotina soc ală din Uniunea So 
vielică și din țările dc democrație 
populară.

Asigurările naținna'e din Cehoslo
vacia, de exemplu, au în sarcina 
lor 95 la sulă din întreaga populație. 
Inclusiv toți lucrătorii aslgurându 
le ajutoare In orice Împrejurare. ' in 
nou ne putem da seama că. în p i- 
mu! rând. în țările de democratic 
populară și cu economie planifi
cată poale evlsta o ocroiire a omu 
lui muncitor și o ocrotire soci dă 
care să îngrijească de buna stare 
și desvolfarca forțelor fizice și spi
rituale n’e Inlrepfi populații

• •

întocmai, 
merg in a-

lângă iriill-
nu au dn p ■ 

marc [r<»cent

Salariații magazinului de Stat 
„Petroșeni“ și-au luat angaja
mente concrete de îmbunătă

țire a muncii lor
Zilele trecute a avut loc o 

ședință a întregului personal 
al Magazinului de Stal >Va® 
lea~jiului« din Pefroșeni, în 
cadrul căreia a fost prelucrată 
Legea pentru planul general 
economic, subliniindu®se im
portanța ei covârșitoare.

In aceiași ședință, la înce® 
put de nou an de muncă, s a 
făcut o analiză critică a ac® 
tivității depuse de personalul 
magazinului. Scoțând în evi® 
dență succesele obținute în 
muncă, s'au arătat și scade® 
rile care s'au manifestat în 
perioada anului trecut- Astfel 
au fost criticați unii vânzători, l 
care în servirea clienților fă® l 
ceau excepții pe baze națio® 
nale, abătându®se astfel dela 
atitudinea justă.

Deasemenca s'a arătat că 
nu s'a acordat o destulă im® 
portanță muncii de ridicare a 
nivelului politic-ideologic.

Ca îniheTC — într'o at® 
mosferă entuziastă — tov. 
vânzători și®au luat angaja
mente concrete în sensul de 
a servi clîenții cât mai co
rect, fără nici o excepție, de 
a lămuri clientela în ceeace 
privește schimbarea prețurilor 
după noua administrație și de 
a muncii mai intens pentru ri
dicarea nivelu ui lor politic și 
ideol gic.

Covaci Ican, coresp voi

Posta redat

Căminele Culturale din județeană 
Valea-Jiului, evidențiate pe tărâm 

fi premiatecultural, vor
Ministerul Artelor și Infor® 

mațiilor a repartizat pentru 
Căminele Culturale din Va® 
lea®Jiului, un număr de 20 
aparate de radio, marca Phi- 
lips. Aceste aparate vor li 
distribuite prin Consilieratul 
Cultural Județean, Valea-Jiului

căminelor culturale evidențiate 
pe tărâm cultural,

Căminul Cultural din co= 
muna Cimpa, unul din cele 
mai active cămine din regiu® 
ne, a fost primul care s'a bu® 
curat de acest premiu, tir® 
mează ca și restul de aparate 
să fie distribuite încurînd.

(
i

< 
j
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Una dinlit asigurările < x simte 
In U S.A , «arc «s<e nicunosculă in 
țările cu democrație populara esto 
acrea împotriva șumaiujui

legea americana a f ist t)ub i- 
lata inh’o epocă câni <iau in Ame
rica 15-'2U milioane dc ș mien J ar, 
din (X) milioane de muncitori sunt 
excluși dela dreptul du asigurare 
aproape 14 mljloam ia de exem
plu lucrătorii agricoli precum și 
toți angajații atelierelor mici In u 
ne|e state (fjak«ta de Nord), țumă- 
tatc din sa/ariațj n’au dn-plul 
a-i/urarea împotrixa ș irnaju/uj

« •

la

Iii as. menea c-n-Jițiiini tr.bue 
trliasca răduva lui Urirn cu ci 
copii ai sai. Și . hiar daca i

f-ă
12
bC 

servește vreo pensie din f /udul tpc 
cial al minerilor — <onr firește, a 
fost adniinislrat de {Xitronii minei, 
așa fel ca acest fond s.i devină cât 
mai mic — ea d< abia Ist duțe 
zilele, in timp te in buzunarele 
jwitronilor minei se aduna câștiguri 
fabuloase.

Minerii 
lucreze în minfl 
manrnță de neUguranța In fjț, 
tastrofelor, căci patronii 
nuille cheltireUle pe care |ear f ce

ameriiani vur c -ntinua sa 
amenințați în per-

3 ca- 
socotesc i-

Printre sporturile ce se pricii, ă In 
nagiunea Va ca Jiului - 
de ski pipi e și .elel.lt 
>i tceiul de masă.

Astfel zilele trecute s’a 
la Hațeg un concurs de ring p .ng, 
la care au par'icip.l elevii ș. el.- 
vele Școlii tehnice de Administra * 
ție Economic.1 din localitat -.

Htipă iui șir întreg de partide 
viu djspirale. <|a .m. ntul final a 
luat următoarea Infăți-are;

EI.FVI : 1) Șisierove an 2) Na hy 
3) Pogonca 4) Ra'iu 5) Urni si 
6) Vlădoniu

ECEVE: 1) Cil-i ules u 2) Fren 
țiu 3) Atirescu 4) Konța 5) Savu

in a iarJ 
se numai â

i
drrf.ișurat

pentru măsurile de pr lecție.
Să tom pa ram aceste cuiidJțiuni cu 

cele din 
numărul an- 
ultimii aut 
țapului iâ 
Sinuicatclur 
inaii'ute de i 
sfudia/ă și 
bune

Uniunea S ivieiică Acolo, 
idrniaților a scitul In 
la o (•_»!liint daturi a 
Comitetul C nial .1 
F<deraîe dispun- dc ’A 

cercetări injîfîcr, care 
iliib7Uiesc cele mai 

inodaliiați de organizare a 
muncii și de aplicare a măsurii «r de 
securitate.

Numai în ca..l:u! 
lui pan rin • 
a af ntal p 
l»k pntru !
Punerea în aț li 
este conlrolatâ 
2.200 insj tcb ri 
că și dc

I

a’

actujlu-
S -V. uc 
d ru-

s utilate.

In cadrul 
•t’U\ eroul 
,.i .î jtJe 

ie
-,<si r misuri 

rii-uire de cifre 
de -tjt [<n'ru mun- 

747f>HI inspectori pia-
blici și membri i c..niT-iilr.r s n- 
diiaje In-ăr inau cu | r-de- lia munr 1 

Ndinai Institutul -lin Mușc .va — 
noir.iit 
s&’i V 
In răs imp de 23 ani 7 iKlCj d - 
cetiri in I ustura cu 
de ocrotire a 
și aU cf ClUlit ÎOUOU 
ale ins'alațiunilor din iuliepritideii

Asifel puarli ae erja mu-citoiii- r 
Stalul Sociaist!

aîirniațiufiilor llrrrtoruiul 
I'la'.vki — a t.ilirprins, 

cer- 
o n litiun.le 

sătia a ii it uneltirilor 
vi ifi. . i

< olțul sportului

și 6) PopoiiJ.
Lumintca tr<c(ita s'a disrutut la 

Loara un maiih ami J de ring-* 
pong Intre < J.ipe*c VIITORUL (Sin
dicalul Mixt P.tr ș ni) și MINE
RUL din Lonra_

Nind nrt < h pa Sin
dicalului Mixt Pc i ni și a însușit 
victoria, învingând ..Minerul cu sco“ 
rul de 16—3.

Inlâjiiîrra dinîn 
pă i muncitorești s’a 
spirit de î/ulH sp ii 
sporiirii 
\aiLl de 
serv i 
giune.

c< le d- uf gru-' 
s l ’at in r'un

.1 Lf> 
cil și cfaiuiii dmd do-
o corni .rtar» c re poate 
exemplu p int.-e.ig» re-

4

Dici vreți sa aveți o prezentare justă a politicii ex 
terne a U.R.S.S. și a celorlalte state și vreți să fiți infor 
mâți despre viața internațională.

Citiți revista

IITbKPS OTEAIT

I

I

Dr. C. DRAGAN, Baru Ma. 
re. Corespondența pe care ne-ați 
trimis^o nu poete fi publicată, 
deoarece este lipsită de date con 
crete. Arâtați în ea, că organ"! 
zația UFDR, 13 ini Ma.e. spri
jină popopul grec | liber, prin di
ferite acțiuni de muncă voluntară, 
însă nu specificați cîre ore de 
muncă voluntară s'au electu3l, 
nu arătați câți bani 
pentru copiii gre i și 
dc lână s'a c dectat 
fecționarca hainelor-

Vă rugăm ca și pe viitor să 
ne trimiteți corespondențe cu 
știri din comuna Baru-Mare, cari 
să cuprindă cât mai multe date ( 
concrete.

s'au strâns
ce canfita'e 
pentru con-

Revista „TEMPS NOUVEAUX" vă dă ■ analiză 
a evenimentelor politice și a valorii lor din punctul d ve
dere sovieiic și al lumii drmocrati e,

faae cunoscut cititorilor vi ța actuală a popoarelor din 
toate țâcile lumii, lupta lor pentru democreț r, pace trainică 
și siguranță >

publică articole din presa”străină și alte informații, pri
vitoare la ctlt mat importante probleme ale politicii inter
naționale :

dă cititorilor explicații la problemele ca-e îi interesează 
face regulat cronica celor mai importante evenimente in
ternaționale.

Revista
nai în limbile

„TEMPS NOUVEAUX" apare săptămâ- 
rus5, engleză, franceză și germană.

se poate adresa pentru consu'tații, abona
mente și comenzi, secției „KNLGA—U.R.S.S." Cartea
Rusă, Calea Victoriei Ni. 42
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ZORI NOI 3

Din câmpul muncii
Efectuând luciări de 
ca galerii, suitiri și 

Grupa minerului David 
mina Petrila a realizat

72 la sută, depășire care nu 
atinsă până acum în minele

străpungere în piatră 
preabataje

Alexandru 
o depășire 

a mai
Văii-J i ului

din 
de 
fost

i

Principiile și caracteristicile noului sistem
de salarizare

Chi/inevschi asupra noului contract colectivExpunerea iov. Liuba
(Urmare din pag. l-a)

In vederea des 1 Iderii de noul 
bafaje in strat V din orizon

tul 10 al sc irului 1 din mina 
Petrila, s'au făcut o serie de Iu. 
crări ca : galerii, suitori etc., care 
au rămas însă fără nici un re
zultat, pe porțiunea explorată 
stratul de cărbune neputând tl 
exploatat.

In urma acestui fapt — din 
lipsă de galerii și suituri în stra
turile exploatabile — un însemnat 
număr de grupe din acel sector 
nu ar fi putui să-și continue 
munca pentru a scoate cărbune.

Pentru a rezolva această pro
blemă, minerul David Alexandru 
și grupa lui, compusă din tovără
șii : Bereș ștefan, Petruș Vasile, 
Krus Augustin, Domocoș 1 ran- 
cisc, Haiuț Rudolf, Sava Cor
nel, Ceapar Ștefan, Clesac los f 
Szabo luliu și Vescan loan, și-au 
luat angajamentul de a efectua 
lucrări de străpungere — galerii, 
suitori și deschideri de abataje — 
într'un timp record.

»Vom munci cu eforturi spo
rite pentru a asigura posibilitatea | 
ca sectorul nostru să nu rămână 
sub normă* au spus minerii din 
grupa lui David Alexandru.

Și într'adcvăr, înfruntând greu
tăți mari create de înaintarea în 
piatră mai ales la săparea suito
rilor, unde condițiunde de muncă 
sunt excepțional de grele, minerii

din grupa lui 
au obținut o 
72 la sută, depășire neatinsă încă 
până acum în asemenea lucrări.

Prin săparea acestor galerii 
într'un timp record, grupa lui 
David Alexandru a asigurat con
diții optime îndeplinirii cu succes 
a Danului Economic, minerii din 
sectorul I al minei Petrila 
tind să dea astfel țării cât 
mult crăbune.

David Afexandiu 
depășire record de

se încaJfcuzâ tn cde pa, 
de salarizate după tum

l-a: hidustiia siderui-

pu
ma i

corni clc<or de f .b ica sau »ind cate
Mcsuiile sțccilice fiecărei ramul 

indus'riale 
tru giupe 
urmează :

GRUPA
gică, industria caibouîf.ră și a mi 
ne.euiil.ir, industria p«trolif.iă, in
dustria cxlractiiă pie.um si anumnv 
categorii de măsurii calificate dus 
indiisnia transporturilor feroiiap »- 
erlene. rutieie, și de apa (nic.anicj 
de locoinptiie fochiști, piluți, ae
rieni. etc <

GRUPA ll-a: Indu ria lran-.pai-< 
tuiilur fcroiiaic- și aeriene, indus
tria di- gaz metan industria .bunică,- 
industria cimentului, industria tăbl- 
cariei, industria celulozei, industria

Sâ luptăm împotriva birocra- 
ne scrie tnv. Stantismului”

Nicolao dela recepția de căr
buni C. F. R. Petroșani

respondemul — sunt justificate A 
.ceste palru exeniplure — E, A, , 
17, și C, — Jeplini-sc toate f- r. 
malitftțile de urcare cântărire, 
expediere, transț primire, c. n 
tabilizare și arhii...e Restul, ca A- 
vizul de primire, Avizul de trans. 
fer ți exemplarul B. sunt absolut i, 
nutile, deoarece rolul lor este 
deplinii de celelalle formalități.

Mai departe, tov. Stan arată 
nr.ină ul celor tril exein|4ire ce 
complic cază in plus pentru fiecare 
vagon
nic și că prin suprimarea 1 r, 
realiza 
timp — irit urnirea și a li varia
— și o economie de materiale 
s’ar Huica la 
nar.

E neiCsar 
CI R. sa ia 
nerea
Ni. ulae, 
propunere 
sură.

l’eiilrucă ața
rispondentul nostru 
luptăm pentru 
era ionului, moștenire tristă dela re
gimurile trecute, să facem forma1 
lități simple și sănătoase numai îi 
tnă-U'a necesară, pentrucă așa ne 
inia ă Partidul nostru.

La .a ziarului nostm am
primi o set iscare d<-|a coiesponden. 
tul iirstrii tiv. Stan Nlcolae, dela 
recepfi;. dc cărbuni C l’.R. din 
Petroșani in care face o scrie dc 
propuneri pen ru tnlA urarea birocra
tismului. care mai dăinui* ineă Ja 
uni alea unde corespondentul lucrea
ză ca impegat dc birou

Tov S an arată ci, pentru fiecare 
vagon cu cărbune expediat spre u 
i.i a|ilc C E.R- din diferitele părți, 
ale țării, se întocmește un dosar 
compus din 7 fișe, ce urmează să 
Însoțească vagonul până la uistinație

7 din e|e — după cum arată co-

i.i-

el< ctrott lini â
.al. golii de mes.rii1 

sa
te-
CX-*

I la inilor, industria 
ca și Anumite 
efectuate in condiții daunab.are 
nătații din mdusliia sti.lau i 
r amicii .ari.r.-lr de țHatrâ, 
Iracției ue sate. aile grafice

GRI l’A III : -unt in a irați mun
citorii n ; Industria sti luri.i in.' 
dtistria ci râmi. ei. industrii cauciu-* 
euluț industria carieri Ir de piatră, 
hiuustria extracției de sare, industria.- 
aiteloi gtafitv industria forestieră, 
exț.loi a-e-a pădurii. r industria pre- 
lucării I. nn ului industria hârtiei 
indus ria lui altamintci industria tex
tili industria material.-I r de c 
trucție telecomunicații PTl și 
l.fcranu — anumite .alei- 
serii din industria cimentului 
ca și anumite categorii 
ef.-cluale In ondirii 
riăt.,'i.i din industrii 
ddbriiurilor.

GRUPA IVa: sunt 
rito-ii 
dustria 
lui.

Prii 
sau a 
Intr’o 
Irgr* că totalitatea

ramuri

•LI»

ns- 
i te

ii de mt- 
etc 

de ir.r: ii 
diunlt ar »ă' 
tutunului <i a

In aorați rnun 
alimentara j >.din industria

alcoolului industria tutunu-

In. aJrarra un<-i iutn ■ rinderi 
unri unități de pcoifu. ( e 

□numiți grupă nu se Ințe- 
muncitorijor te

»-

liiiadr.ază In ae<-a-ta gruț a 3 n i 
mai aceia care iudei line«. fui.eț uni 
specifice ramurii de producție r< s 
Ixcliie Exemplu: In cadrul unei in 
tieprindcri sidvrurgiic (.-rupă I) iu 
afara de rm seria de uț lari farn..- 
li»t, turnat->r, etc s;velfke r.im.r 1 
industriale din gruj a I. mai > ista* 
in inireprinde-ri de b ci si lumi 
auxiliar, car. tr< buesc incadr.t Iu 
grupe inferioare. spc-clf.e’.
lor de țxuducpe «otcvpunaaioarc 
lcclrlcianul iu gruțxi II, tâmplarul 
grupa III |>cisunalul cununilor 
grupa JV»

In inebeitre tov. l an 7 iu a
■ aiat ca in.adrarilc v..r fl .textuale 
dc către c .mi-li tanfaie dc califi
care- A < stea iur lucra jar baza iirs. 
Iructiunll.u «i a ■ mei. ut. 1 r dc ca
lificare ale meî. riil. r Comisiilor ta 
marc dc laliftcure v. r fi b-rmate 
dl-i c h 5 fc-rs .ne și anume: i-* 
r-■.•turul, inpinciul șef jetul unit .(u 
de r< g cuiemure- a muncii 5 f J> 
atelierului px-ntru care comisia lu. 
cr.azâ in.adrci.'a, ae-e»ti fu* c
parte din c .misie numai pentru 
cajrărilv caii price». la r.i 
maiștrii atr|ic-ului c ndus de el 
un 
din

i • 
îl

.»drh gat ai Coinlietului s nd 
Întreprindere

Caracteristicile noului contract colectiv

Cotele de beneficii realizate de între
prinderile industrial j, comerciale și de 
transport, aparținând Statului, județului 
și comunelor, var fi vărsate Băncii de stat

si ridică la tea 2tK) zii-* 
s’ar 

de 
1 f
ce 

hi-
*

o importanții economie

suina de 90 0 lei

ca forurile superioare 
in con-i ierare pr >pu- 

impiegalului de birui Ștaif 
CJiuia î 

nu s’a

I

BUCUREȘTl, 10 <Rador> 
In baza art. 10 din Decretul 
nr. 347 și a Deciziei Preșe= 
dințici Consiliului dc Miniștri 
nr. 1389 publicată în Mon. 
OI nr, 278 din 29 Noem= 
brie 1948 pentru constituirea 
fondului de finanțare a lucră= 
rilor de investiții și pentru 
vărsarea cotelor de beneficiu, 
întreprinderilor industriale, co= 
nterciale și de transport apar
ținând Stâtului, 
comunelor sunt 
verse la Banca 
conturile specia'e
rie, specificate mai jos, 
la 15 Ianuarie 1949, benefic 
ciile nete realizate în interva
lul dela 19 Noembrie 1948 
31 Decemcrie 1948 în
porție de 80 la sută pentru 
întreprinderile industriale și de 
transport și de 90 la sută 
pentru întreprinderile comer
ciale.

județelor și 
obligate să 
de Stat la 

de trezore= 
până

pro=

determinarea beneli- 
se vor aplica la 

realizate de între-

Pentru 
ciufui net 
vânzările 
prinderi în aceiași perioadă de
timp cotele de venituri stabi
lite de M'nistciul Comerțului 
șt Alimentației 
municate prin 
resort,

ce au fost co- 
Ministerul de

realizate se vorDin sumele 
reduce dobânzile și impozitele 
pe venit — afară de complic 
mentar — aferente perioadei 
susmenționate după 
neficiul rămas se 
prin virament, în 
arătată mai sus, la
cursalei Băncii de Stat.

care be= 
va vărsa 

proporția 
sediul su®

Totodată se pune în vedere 
tuturor celor vizați prin De
cretul menționat mai sus că 
nevărsarea cotelor de beneficii 
până la 13 Ianuarie 1949 in 
conturile de trezorerie men» 
ționate mai sus va avea ca 
efect sancționarea tuturor ce 
lor vinovați.

s’a făcut această 
luat ni i o mă-

cum arată și co- 
trcbue să 

disrâdacinu.ea bir.)-*

Citit*
SCÂNTEIA

Al

primește mică și 
mare publicitate.

A urmat ap 1 rap .rtul t-,v. I ii ba 
<-hi>iiiei silii i lie-pre-edinte al C. 
G Al. asupra noului c mtrait c..|.ctiv 
privind sectorul industrial d<- Stat 
ce va in’ra in curând in ii ar.

Raponoarca a analizat f. Jul fn 
care au f 5t ob inule . ontracu-lc co
lic i.e din | e.embrie l<M5 țj /, ,jje 
1947. <are au c n- i uit rerdei s c- 
cew zib-imrtv de <1 <a muncit are 
In lupta pentru îngrădi., a 
• Arii capitaliste V.ihie , 
colecții.- au fost |n.j 
nouile C'.ndi.juni CK-iafe 
1‘onai/ării prindpa'r 
p oduclle din țara n mitră

Rînd pe rind i .rbi urea a anali
zat ap.1 principiul socialist al re 
munerării după cantitate ți caii alo 
care cons*itue o stimulare pentru: 
ob|i ierea unui niiel cât mai ri li- 
caf de calificare, mărindu-se astfel 
câștigul.

Adminis’ra'îa fntrepr nderii va tre 
b'f> să elibereze fiecărui salariat un 
carnet dc salarizare cire va cuprin 
de sistemul de salarizare, gradul 
de calificare al muncitorului ti fn 
fiecare lună va fi solit salariul ce 
primeș-e specific.lnrfu-s.- In mod 
concret: cit a lipsit, câte zile a lu 
crat, cât a căști șut

Atât conducătorii întreprinderilor 
cit și conducătorii s'ndfcatelor au 
acclaș scop: îndeplinirea Planului, 
lupta pentru construirea socialismul 
Iu' în țara noastră lupta p.nt.u 
bnnăs'area celor ce muncesc.

Tov. liuba CliișincvsJii a sub
liniat apoi că noul contract co
lectiv prevede proiecția muncii, t.li- 
nica securității și măsurile sanitare 
in întreprinderi.

Munca educativă culturală și po
litică a salariajilor ocupă un capi
tol special.

r.'iaseireni. se pune accentul pc- 
controlul asupra felului cum funcțio
nează căminele.

In acelaș timp — sindicalele tre- 
bue să se p eocupe mai indea-< 
p oape de fe ul cum aprovizionează 
magazinele de sfat și cooperativele 
pe cei ce muncesc.

In partea finală tov. Liuba Chi-1 
șinei schi se ocupă dc felul cum 
trebue să pornească organele sin

i t xpl i* 
c m-a.te 
urile d 
urma na-

c

in 
r mi loa r de

cu a.-ordul.

dicale la încheierea ci.n'iict.l r t-o- 
lei'.iie, după ce ele l-.r itdra î:, j. 
goare. E|e lor fi uuhelaie 1 ire 
muncitorii din flecare Lnlrv-peind. rc 
prin comitelele de f-.b. iiS s- . i- 
rrclia Intr.Țuinderi. prin c-.milet le 
Je fub ica și direcția intretjcindvru 
resțwciive urmând ap.i a fi ra
tificate de Comitetele Cent'alr .de 
l 'niunil-.r și de J rec ii e rct-trjr jn‘ 
oj-.tnale r.»tK-i1>ic alr ministere 
l-.r după care < le capălă puteri dc 
lege.

Prore c e de contract vor fi su
puse dis uției niUDc t il r cere c.i» 
lua astfel parle activă b e.ab .ra
na lor.

Ac.-st contract cohetiv este vala
bil pentru industria de stat, ir pena 

fermele de sl .t va 
pe b .za acil- .raș 

se Întocmească un
cate să țină c. nt dc steri 

gospodăriei de țtat agric.

f* nr. eaar ■ > 
principat — 
contract c —sâ 

kcJv 
ficul gosi>.dlrlei de ștat agricole.

Ir. afara s clorului socialist a maf 
râ-as sectorul privat — a spus ra- 
portoa-.a p. n'ru care \a t b i 
-J elaborăm un alt contract col.. f,.t 
Uste clar că va Ji o de wbire f n 
datncnfală Intre contractul colecții» 
al .muncitorilor din s-.t>ril dc s af 
si aces'a căci in . I ml r i.at 
p . b.cma r.nttală va fi .'.-pâr-rea ia.- 
le c c c-r muncitorilor inrrotriva ex 
plula-ii capitaliști-..r fie |n indus- 
Irie comei( sau agricultură.

-.Cuni-scând bi:i< c n actul — a- 
sțxrs fn Inclu-ere t v. Unba Chi 
sincv-chi -- fiecare muncitor tre- 
bue să cunoască planul p- s c ii 
fi sarcinile ce ti revin t i fn ca- 
ori:l planului Incit <1 st-și 
seama că <ste o părticică a tn- 
trepului prores dc producție, Tre 
buc sa ridicam conști nți e'llte- 
n<, scă a mnn.it'rului a iig-1 ntei 
I ii ac clisă, as'f. I ca fu-care *ă 
Ș'ie că ;slc o pârtiei 3 a statu
lui c. eso rol țâ din ac 3 rra’e 
angrenaj al său IX feb 1 . . m fi. car * 
tsi face datoria d-Ț’-inde Imb nâ * 
lățirea conri'iilor lui de trai".

Toi. Cons antin I.cpădvu, mc 1 b-u 
Iu biroul Gonii c'.ului Executiv ad 
('Gât..ului a ficut rapirtul asu- 
p a asigurării r sociale dc sfat, a- 
ră înd că aciiii'.atca asigurării r so
ciale sub c 'năuce ea și c. ntrolul 
sindicatelor asigură o asistență rea 
lă *i o justă întrebuințare a fondu
rilor tn interesul salariaților. <
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„Poporul sovielic, sub îoțBleaplo milim a 
MjBluiSlalin arată omilii tal ww" 

a declarat scriitorul brazilian Gearge 
Arabo. care a vizitat de curând 
Uniunea Sovietica

MOSCOVA (Radar. — Binecu
noscutul seriilor biazllian George 
Adanio ți siția au părăsit Moscova 
la 7 Ianuarie, după o ș Mere de a- 
p <>ape o luna In U R S.S. ca oaa- 
pe i ai Uniunii Scriitorii r Sovie
tici.

înainte de a ț'Jrăsj țara Qe >rge 
A nado a trimis un mesagiu scriito
rilor din Uniunea Sovietici tu ciro 
Iși exprimă recunoștința pentru căl
duroasa primire care i s'a f icut.

Amado scrie că in cursul vizitei 
sa e In U.R.S.S. el a putut ,.»i cu
noască deaproap- poporul sovietic, 
si vadă remarcabi i Ic sale re lizări 
și să se convingă incă odată d' uo-

In urma numeroaselor invenții, inovații 
și raționalizări arusede oamenii muncii 

In anul 1948
Industria ușoară 

din U. R. S. S. va real za o 
economie de 35 milicane 
ruble pe anul 1949

MOSCOVA. 10 <Rador) 
— Făcând bilanțul activități
lor pe anul 1948 a inventa
torilor și raționaiizatorilor din 
industria de confer țiuni, încăl
țăminte și tricotaje a Uniunii 
oovietice, Ministerul Sovietic 
al Industriei Ușoare a arătat, 
că au fost primite 13 mii pro
puneri pentru îmbunătățirea 
muncii din partea inovatorilor 

Telegroma
al P.M.R.

adresată Comitetului Central 
de către C. C. al U. T. M.

rința sa de pa e Cjuse nul k vietic a 
creat o lume nouă in U.R.S.S, unde 
omul, eliberat de cătușele care a- 
mortizeaza progresul omenirii In so
ci e atea capitalistă se simte hitr’a- 
dccâr fericit.

In U.R.S.S cultura este bunul po
porului. Concotbi ile despre litera
tură și alr pe care | _am avut eu 
muncitori și c Ihoznici m'au impre
sionat profund

\ rcau sa transmit râ ului in u căl
duros tuturor sc iitorilor care crea
ră un nou umanism și întregului* 
popor sovietic care sub înțeleaptă 
condu ere a Marelui Slalin rratâ 
omenirii drumul spre progres*’.

în produc(ie din acest dome
niu. Aceste propuneri au fost 
puse în aplicare și vor aduce 
în cursul anului 1949 o eco
nomie de 35 milioane ruble, 
fabricilor din Moscova, Cazan, 
Leningrad, Rostov, Kalinin, 
etc., care le vor utiliza în 
vederea ameliorării procesului 
de producție.

Creșterea neconte-1 
nitâ a preturilor, 

produce îngrijorări 
cu privire la recon
strucția Germaniei 

Occidentale, 
Wall-St restul ui

NfW-YORK 7 (Rad. ij — > u<4 
cum anunța Reuțer, ceremik finan
ciari din Wall-SUc* t c n.lderj ca 
deficitul înregistrat de rciomu 
(icrinani. i Occidentale va face ttc- 
ccsaia o noua r. forma monetara 

Buletinul (• Ianuarie al lui Na
țional Citi lljnk arata ca ncconl'- 
id|a creștere a prețurilor st a cir
culației fidu.iarai din Tilz nia a 
țirodus indoeli și Îngriji rari cu 
privire la râtiio-trucția O onaniei ' 
Occidentale.

încă un grup de mineri francezi 
condamnați la închisoare și amenzi 

importante
PARIS, 10, (Rador) După 

cum anunță ziarele. I ribuna* 
Iul Suint Etienne a condamnat 
încă un grup de mineri, l ie- 
catc miner a fost condamnat

BULETIN EXTERN
PHIONGVANG, — Potri
vit postului de radio Lhion- 
gyang, poliția din Coreea de 
Sud continuă represaliile îm
potriva patrioților care cer re
tragerea imediată a trupelor 
americane și desființarea gu
vernului— marionetă din Co
reea de Sud. La ăO Decem
brie poliția din Secul a ares
tat 1UO democrați. Numeroa-

Dovedindu se a fi favorabil numai americanilor

Guvernul Olandez renunț j la 
acordul încheiat de curând cu 

Statele Unite
HătrA (Rad-.rl — Minisnl Afa- 

ccii|u. S raiu. al O .oJrl a anunțat 
Joi in parlament i Oiar.ja r. nunți 
la a. ujul incit' tal acum câteva luni 
iu Statele l’nite in legătură cu 
cunij^iaica de grâu am. icaa uin 
ț iiclna că acest ac rd era fav. r bll

Proectul de uniune vamală dintre Italia 
ți Franța, este inacceptabil 
si sortit ecoului

ROMĂ, 10 țRador) - 
Proectul pri.tiu llntunea vj- 

la câteva luni închisoare și 
amenzi importante. In acciaj 
tunp arestările minerilor .> 
tiviș'ilor sindicali conținu... 

se fam In ț>-au părăsit ca- e 
cnulînd relugiu în alte oro/' 
ale Coreei de Sud.

NEW-VORK. Un nu
măr de arlișrt celebru ameri
cani au cerut orchestrei sim
fonice din Chicago să rezilieze 
contractul încheiat cu dirijorul 
Wilhelm Furt» aengler avînd 
în vedere, că acesta a cola
borat cu naziștii.

Numeroși truntași ai ariei 
1 au declarat, că vor boicota 
j orice organizație care va sus- 
. ține pe artiștii naziști.

cdîKii a meri. anii >r
Li lL^atiiiâ cu a. >41 .1» ele o-

li: <.«£«. >tliu câ gc-U.Ddl 
rsu itk il &a ujjLwțe c«tce
'epu ații c iiuui.ițU spumau In par- 
iameiii io-â de ca(r\a luni

maL franco- raliană care a 
•os tljb.net tniip de un an 
jt umăt.itr iațu Ha
in r.i șt frați, -zi, va servi, du
pă cu.n a anunțat Departa
mentul de Sfat american, ca 
un iei de »e~emplu dc c<*'. d. - 
rar. mr-.îei-- irtre țâr.le nur-

Da,. îndelung; neț, -cieri 
di tiu cele doua guverne '* - 
o; .te de o largă p , Li.vitejie 

și după încheierea lucrărilor 
comisiunu mixte italo-francrze, 
proectul de un.; ishu!* 
dintre ba'ta Și Franța râmane 
lotuși inacceptabil cLar pen
tru cercurile guvernamentale 
italiene ș. este sortit eșecului- 
Acest lucru a reeșit șt da 
cele publicate în ziarul gu- 
v ernamcnral Mtssagcro, care 
în 6 Ianuarie a crir.iar aspru 
acest proect. După cum arată 
ziarul, raportul comis.unii mixte 
dovedește că Franța caută 
să-și asigure cu autorul «u- 
niunii vamale* anuiiutc avan- 
tagii față de Italia, care pot 
fi obținute numai prin cuce
riri și nu prin acord*.

(Urmare din pag. IR-a) 
tării tinerelului din țara noastră.

Rezoluția ședinței plenare a C 
C. al P.M.R. uin 22-24 I'.ecembrio 
asupra activitațiii Partidului In rân
durile tinerelului ne dovedește încă 
odată grija permanentă și căldura 
cil care Partidul îmbrățișează pro
blemele tinerelului, dragostea sa 
iierbinte pentru tineret și importan
ța covârși oare pe care o are con
ducerea ideologică și politică a 
Partidului față de organizat ile ti
neretului.

Rezoluția, prin analiza profundă a 
activității noastre de până acum și 
prin trasarea limpede a drumului pe 
care trrbue să pășească mișcarea 
de tineret, înarmează tineretul mun
citoresc și-i dă noui puteri pentru a 
contribui cu elan nestăvilit Ia mă
reața luptă a paporului nostru mun
citor, care în fr. nlc cu c'asa munci
toare condusă de Pa tidul ț Mun 
cițorcsc Român luptă pentru cons
truirea socialismului în țara ns s- 
tră.

Noi ne luăm angajamentul în nu
mele ti crețului muncitoresc încă. 

drat in U.T.M. să muncim cu avânt, 
împreună cu celelalte organizații de- 
nioera i e de llneict pentiu făuri
rea organizației revoluționare uni c 
a tinerelului muncitor dtn fabrici, 
dela sa‘e. din școli, universități și 
cazărmi, fără deos.b re de nați na- 
litale, pentru mobilizarea massehr 
tinerelului muncitor sub drapelul dc 
luptă al Partidului Muncitoresc Ro
mân.

Vom pune toate forțele și energia 
noastră în slujba educării tineretului 
muncitor din Patria noastră în spi
ritul glorioaselor tradiț'i dc luptă 
ale Partidului Comunist Român și 
ale Uniunii Tineretului Comunist. în 
spiri ul drag stei și devotamentului 
nemărginit față de Partidul Munci* 
toresc Român față de popoiul mun. 
ci‘or și de Republica Populară Ro
mână.

Sub conducerea Par idului Munci 
toresc Român învățând din uriașa 
experiență de muncă și lupă a C m- 
somo'.ului Leninisț-Slalinist nu von? 
precupeți nici lin efort în act ivita ca 
de educare a tinere ului muncit r în 
spiritul înaltelor id< aluri ale cp.* 

sei muncitoare, in spiritul interna
ționalismului proletar, al dragostei 
față de Marea Uniune Sovietică și 
ta a Je tovarășul Sla'in. Vom depune 
toate .forturile in vederea educării 
tinerelului muncitor în spirilui unei 
atitudini noui fața dc muncă fală de 
Stalul nostru fața de b.inurile co
mune ale poporului muncitor.

Vom munci fără răgaz pentru m - 
bilizarea tineretului muncit r în lup
ta pentru iinplinirea și depășirea 
Planului cconon i de Sial al R. 
P.R. pe I949. având In p rmanență 
in față sarcina trasată de Partid de 
a folosi și stimula necontenit entu
ziasmul. energia creatoare și spi
ritul inventiv al tineretul I nostru 
muncitor, pentru a face din fiecare 
tânăr un constructor conști nt aj 
socialismu’ui in țara noastră.

Nu vom precup ți nimic In mun
că și lup ii pentru a face din viitoa 
rea organizație unica a tineretului 
muncitor o mândrie a clasti' mun 
c a-c. o r-'rie a Pa-lidului n * 
iru. a poporului muncitor și a Pa
triei noastre dragi — Republica 
Popu ară Română

Rezistența forțelor indoneziene 
continuă cu indirjire

LONDRA, IO <Rador> — 
Reprezentanta indonezian^ din 
Londra anunță că rezistența 
for|elor indoneziene în Co
rcea, a celor din Sumatra ți 
lava Orientală continuă cu a» 
ceiaș îndârjire.

In Sumatra luptele se des
fășoară în jurul localități 
Medan, unde trupele olan
deze încearcă în zadar să-ți 
deschidă drum spre interior. ;

Forțele indoneziene au ata
cat din nou orașul Lațidjong. 
situai pe coastă, la 3 km- 
de Meda... O aliate !■ 
Sumatra, pe care olandezii iu 
cucerit-o cu ajutorul trupelor 

aeropurtate, continuă să se 
găsească în mâinile indone
zienilor.

Liga indiană din Amer ca 
s a alăturat protestelor înain
tate în urma agresiunii olan
deze, cerînd ca Stalele-Unite 
să înceteze imediat ajutorarea 
Olandei și Consiliul de Se
curitate să adopte sancțiuni 
împotriva agresorilor olandezi,

„ZORI NOI** 
primește mică și 
mare publicitate.
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