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Legta Consiliilor Populare, 
votată recent de Marea Adu
nare Națională — al cărei 
text il reproducem în corpul 
ziarului — marchează încă un 
eveniment de o importanță 
covârșitoare pe drumul des- 
voitării țării noastre spre so
cialism-

r.a constitue un aci revo
luționar menit să ducă la con
struirea dm temelii a organe
lor puterii de Star.

mai mare a legăturilor apara
tului de Stat cu massele. Noua 
structură a organelor locale 
ale puterii de Stat, distruge 
orice urmă a zidului despărți
tor dintre cetățean și stat. I 

„Aparatul de Stat demo- • 
cratic popular — spune Iov- 
Teohori Georgescu — nu 
poate și nu trebue să stea dea
supra inasselor, pentrucă el 
se confundă cu interesele po
porului muncitor, hl trebue

Inițiate de Partidul Munci
toresc Român, „C o n s 11 i 11 c 
P o p ul a r e, organele locale ale 
puterii de Slut, înseamnă o 
adâncă transformare structu
rală, înseamnă un pas înainte 
spre cea mai înaltă formă de 
democrație: guvernarea e 
tului de către massele 
populare." (Expunerea 
Teohari Georgescu.)

In actualele condițiuni de 
desvoltare a țării noastre — 
când poporul muncitor condus 
și îndrumat de avantgarda sa 
a trecut la construirea socia
lismului, vechea formă de ad
ministrare, cu toate îmbunătă
țirile esențiale aduse după 6 
Martie 1945, numai core
spunde noilor sarcini.

Sub regimurile burghezo- 
moșierești aparatul de Stat 
era un monstruos inrrument 
de asuprire a poporului mun
citor și a naționalităților con
locuitoare.

Sângerosul masacru săvâr
șit în 1929 la Lupeni împo
triva minerilor care cereau o 
viață mai bună, este o dova
dă elocventă a rolului jucat 
de aparatul de Stat sub re
gimurile burghezo-moșierești.

In Statul democratic popu
lar însă, clasa muncitoare ca 
forță conducătoare folosește 
puterea de Stat ca armă pen
tru lichidarea pozițiilor eco
nomice ale claselor exploata
toare, pentru înăbușirea și re
primarea fără cruțare a încer
cărilor de restaurare a vechii 
orânduiri și în acelaș timp ca 
o pârghie principală în reali
zarea conslruirii socialismului.

Măreață operă de construire 
a socialismului se realizează cu 
participarea efectivă a milioa
nelor de oameni ai muncii. 
Se impune deci o adâncire și

Sta- 
largi 
tov.

I

să fie strâns legat cu massele, 
pentru ca într'adevăr să cu
prindă milioanele de oameni 
ai muncii din țara noastră și 
să devină un instrument pu
ternic al dictaturii proletaria
tului, un mijloc puternic in 
lupta pentru construirea so
cialismului.

In competința Consiliilor 
Populare stau chestiunile ce se 
referă la activitatea economică, 
socială și culturală de pe te
ritoriu unității administrative 
respective. Rle elaborează și 
execută planul economic și 
bugetul local, ținând seama de 
Planul de Stat și de Bugetul 
General al K.P.R., Se îngrijesc 
de buna administrare a bunu
rilor și întreprinderilor locale,

(Contmuare In pa<. Ill-a)

din 7—9 Ianuarie

R

ne 
al

din 22-24 Uecem-

arată rezoluția Ple- 
Partidului Muncito-

Plenara C C al C G M. întru
nită !n zilele de 7-9 Ianuarie 1049. 
luând in discuție sarcinile ce stau 
in ta|a mișcării sindicale, iji însu
șește in totul rezoluția Plenarei C 
C. al O M 
vrie 1048

Așa cum 
narei C C.
resc Român, regimul de democrație 
populară îndeplinește cu succes 
funcțiunile dictaturii proletariatului, 
adică funcțiunile de lichidare a 
Încercărilor de restaurare a vechii 
orânduiri, de antrenare a masselor 
de oameni ai muncii in opera de 
construire a socialismului, sub con
ducerea proletariatului

Cu alte cuvinte regimul de de
mocrație populară este o formă a

1949
dictaturii proletariatului. chezășia 

succesului in opera de desființaie 
a oricărei exploatări, de construire 
a socialismului și de asigurare a 
bunei stări materiale și culturale a 
poporului muncitor, constă în mo
bilizarea tuturor forțelor clasei mun
citoare. sub conducerea avanlgardei 
sale - Partidul Muncitoresc Rumân.

.Sindicalele, cea mai largă or
ganizație a clasei muncitoare, re
prezintă principala cu.ea de trans
misiune intre Parhd și massa pro
letariatului. Ele sunt principalul 
ajutor al Partidului in munca de 
mobilizare și educare a clasei mun
citoare Ele ajută Partidul să să
dească In mintea masselor munci- 
toere conștiința faptului că succesul 
operei mărețe de clădire a orându
irii socislis'e. r.u poate fi 
rodul efoilurilor muncitorimii 
cu țărănimea muncitoare..

Privitor la îndeplinirea și 
șirea planului economic, după 
arată care sunt sarcinile 
|or in momentul actual, 
subliniază .

.Pentru îndeplinirea și depășirea 
planului economic, organelor sindi
cale le revine sarcina de a organiza 
prelucrarea temeinică cu fntraga 
massă a salariaților, a principiilor

secțnlor. ate- 
hecărui mun-

planurilor de

decât 
aliată

dcpâ- 
ce 

sindicale-
Plcnara

și mai ales a sarcinilor concrete ce 
revin întreprinderilor 
lierelor. echipelor și 
citor in parte

Discutarea largă a
producție ale întreprinderilor trebue 
să dea prdej fiecărui muncilor să 
Iacă observațiile și propunerile sale 
cu privire la oble Inele și metodele 
de realizare și depășire a acestor 
planuri in echipa serția sau între
prinderea resperti.a (Rezoluția 
Plenarei < C al P. M R )

Sarcina deosebită le revine sin
dicatelor din industria siderurgică, 
a metalurgiei prelucrătoare chimică 
și de transporturi, deoarece înde
plinirea și depășirea planului eco
nomic în toate celelalte domei n ale 
economiei țării, depinde de fe'ul 
cum muncilor din aceste remun 
industriale de bază își vor îndeplini 
sarcinile lor.

Fața de munca pentru realizarea 
de economii de materiale și mateni 
prime, pentru mic^ irarea rebuturi
lor și a deșeurilor, pentru buna 
îngri|ire a mași iilor și une'telor de 
muncă, pentru întărirea disciplinei 
conștiente în muncă, pentru lichi
darea întârzierilor și absențelor ne- 
molivale și a de'ăsării in t mpulAlte importante depășiri de normă obținute 

de minerii din Lonea
rie în piatră a depășit 
norma cu 6S°/0, intrecând 
grupa lui Parizec Carol cu 
care era în întrecere și care 
are o depășire de normă 
de 34°/0.

Grupa lui Deak Ventzel 
care lucrează în abatajul 
tineretului a depășit norma 
cu 65^/q, intrecând grupa 
Nr. 632, care are o depă
șire de 39%.

Deasemenea un mare nu
măr de grupe, muncind pc 
bază de întrecere intre ele, 
au înregistrat însemnate de
pășiri de norme, luptând 
astfel cu mai mult succes 
pentru depășirea Planului

Pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor lor in 
cadrul Planului economic de 
Stat, minerii din Lonea au 
organizat întreceri între 
grupe și intre sectoare. In 
cadrul acestor întreceri, un 
mare număr de grupe au 
reușit să realizeze însem
nate depășiri de norme. 
Cele mai mari depășiri au 
fost realizate de grupele tov. 
Tamaș Francisc, care, lu
crând la înaintare în gale-

Intr’j atmosferă de puternic entuziasm

Legea Consiliilor Populare 
a fost votată de Marea Adunare 

Națională
Intr'o atmosferă de puternic 

entuziasm, Marea Adunare 
Națională a votat eri Legea 
asupra Consiliilor Populare, 
organe locale ale puterii de 
Stat.

Consiliile Populare, forma 
cea mai democratică de gu
vernare a țării cunoscută până 
astăzi în istoria poporului ro
mân, vor da putință milioa
nelor de oameni ai muncii să

ia parte direct la opera de 
gospodărire și guvernare a 
țării.

Consiliile Populare, inițiate 
de Partidul Muncitoresc Ro
mân, vor contribui la descă
tușarea energiilor creatoare 
și la descoperirea a nenumă
rate talente organizatorice 
din rândul poporului munci
tor.

Continuare în pag 3 a

Muncind pe bazâ de întrecere alături 
de muncitorii vârstnici

Tinerii muncitori dela atelierele 
minei Lonea realizeazâ zilnic 

însemnate depășiri de norme
La Atelierul de grup al minei 

Lonea, alături de muncitorii vârst
nici, tinerii muncitori au pornit fa 
întrecere socialistă pentru înde
plinirea Planului, în cadrul cărora 
au obținut frumoase succese.

Astfel, la lucrările de rebobinare 
a electromotoarelor, electricianul 
Popa Nicofae, a depășit norma 
cu 31%, Iacob Gheorghe cu 28«, 
Cazan Comei cu 30°/o La strun-

Sindicatele trebuie să combată vechea ati
tudine fată de muncă, rămasă din vremea când 
fabricile aparțineau patronilor exploatatori, să 
educe salariat)! în spiritul disciplinei în muncă, 
a dragostei față de munca făcută spre folosul 
poporului muncitor și a griji pentru bunul 
obștesc, să dea avânt forțelor creatoare ale 
masselor muncitoare, să crească ziditorii con- 
știenți ai socialismului.

(Din Rezoluția ședinței plenare 
a C. C. a( P. M. R. din 22-24 
Dec. asupra problemei sindicale}

| gărie, lucrând la confecționarea 
osiilor de vagonete, strungarul 
Bocoșan Gheorghe depășește nor
ma cu 25 ., Muntean Gheorghe 
cu 20*,,, Drașovean llie cu 19 ,, 
Bâja Nicolae cu 15’ , Marcu 
Alexandru cu 12%, alături de el, 
un alt număr de tineri strungari, 
au reușit să realizeze depășiri de 
norme mai mici.

Nici tinerii muncitori dela ate
lierul de reparat vagonete nu sau 
lăsat mai prejos. Muntcanu Lazăr 
depășește zilnic norma cu cca. 
42%, Tramer Silviu cu 42%, 
Suciu Aurel cu 42%, Cis- 
maru Gheorghe cu 52%, uceni
cul Nicolae Laurențiu cu 48%, 
iar la atelierul de tâmplărie lu
crând la confecționarea roților 
pentru căruțe, tinerii Isac Rudolf 
și Kaidric luliu depășesc norma 
cu 33%

Așa au înțeles tinerii muncitori 
dela Atelierul de grup al minei 
Lonea să lupte pentru îndeplini
rea și depășirea Planului pentru 
făurirea unui viitor luminos pen
tru cei ce muncesc.

I



____ ZORI NOI

Legea asupra Consiliilor Populare
Capitolul I.

Dispozițiuni generale
ART I. — In comune, plașl ți 

județe funcționează Consilii Popu
lare. ca organe locale ale puterii 
de Stal; ele piartă denumirea de 
Sfaturi Populare

Ele se aleg jw termen de 4 ani.
ART 

țiunilor 
sprijină 
ticipare

ART

său. 
reședință, 
Republicii

precum și comuna ur- 
cu excepția Capi- 
I1. pujaie Române 

uibane asimilate cu
— In executarea atribu- 

Consi|iile Populare se 
inițiativa și larga par- 

masselor populare.
— Consi iile Populare

2.
lor
Pc 
a 
3

»uni răspunzătoare de activitatea lor 
In fața poporului căruia li fac dhri 
de seamă

Inlreg Consiliul sau membri săi 
pot fi revocați prin voința alegăto
rilor.

ART 4. — Numărul membrilor 
Consi'iilor Populare și normele de 
alegerea lor se stabilesc prin le. 
gea e'cctorală

ART 5. Comunele se Import 
tn comune rurale și comune, urbane.

ART. 6. — Comunele rurale sunt 
unități administrative formate din 
unul sau mai mul'e sale sau cătune.

ART. 7. — Comunele rurale din 
vecină a'ea comunelor urbane .care 
condiționează desvoltarea urbanisti
că a acestora, pat fi declarate co
mune suburbane

Comuna suburbană își păstrează 
organizarea și îndatoririle de co
mună rurală iar în ce privește edi
litatea cs c supusă regimului comu
nei urbane de care depinde

ART 8. — Comtme'e urbane sunt 
centre de populație declarate ast
fel prin d'-cre ul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale.

Ele se împart în comune urbane 
nereședință de județ și comune ur
bane reședință de județ

Comunele urbane cu o importan
ță economică sau culturală deose» 
bită pot fi asimi'ate cu județele

ART 9. — Pe baza calităților bal 
nearc sau climaterice, o comună 
poa'e fi dec'arată stațiune balneo- 
clima i ă

ART 10. - Plasa este o unitate
administrativă, alcătuită din mai 
multe comune rurale sau urbane ne. 
reședință având interese economice 
comune.

ART 11. — Județul cs e o unitate 
administrativă a'cătuită din mai 
multe plăși având inte ese econo
mice comune

Capilala Republicii 
ur-

Județul cuprinde toate comunele 
rurale și uibane aflătoare pe t ri- 
toriul 
bană 
talei
și a comunelor 
țudețul.

ART 12.
Populare Române și comunele 
bane asimilate cu județul sunt le
gate direct do Marea Adunare Națio
nală. Prezidiul Marii A lunari Na
ționale, Consiliul de Miuștri si or
ganele adminstralive centrale de 
resort.

ART 13. — Unitățile prevăzute 
iu art 12 pot fi împărțite pe sec
toare conduse de Consilii Popu. 
lare de sector.

ART. 14. — înființarea și des
ființarea comunelor și plăților, tre
cerea centrelor populate dela o co. 
niună la alta și a comunelor de la 
o plasă la alta, declararea comu
nelor rurale ca suburbane, urbane 
sau balneo-climalice, schimbarea 
reședinței comunelor compuse din 
mai multe sale și a plășițor, pre
cum și schimbarea denumi iii co
munelor. cu excejiția celor asim la
te cu județul și cea a plășilor, se 
lac prin decret al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, pe baza rapor
tului motivat ai Consiliului Popular 
județean respectiv.

înființarea și desființarea județelor, 
schimbarea limitelor teritorial1.-. aț 
denumirilor și a reședințelor jude
țelor și ale comunelor urbane asi- 
mi'ate cu județul, declararea comu- 
nelor urbane asimilate cu județul 
și împărțirea acestora șt a Capi
talei Republicii Populare Române 
pe sectoare, se face prin decret al 
Prezidiu ui Marii Adunări Naționale, 
la propunerea Consiliului de Mi
niștri.

ART. 15. — Nici o modificare 
teritorială, a comunelor, p.lășilor și 
județelor, nu va putea intra în vi
goare decât la începutul anului bu
getar următor și numai după ce 
actul de modificare a fost publicat 
în Monitorul Oficial

ART. 16. — Consi iile Populaie 
colaborează și se ajută reciproc.

ART. 17. — Membrii Consiliilor 
Populare poartă denumirea de <1 
putal; comunal, de- plasă și jude
țean. după uni alea pe care o repre
zintă.

Capitolul II
Sarcinile Consiliilor Populare

cei 
na-

ART. 18. — In cadrul legilor și 
directivelor administrative superi
oare, Consi iile Populare îndeplintsc 
următoarele sarcini de bază;

a) Realizarea în viața locală a 
principiilor orânduirii socialiste.

b) Asigurarea participării masse- 
lor populare la conducerea trebu
rilor obștești.

c) Apărarea și sporirea bunurilor 
comune aie poporului.

d; Executarea planului local și 
participarea la realizarea planului e- 
aonomic de S'at.

e) Întărirea prieteniei între 
ce muncesc, fără deosebire de 
ționa'i'ate, limbă și religie

f) Ridicarea nivelului politic, cul
tural și civic al inasselor popula
re prin înființarea și desvoltarea de 
instituții de .cultură, lichidarea a- 
nalfabetismului. stimularea și aju
torarea elementelor talentate.

g) Protecția sănătății publice, 
grija pcnlru bătrâni, inva'izi si c i 
inapți pentru muncă și organizarea 
Încadrării celor apți pentru inundă 
în activități productive.

h) Organizarea aprovizionării po
pulației muncitoare cu cele necesare 
traiului și combaterea speculei și 
a sabotajului economic.

il Promovarea egalității. în drep
turi dintre femei și bărbați, pro
tecția mamei și a copilului prin în
ființarea de maternități, leagăne, că
mine și grădinițe de copii, pre-

Capitolul 111
Organele executive ale Consiliilor Populare

AR I 20.

cum și stimularea desvoltării fi
zice a tinerelului prin încurajarea 
sporturilor de massă.

j) Grija ca cetățenii să-și execute 
toate îndatoririle legale.

ART 19. In executarea sar
cinilor de bază, prevăzute ue ar
ticolul precedent. Consiliile Populare 
județene, de p'asă, comunale și de 
sector. îndep inesc următoarele atrl- 
buțiuni speciale:

a) îndrumează. conduc șl contro
lează acăvilatea instițuțiunilor, în
treprinderilor și organizațiunilor e- 
conomice, sociale și culturale, de 
interes local, date în competența lor 
și se îngrijesc dc soluționarea pro
blemelor locale, privind agricultu
ra. silvicultura, industria, comerțul 
aprovizionarea, gospodăria locală, 
sănătatea pub’ică. învățământul, cul
tura poporului, sportul, educația fi
zică și altele;

b) elaborează și execută planul și 
bugetul local în cadrul planului c 
conomic de Stat și al bugetului 
general al Republicii Populare Ro
mâne, folosind în acest scop toate 
mijloacele și resursele locale.

c) examinează pr, b emele de im
portanță generală și fac propuneri 
organelor superioare pen'ru soluțio
narea lor:

d) execută, pe teritoriul lor, ori
ce alte atribuțiuni date în sarcina 
lor prin legi .decrete sau dispo- 
zițfuni ale organelor superioare.

Consîliile populare 
aleg din sânul Iar Comitete execu
tive, care sunt organele lor de dis
poziție șt execuție, compuse diti 
un președin'e, 1—3 vice președinți, 
I secretar și membri

ART 21. Alegerea Comitetu
lui executiv se face cu voiul majori
tății membrilor prezenți ai C-m iliu- 
lui Popular.

In același mod se alege un număr 
egal de suplcanți.

ART 22. — Comitetul executiv 
se compune din: 11 membri In; 
Capi ala Republicii Populare Româ
ne, din 5 membri la județe și co
munele urbane asimilate cu județele 
și din 3 membri la pLași, sectoare 
și celelalte comune.

ART 23. — Comitetul executiv 
este prezidat de președinte.

In caz de Împiedecare a preșe
dintelui 
plinesc 
dinți.

ART 
lucrează valabil cu majori alea mem
brilor săi și în prezența președin
telui sau a înlocuitorului său

ART. 25 — Comitetul executiv 
se întrunește oridecâteori este ne- 
voe și cel puțin odată pe săptămâ
nă. la convocarea președintelui sau 
a înlocuitorului său.

ART. 26. 
hotărăsc cu 
hrilor lor.

Ele sunt 
vitalea lor 
ceasta în fața Consiliilor Populare 
respective.

Membrii Comitetului executiv pot 
fi revocați oricând din această ca
litate de către Consiliul Popular 
respectiv, cu velul majorității mem
brilor prezenți ai acestuia

ART. 27 —C omitelele executive 
îndeplinesc următoarele atribuțiuni:

a) Pregălesc proectele de plan și
buget. 1

b) întocmesc proectele de regu 
lainent în cadrul compctinței Consi
liului Popular respectiv.

c) încheie orice fel de contracte 
și obligațiuni.

d) Numesc și mută pe funcțio
narii proprii și cei ai Consilijlor 
Populare inferioare și Ie aplică pe
depsele disciplinare în condițiunile 
prevăzute de legile în vigoare și 
normeîe organelor superioare.

e) Suspenda executarea actelor 
Consiliilor Populare inferioare si a- 
nulează. revoacă și modifică actele 
Corni etc'.or execu.ive subordonate

f) Convoacă C n i ii e Populare și 
elaborează și propun ordinea de zi.

g) Aduc la îndeplinire dispozițiile 
și

pul execută!ii de iziunilor Consiliu
lui Poj li ar. precum și pe baza le
gilor și a normelor organelor su
perioare.

Ordonanțele deciziile și îndrumă
rile Corni elelor executive se sein 
neaza di- președinte și secretar.

Ele se aduc la cunoștința gene
rală prin afișare și pe oriie alta c le

ART. 31. Președintele Comi
tetului executiv al comunei subur
bane participă cu vot consultativ 
la ședințe'e Consiliului Popular al 
comunei urbane de care depinde, 
oridecâleori se discută și se iau 
măsuri privitoare la comuna sa.

ART. 32. Pe lângă Comite
tele executive ale Consiliilor Popu
lare funcționează, ca organe exe
cutive de resort, secțiuni țre ra
muri de activitate.

ART 33. — Secțiunile sunt su
bordonate in activitatea lor de ori
ce lei Consiliilor Populare și Co
mitetelor executive pe lângă care 
funcționează

In activitatea lor de specialitate, 
secțiunile sunt subordonate orga" 
nelor administrative centrale de 
resort și secțiunilor corespunzătoa
re de je- langa Comitetele execu
tive su|«-rioare care le indrumeazA 
și Je controlează.

ART 34. Organizarea șl înca
drarea cu |«'rsonalul necesar a sec
țiunilor Consiliilor Populare se fac» 
pe baza normelor generale stabi
lite de Consiliul de Minișt i

ART. 35. Pe lângă Comite
tele executive ale Con-.iliilor Popu
lare de sector - pot creia sec
țiuni dujra nevoile și sțiecificul sec
torului, de către Consiliul Popu 
Iar de sector in acord cu Consi
liul Popular al comunei resțiectlve. 
sau Comitetelor executive ale a- 
cestora. ,

funcțiuni'.e acestuia se Inde- 
de unul dintre vice-preșe-

24. Comitelui executiv

— Comitetele executive 
votul majorității mem-

răspunzătoarc do acti 
și dau socoti ală de a-

Consiliilor Populare respective 
ale organelor superioare.

ART. 28. — Comitetul executiv 
îndeplinește în intervalul dintre se- 

• - ia-__siuni atrtbuțiuni'e Con iliului Popu
lar respectiv. cu excepția celor a- 
rătale tnai jos care sunt numai de 
competința Consiliului Popular:

a) Alegerea membrilor Comitetului 
executiv

b) Revocarea Comitetelor execuți" 
ve subordonate și luarea măsurilor 
pentru alegerea altor comitete în 
locul celor revocate.

c) Aprobarea proectului de bu
get și a planului.

d) înființarea de întreprinderi și
instiluțiuni. '

e) Aprobarea regulamentelor lo
cale.

f) Stabilirea impozitelor și a taxe
lor locale. în limitele prevăzute de 
dispozițiunilc legale în vigoare.

g) Alte sarcini care se dau prin 
legi, decrete sau dispizițiuni ale 
organelor superioare numai în con: 
petința Consiliilor Populare

Art 29. — La expirarea man
datului Consiliului Popular. Comite
tul executiv își continuă funcțiunile 
sa'e până la alegerea unui nou Con
siliu.

ART. 30. — Comitetele execu
tive dau ordonanțe, decizi uni și în
drumări. Ordonanțele se dau în sco

Cdpitolul IV.
Funcționarea Consiliilor Populare

ART. 30. — Consi.iile Populare 
se convoacă de Comitetele lor e- 
xecutive In sesiuni ordinare și ex
traordinare

Iu comune, sesiunile ordinare au 
Io, odată pe luna; la plăși, odată 
la două luni; iar la județe odată 
la trei luni.

In caz de nevoc, Con-itiile Popu 
lare pot fi convocate in sesiune 
extraordinară Convocarea se fjce de 
Comitetul executiv din proprie ini
ția ivă la cererea majorității mem
brilor Consiliului Popular și la ce
rerea Consi iilor Populare superioare 
sau a Comitetelor executive ale a- 
cestora. f

ART. 37. — Convocările trebue 
să cuprindă dala și ora ședinței 
precum și ordinea de zi; ele se 
tac in scris și se adresează mem
brilor la domiciliul lor. în timp 
util.

Ordinea de zi se al.șează la se. 
diul Consiliului Popular respectiv și 
se comunică Consiliului Popular i- 
medlat superior.

ART. 38. — Chestiunile neînscri- 
se in ordinea de zi nu pot fi su_ 
pu<e deliberării Consiliului Popular, 
decât dacă acesta admite urgenta 
cu votul a două treimi din m< mb ii 
prezenți.

Consi iul poate hotărî schimbarea 
ordinei de zi.

ART 39. — La ședințele Consi
liului Popular trebue să participe 
majoritatea membri'or săi. Otice ho- 
tarire se ia cu votul majorității» 
membrilor prezenți. afară de cazu
rile in care legea dispune altfel.

Membrii Consiliului votează se
cret. prin ridicare de mâini sau prin 
aclamații, după cum hotărăște a- 
cesta.

ART.
Popular 

ART.
Populare se prezidează 
dintele Comitetului executiv al Con 
siliulul Popular, iar in lipsă de în
locuitorul său

ART. 42. — Memb ii C- nsiliilor 
Populare nu pot ii reținuți, a es- 
tați sau instrulți în timpul sesiuni
lor decât cu autorizarea Consiliului 
Popular respectiv, iar între sesiuni 
cu autorizarea Comitetului execu iv 
pentru orice fapte penale, in a ară 
de cazul de flagrant delict.

ART. 43. — Membrii C nuliilor- 
Populare sunt răspunzători de ac- • 
tivitatea lor în fața Consiliilor.

ART 44. — Hotărîrile Consilii
lor Populare se semnează de p e 
ședințe și secretar.

ART. 45. — Membrii Consiliilor 
Populare au. în cadrul sarcinilvr a- 
cestora, următoarele drepturi:

a) Pot supune spre examinare 
Consiliului Popular și Comitetului 
executiv orice probleme de cotn- 
petința acestora;

b) In ședințele Consiliului pot for" 
mula cereri și pune întrebări Co 
mi elu ui executiv și conducătorilor 
de secțiuni în cadrul activității lor; 
aceștia sunt ob igați să răspundă în

— Consiiile Populare 
și controlat»- in tnu.ua 
Adunările populare.
— In sate șt - alune 
câ e o Adunare popu-

40. — Ședințe e 
sunt publice
41 — Ședinț le

Consiliului

Cansil il t 
de •preșe-

ci- r.i verbal in termen de cel 
mult cinci zile;

c) Pot trre informații dela insti
tuțiile întreprinderile ți organiza, 
țiilc aflatcxire |c teritoriul Consiliu
lui Popular, in legătură cu pro
blem» •!« dc coni|< ența lor

ART 46. — Membrii Consiliilor 
Popu an sunt datori:

a) Să țină legătura j» rtnar-rriLa cu 
alegătorii lor;

b) Sa la parte activă la Ilk arila 
Conciliului;

c) Sa îndeplinească sarcinile care
11 se Jau de Consiliu;

d) Să lămurească în mod regulau 
|>e alegatorii Jor asupra lolarin- 
lor Consiliului Popular și ale orga
nelor acestuia, precum și asuprra dls- 
pozițiunilor organelor superioare;

e) Șș faca dăn de muri in fața 
alegătorilor despre activitatea lor, 
ținându-i In curent cu munca Con
siliului Popular

ART. 47 — M» mb 11 Consiliilor 
Populare care nu fac parte din Co
mitetele executive, au dreprul ».» 
partkipx- la șed'11 ele C 'miletului cu 
vot consultativ

ART. 48
sunt ajutate
lor de către

ART 49.
funcționează
liră.

In comune
tr’un singur
singură Adunare populară 

In comunele u-bane r 
populare funcționează pe 
cripțil electorale.

ART 50. — Adunarea 
cuprinde pe toii locuitorii cu drept 
de alegator ai cătunului silului sau 
al circumscripției e'ectorale urbane.

ART. 51. — Adunarea p pulară 
se convoava in scopul desbaterii 
pr iblenre or locale și a activității 
Con i iu ui Popular

Adunarea populară poate discuta 
și chestiuni care interesaază orga
nele superioare.

ART 52. — Adunările p-pulare 
se convoacă dc Ccn i'.iul Popular 
comunal cel puțin odată la Irci luni 
și oridecâ'eori este nevoie.

Ele se r-ot întruni și atunci când 
I 5 din alegătorii cătunului, satului 
sau ai circumscrip iei electorale ur
bane o cer.

Cererea de convocare va arăta și 
ordinea de zi.

ART 53. Adunarea populară 
este prezidată de un Prezidiu de 
5 persoane, 
sânul său.

ART 54.
hotărăște în 
legătorllor respectivi 
rltatea celor prezenți.

ART 55. — Con-i iile Populare 
sunt obligate ca Ia prima ș dință 
ce are loc după întrunirea /\dună 
r*7 populare să la în desba ere ho 
tarni'e acesteia.

Adunările 
ircums-

o ■'pulară

alese de Adunare d n

— Adunarea populară 
prezența majorității a- 

și cu nrajo-

(Continuare in paj 11 l-a
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ART. 56. — In cazul în care 
Consiliul Popular apreciază că lio- 
tăririle Adunării pjpulare nu tuni 
juste sau lega’e le supune orgauu. 
lui superior.

AR T. 57. - - Consi iul Popular ra
portează Adunai ii populare urină- 
toare, mă-urilc luate pentru execu
tarea hotariritor ultimei Adunări

AR T. 58. — Pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce k re.in, Consiliile 
Populare organizează par.icipatea Iar 
ga a oamenilor muncii la lucrările 
lor, prin Comisiunii permanente ți 
Comitetele de cetățeni.

ART. 59. — Comisiunile perma
nente se desemnează din sânul 
Consiliilor, in raport cu sarcinile 
curente ale acestora.

Ele se compun din câte 3 — 7 
membri.

ART. 60. — Comisiunile per
manente se desemnează pe întreaga 
durată a Consiliului Popular, care 
poa‘e face schimbări în compunerea 
lor.

ART. 61. — Comisiunile perma
nente verifică și urmăresc bunul 
mers al lucrărilor din sectorul lor 
de activitate, fac propuneri asupr r 
problemelor de competenta Conți 
litilui și a organelor sale .de exe
cuție colaborează la executarea pe 
teren a hotărîrilor Consiliului și 
ale organelor sale, verifică ,în limi
tele sarcinilor Iar activitatea insțitu- 
țiunilor, organizațiilor și întreprin
derilor și Jac orice propuneri pen
tru desvoltarea și îmbunătățirea

%

Capitolul V.
Raporturile Consiliilor Populare Și Comite 
telor lor executive cu organele superioare

ART. 66. — Marea Adunare Na
țională. Prezidiul Marii Adunări 
Naționa'e și Consiliile Populare Su
perioare exerci ă controlul asupra ac
tivității Consi iilor Populare înferi-, 
oare.

Consiliul de Miniștri, organele ad- 
minis rative centra'e de resort și Co
mitetele executive superioare exer
cită controlul asupra activității Co
mitetelor executive subordonate.

ART 67. — Marea Adunare Na- 
ționa ă, Prezidiul Marii Adunări Na
ționale și Consiliile Populare Supe
rioare au drep u! de a anula, revoca 
și modifica decizii e, dispozi iunile, 
ordinee și instrucțiunile ilegale sau 
necorespunzătoare intereselor popo
rului muncitor, d'e Consiliilor Po
pulare inferioare și ale organelor 
lor. 

muncii ținând legătura între cela, 
țeni și Consiliul I’ ipnilar.

In scopul îndeplinirii acestor sar
cini, Comisiunile |A'imanente atrag 
in sânul lor membri din rândul 
numcitoiilor, țăranilor muncitori și 
ai intelectualilor progre-iști

ART 62. — Proj unerile pe care 
Comisiunile permanente le înaintea
ză Comitetului executiv, tribue sa 
fie examina e de acesta în termen de 
10 zi'e.

In cazul in care Comitelui execu
tiv nu este de acord cu propunerile 
Comisiunilor permanente a eslea se 
pot adresa Consi.iului Popular.

ART. 63. — Comisiunile perma
nente sunt răspunzătoare de acti
vi a'ea lor tn fața Con uliului Popu 
Iar. <

ART. 63. — Corni dunile perma
nente sunt răspunzătoare de activi
tatea lor in fața Consiliului Popu. 
Iar care le-a ales.

Membrii Comisiunilor permanente 
pot lua jiarte la ședințele Comite
tului executiv cu ț'ot consultativ/

ART. 64. — Comitetele de ce 
tățeni se înființează pentru execu
tarea anumitor sarcini de interes ge 
neral sau local

Fiecare C iniei de cetățeni este 
condus de un membru al Consiliu
lui Popular, responsabil in fala Con
siliului de activitatea .Comitetului.

ART. 65. - In comunele rurale,
formate din mai multe sate, Consi
liile Populare desemnează din sâ
nul lor impu erniciți pentru fiecare 
sat, care au sarcina de a repre
zenta obștea satului și a conduce 
treburile acesteia.

ART 68. — C msiliul de Miniș
tri. organele administrative centrale 
de resort și Corni etele executive 
superioare au dreptul să suspende 
actele ilegale sau necorespunzătoare 
intereselor poporului muncilor, ale 
Consiliilor Populare inferioare.

In cazul in care actul a fost sus
pendat de un Comitet executiv su
perior. anu'area, revocarea, modif ca. 
rea sau confirmarea actului suspen- 
se hotărăște de Consi iul Popular 
al cărui Comitet executiv a hotărît 
suspendarea.

In cazul în care actul a fost sus
pendat de Consiliul de Miniștri sau 
un organ administrativ central de 
resort, anu'area, revocarea, modifica
rea sau confirmarea lui se hotărăște 
de Marea Adunare Națională, iar 

Intre sesiunile acesteia de Prezi
diul Marii Adunări Naționale.

ART 69. — Consiliul de Miniș
tri organele administrative centrale 
de resort și Comitetele executive 
superioare au dreptul de a anula, 
revoca, sau modifica actele ilegale 
sau necorespunzătoare intereselor 
poporului muncitor, ale Comitetelor 
executivi* subordonate

ART 70. Secțiunile Comitet* - 
loi j-xeculive a*e Con-itiiior Popu" 
lare superioare și organele adminis
trative centrale de resort au dreptul 
de a anula, revoca sau modifica ac
tele ileț ale sau necorespunzatoare 
intern elor poporului muncilor, ale 
secțiunilor Comitetelor executive 
ale Consiliilor Populare inferioare

Capitolul VI.
Dispozițiuni finale și tranzitorii

ART. 72- — Până Ja efectuarea 
primelor alegeri pentru Consiliile 
Populare, atribuțiunile acestora și 
ale Comitetelor lor executive, vor 
fi exercitate de Comite.e provizo
rii numite de Consiliul de Miniștri 
pentru județe, municipii și orașe re
ședința și de Comitetele provizorii 
județene pentru plăși și comunele 
urbane neruțedintă și rurale.

ART 73. — Consiliul de Miniș
tri exerii r dreptul de coordonare 
și control sgeneral asupra Comite- 
te'or provizorii și organelor acestora.

ART 74. — Până la .organiza
rea lor ca s.cții a'e Consiliilor 
Populare, ș-rvicide pxterioar al 
organelor administrative centrale de 
resort trec în actuala lor organi
zare sub condu.erai Comiteteloi 
provizorii.

ART 75. — Cheltuelile necesare 
pentru p'ala drepturilor bănești cu
veni e salariaților. p.ecum și chel
tuelile de jnirețincre. . care in pre
zent se acoperă din creditele Înscrise 
în bugetul general al Statului, se 
vor înscrie In bugetele unităților ad. 
ministrative locale respective și se 
vor plăti de acestea din ^creditele 
ce li se vor repartiza în acest scop 
din bugetul general al Statului.

ART. 76. — Pe data publicării 
prezentei Jegi se inslitue pe lingă 
Consi'iul de Miniștri, o Comisiune 
de Siat. având următoarele atribu- 
țiuni:

a) să îndrumeze punerea în apli
care a prezentei legi;

b) să întocmească dispozițiunile 
speciale de aplicare prevăzute de 
prezenta lege;

c) să întocmească lucrările in ve
derea integrării serviciilor exterioare 
loca e în cadrul Consiliilor Populare

d) să pregătească revizuirea actua

ARI 71. C znsiliile Populate 
pot fi revocate din mandatul lor 
d< către Marea Adunare Națională 
și Prezidiul Marii Adunări Națio
nale când prin actele lor contravin 
normelor superioaie sau vatamă in- 
lere-e’.e poporului muncitor

Iii acest caz. se vor face noui 
alegeri.

Până la ef< c uarea alegeri) r. Con
siliul Popular imediat superior nu
mește un Comitet provizoriu care 
funcționează pana la constitutiva 
Comitetului executiv al Consiliului 
Popular ales in locul celui revo
cat; pentru judi țe și comunele ur 
bane asimilate cu județele, Comi
tetul provizoriu se numește de 
Consiliul de Miniștri 

lei împărțiri administrative a țării;
e) sa dea lămuriri cu caracter in

terpretativ. obligatorii, asupra dispo- 
zlțiunilor legii,

f) să facă propuneri în vederea 
bunei ap'icațiuni a legii

Compunerea Comisiunii se slabi, 
lește prin decizia Consiliului de Mi. 
niștri.

ART 77. — Legea Administra
tiva din 14 August 1938. cu modi. 
ficarile ulterioare, precum și ori. 
ce dispozițiui contrarii prezentei le
gi se abrogă.

Massele muncitoare la 
conducerea tării

(Urmare din pag. I-a) 

de păstrarea liniștei publice, de 
sănătatea și învățământul pu
blic, de apărarea drepturilor 
locuitorilor, de respectul și 
aplicarea legilor, precum și de 
luarea oricăror altor măsuri 
necesare bunului mers al gos
podăriei locale.

Consiliile Populare Irebue să 
devină centre de inițiativă 
pentru organizarea și condu
cerea activității economice pro
ducătoare de bunuri, contri
buind astfel la lupta pentru 
ridicarea nivelului de trai și 
de cultură al poporului mun
citor, la lupta pentru desfiin
țarea exploatării omului de 
către om. In fața lor trebue

(Urmare din pag. l-a) 
lucrului, Irebue curmal sistemul de 
a (ine ședm|e sindicale repetiții 
artistice și antrenamente sportive in 
limpul orelor de lucru

In ceeace privește organiz-rea 
I întrecerilor socialiste, după ce arata 
Ică țoale orgsnele sindicale Irebue 

să organizeze o mișcare largă de 
întreceri in întreprinderi. Plenara 
pi ecizează

I Uniunile au sarcina ca in cola
borare cu Dtrec|itle Centrale din 
mini'lerele respective să asigure 
condicile necesare unei bune des- 
lășurăn a întrecerilor.

Referitor la consfătuirile de 
producție. Plenara subliniază că 
ele trebuiesc organizate de jos 
în sus, dela grupele sindicale, a. 
poi pe schimburi, secții, întreprin
dere și făcute în spirit critic și 
autocritic.

In ce privește noul sistem de 
1 salarizare, plenara C, C. al C. 

G. M. își însușește îo întregime 
noul sistem de salarizare care a- 
sigură ridicarea nivelului de trai 
al masselor de salariați, pe baza 

1 principiului socialist : ,,Fiecăruia 
după cantitatea și calitatea mun» 
cii depuse".

Pentru introducerea și apli
carea noului sistem de salarizare 
organele de conducere ale sin
dicatelor irebue să sprijine corni- 

(Continuare în pag. IV-a)

să stea ca sarcină centrală 
asigurarea victoriei Planului 
de Stat în ce privește terito
riile lor.

In activitatea lor, Consiliile 
populare, trebue să lupte îm
potriva ori cărei forme de i- 
nerfie, rutină sau birocratism, 
proprii aparatului de Stat bur- 
ghezo-moșieresc.

înflăcărate de dragostea ne
mărginită față de Patrie, în
vățând din experienfa glorioa
să a sovietelor locale din U. 
R S, S, Consiliile Popukre, 
îndrumate de către organ za- 
fiile dn Partid, vor deveni o 
puternică organizare de massă 
capabilă să atragă massele 
largi populare la opera de 
constru re a socialismului

(Urmare din numărul trecut)
In secția noastră se afișează z 1- 

nic datele asupra producției din 
ziua precedentă. Trecând pe lângă 
aceste dale (sau cum le numim, 
„calendarul întrecerilor”), fiecare 
muncitor se uită la locul unde fi
gurează numele lui. Adeseori, sec- 
torui nostru editează ziare „fulger” 
sau ..salutări”, în care se arată re
zultatele celor mai buni. Numele 
celor lăn.ași în urmă figurează și ele 
in afiș sau în placarde speciale. Și 
eu toate că aceste procedee nu sunt 
noi, ele reprezintă totuși măsuri 
foarte eficace. Faptul că opinia pu
blică urmărește succesul fiecărui 
muncitor în parte, are un important 
rol mobilizator

Odată la două săptămâni, ținem o 
adunare, pentru a trece în revistă 
mersul întrecerilor Aceste adunări 
se (in cu o mare regulari ale. Mun
citorii nu lipsesc dela niciuna; eu 
nu-mi amin esc de vreun caz în care 
muncitorii să se fi exchivat dela 
-aceste adunări.

Oamenii s’au schimbat sub o- 
chii noștri. Au început să aibă 
o altă atitudine față de pro
ducție, față de muncă și obli
ga iile lor în uzină. Și cu cât 
ci deveniră mai conștienți. cu 
atât crescu clanul și rezultatul 
Întrecerilor.

Ana'izând rezultatele întrecerilor

FORȚA ÎNTRECERILOR
de N1COLA1 ROSS1SKI

din „CUVÂNTUL MAIȘTRILOR"

și aie muncii fiecăruia, putem re
marca o scrie de fenomene, ce deo- 
bicei rămân neobservate.

Creșterea nivelului oamenilor se 
relei ă cu o pu ere deosebit de preg
nantă. Muncitorii abia veniți în u- 
zlnă prind repede curaj și muncesc 
cu tenacitate, lată de exemplu lă- 
cătușii-monlori. Alexandru și Valen
tin Șaranov, noi absolvenți ai școlii 
de meserii Luându-se la întrecere în 
cinstea celei de a 30-a aniversări a 
Marei Revoluții Socialiste din Oc- 
tombrie\au reușit să-și însușească, 
fiind primii pe uzină și pe țară, 
cunoștințele asamblajului celor mai 
precise instrumente de măsurat, cu 
o exactitate până la un micron, 
începând din luna Aprilie cu fabri
carea a două instrumente, au reu
șit să dea in Iulie 12 bucăți lunar. 
Șlefuitorul sectorului nostru, Vasile 
Tocilkin îmi spune nu de mult; 
„Mă uit Ia acești țineri maiștri, la 
frații Saranov și mă gândesc că 
dacă stau pe loc ei mă vor ajunge 
și nu-i ușor să le ț n pasul, nu mai 
vorbesc de a-i întrece”.

— Un sector Stahanovlst —
Acestea sunt cuvintele unui lup

tător încercat în producție, cuvin
tele unui muncitor calificat, care în 
cursul unui singur an a depășit pla
nul dând de trei ori norma prevă
zută Și iată că asta e prea puțin. 
Ucenicii săi de ieri au început să-I 
ajungă și să-l întreacă.

In sectorul nostru sunt multe c_ 
xemple remarcabile de atitudine so
cialistă față de muncă. Ucenicele 
școlii de meserii nr. 14. Ismallova 
și Nikiforova au lucrat la freze. La 
început au deservit o singură ma
șină. însă mai târziu au trecut să 
lucreze simultan la câle două ma
șini Una din mașini prelucrează 
suprafața unora din piesele micro- 
metrului. cealaltă a orificiului in
terior. Alături de aceste mașini stă
tea o a cincea freză care prelucra 
șurubul opritor al micrometruliui 
Calculul timpului arătase că nici 
Nikiforova și nici Ismailova n’ar fi 
putut opera la marina a t eia. To
tuși. era greu de găsit un alt spe- 
cia'ist care să lucreze la accaslă 

mașină. Dar iată că ambele fete 
au început să deservească un grup 
de câte 5 freze. Ele asigură com
plect capacitatea de producție a ma
șinilor. Această formă de deservire 
nu se găseș e în niciun fel de ma
nual instructiv. Ea a luat naștere 
datorită întrecerilor socialiste, da. 
torilă dorinței fierbinți a muncito
rilor de a folosi fiecare secundă, 
liberă, de a da țării cât mai multă 
producție.

Așa se p-ezintă tineretul nos
tru. El cunoaște bucuria mun
cii productive creatoare Onoa
rea uzinei, a secției, a secto- 
ru'ui, este onoarea lor personală. 
Așa lucrează tinerelul nostru. în
trecerile brigăzilor comsomolis- 
te din sectorul nostru au deve
nit un imbold pentru o între
cere cu adevărat socialistă.

Conducătorii acestor brigăzi, to
varășii Kozlov și Procopov, au de
venit maiștri fruntași Tovarășul 
Procopov este în acelaș timp res
ponsabilul sindical al sectorului. 

Muncitorii au găsit în el un om 
capabil sa observe din timp nouile 
aspecte ale producției.

La început această funcție de res
ponsabil sindical a fost deținută de 
tovarășa Mitrofanova. Ea era o bură 
stahanovistă dar nu se pricepea la 
munca obștească. Nici tovarășul Ut- 
kin n’a avut mai mult succes. In 
schimb tovarășul Procopov este un 
activist priceput. El remarcă lucruri 
care uneori trec neobservate chiar 
de maiștri înș și. Adeseori el s.m- 
nalează: Uite acolo sunt neajunsuri, 
la cutare muncitor se observă o 
oarecare delăsare în muncă, tr bae 
ajutat. Cutare trebue încurajat, li 
vom dedica un „fulger” făcându-1 
cunoscut întregului colectiv. Dar nu 
numai ca activist ci și ca mun
citor el este pretutindeni în frunte 
Alte exemple strălucite pentru ti
neret sunt: Maistrul Kise'.ev. strun
garul Tocilkin. etc.

Oamenii sectorului nostru sur t 
de nerecunoscut. Au dispărut de 
mult acei care manifestau o a- 
tiludine indiferentă față de mun 
că Toți au devenit muncitori 
conștienți. luptători pentru reali
zarea programului, pentru ridi
carea prorductiei. Fiecare știr 
pentru ce trebue să ducem lup
ta. pentru ce ne străduim.

Cunoașterea scopului e su sa 
multor succese ale noastre.
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TELEGRAME EXTERNE
In țările marshallizate situația econo
mică este din ce în ce

Hotărîrile Plenarei C.C. al CGM 
din 7—9 Ianuarie 1949

LONDRA, 14. (Rador) O 
revistă britanică arată înlr'uri 
comentar că economia Cana
dei în anii de după război se 
caracterizează în genere prin 
aceleași fenomene care carac
terizează și situația țărilor 
tnarshallizate din Europa. Si
tuația dificilă a economiei 
canadiene rezidă în primul 
rând în uriașul dehcir al Ca
nadei în ceeace privește co
merțul cu Statele Unite. A- 
cest deficit atinge actualmente 
suma de 353 milioane lire 
sterline pe an. Intre deficitul 
balanței comerciale și desecht- 
librul financiar al Canadei 
există o strânsă legătură. Se 
știe că în 1948 prețurile de 
engros au crescut în propor
ție de 21 la sută față de cele 
din 1947. In acelaș timp cir
culația fiduciară a crescut cu 
94 milioane lire sterline, ceea
ce dovedește caracterul infla
ționist al finanțelor Canadei.

LONDRA. 15 (Rador.) 
Intr'un comentariu asupra si
tuației economice din Turcia, 
agenția Reuter arată că, pen
tru perioada 1949—1950 se 
așteaptă ca. balanța comer
cială a acestei țări să prezinte 
în continuare, un deficit de
minimum 153 milioane dolari. ! ritoriul revendicat de Olanda, 
Pe de altă parte, guvernul turc | are o suprafață aproape egală

Politica financiară a guvernului 
american este determinată de in
teresele marilor bănci și a mo
nopolurilor industriei de război 

MOSCOVA. 15 (Rador.) 
Comentatorul diplomatic al 
ziarului ISVEST1A, analizând 
bugetul Statelor Unite pe anul 
1949 scrie că, mesagiul lui 
Truman adresat congresului în 
legătură cu noul, buget arată 
limpede că, politica financiară 
a guvernului american este de
terminată de inleresele marilor 
bănci și a monopolurilor in
dustriei de război.

Imperialismul britanic încearcă să se 
în orientul arabpermanentizeze

BEyRUT. 14 (Rador). - 
Arătând adevăratele obiective 
ale imperialismului englez în 
Orientul arab, un ziar arab 
demască manevrele pentru în
șelarea opiniei publice arabe, 
arătând că, Anglia a trimis 
trupe și arme în Akaba, pen- 
tru a «ajuta» pe arabi în 
momentul în care Consiliul de 
Securitate a ordonat încetarea 
focului și în care beligeranții 
au început negocieri de pace. 

Debarcări de trupe britanice Ia frontiera 
palestiniană

TEL AVIV, 14 (Rador). debarcate în după amiaza zilei 
Noi întăriri de trupe britanice de 12 anuarie la Akaba, la 
pentru Transiordania au fost 4 km de frontiera i alestinei.

recunoaște că, consumul ali
mentar și al altor articole de 
prima necesitate va li redus 
în această perioadă de 
timp, chiar fără a se lace re
duceri în importul Turciei, 
ceeace va avea influențe pu
ternice asupra standardului de 
viață ai populației.

•

i

PARIS, 14 (Rador). Intr'un 
articol întitulat »Criza din 
Belgia*, revista PARALELLE 
descrie actuala situație econo
mică și financiară a Belgiei ca

Susținând pretențiile Olandei

Americanii îsi susțin
’ > 

propria
BERLIN, 14 (Rador). — 

Ocupându-se de știrile publi
cate în presă cu privire la 
iminenta revizuire a irontierei 
Germanici Occidentale în fa
voarea Beneluxului, ziarele din 
sectoarele occidentale ale Ber
linului prezintă această ope
rațiune drept o îndreptare a 
graniței.

In realitate, după cum arată 
ziarul Neues Deutschland, te»

Această politică se oglin- 
dește în proectuf de buget pe 
anul bugetar care începe la 
1 Iulie 1949. Numai cheltue- 
Iile militare directe se ridică 
la suma de 14 miliarde 268 
milioane dolari, ceeace depă- 
șește cu 21 la sută cheltuelile 
militare din anul trecut.

I

1

Sob fkmd unei „alianțe" cu statele arabe

Arabii sunt împotriva ame» 
stecului britanic.

Imperialismul britanic în
cearcă să se permanentizeze 
în Orientul arab sub firma 
unei alianțe cu statele arabe. 
Dar planurile britanice, care 
se bizue pe încurajarea con» 
flictului dintre evrei și arabi, 
au eșuat, deoarece englezii nu 
au fost în stare să obțină 
sprijinul nici al evreilor, nici 
al arabilor.

de 12 anuarie la Akaba, la 

mai grava 
fiind „extrem de gravă". Ca
racteristic pentru această si
tuație esle faptul că Belgia 
are în momentul de față peste 
200.000 șomeuri și producția 
este într'un continuu regres în 
principalele sale sectoare.

După cum arată ziarul 
AGENCE ECONOM1- 
QUE 1 I F1NANC1ERE 
indicele prețurilor din Belgia 
a crescut dela 271 în No- 
embrie 1947, la 284 în Oc
tombrie 1948. Creșterile cele 
mai mari au fost înregistrate 
în sectorul alimentar.

cauza
cu cea a Saar-ului. Fără ace- 
ste regiuni Germania ar fi 
lipsită de un miliard 300 de 
tone de huilă. 7 miliarde trei 
sute de milioane tone de lig
nit, 45 milioane tone sare. 25 
milioane turbă și 7 milioane 
500 mii tone de petrol- Ob
ținând controlul asupra Estua
rului Ems, Olanda ar putea 
controla întreaga navigație 
de=alungul acestui fluviu, pre
cum și portul Emden.

Pierderea regiunii petrolifere 
Bentheim,- ar reduce producția 
anuală de petrol a Germaniei 
dela 6 sute mii tone la 3 sute 
de mii tone. Ziarul desvălue 
motivele pentru care america
nii susțin pretențiile olandeze- 
După al doilea război mondial 
firma petroliferă olandeză 
Nederlanske A. D. G. 
Manchamki 'dependentă de 
Roc Schell și Standard-Oil) 
și firma germană Winterhalle 
au semnat un acord pentru 
exploatarea în comun a zăcă
mintelor de petrol din regiu
nea frontalieră cuprinsă între 
Germania și Olanda. Dacă 
Olanda ar primi regiunea 
Bentheim, toate rezervele de 
petrol germane ar reveni fir
mei amintite olandeză ca nu
me, dar americană din punc
tul de vedere al capitalului. 
Cu alte cuvinte ceeace apa
rent ar putea fi considerat ca 
o concesie americană făcută 
Olandei ar însemna o confis
care a bunurilor germane, de 
către regii americani ai petro
lului.

Cititi
SCÂNTEIA

(Urmare din 3 a)

siile de tarifare și calificare pen
tru justa încadrare a salatiaților. 
Totodată, trebue să sprijine mun
ca birourilor de normare în ve
derea introducerii normelor teh
nice și a extinderii muncii in a» 
cord

Deasemenea C. O al C G 
M. aprobă proectul de contract 
colectiv tip și subliniază necesi
tatea discuțiilor largi în adună
rile generale pe fabrică, secții, a- 
teliere și grupe, în țurul contrac
tului colectiv, ținându.se seama 
de propunerile venite din mijlo
cul ntassei.

Privitor la asigurările sociale 
C. C. al C. G- M. salută cu 
entuziasm noua lege de organi
zare a asigurărilor sociale. Noua 
lege a asigurărilor sociale iniți
ată de P. M. R, dovedește odată 
in plus, grija pe care Partidul 
nostru o poartă oamenilor mun
cii.

Plenara aprobă Consiliul Cen
tral provizoriu al Asigurărilor 
Sociale, propus de Comitetul E- 
xecutiv, care are sarcina imedi
ată de a prelucra și organiza a» 
sigurârile sociale pe baze noui.

Plenara însărcinează C. C. ale 
Uniunilor să numească comisiile 
pentru asigurări pe ramuri de 
producție și să treacă la organi
zarea alegerii responsabililor de 
asigurări ai grupelor sindicale și 
a comisiilor de asigurări ale co
mitetelor de secții, întreprinderi 
și sindicate.

Deasemenea, privitor la proble
mele organizatorice. C. C. al C. 
G. M își însușește | e deplin cri
tica C, C. al P.M R.

In continuare, plenara se ocupa 
de munca sindicatelor de salariați 
agricoli constatând că marea mas- 
să a acestor categorii de salariați 
nu a fost încă cuprinsă in sidicate.

Ținând seama de importanța pe 
care o reprezintă sindicatele de 
salariați agricoli în lupta pentru 
întărirea politicii clasei muncitoare, 
plenara C. C al C. G M. dă ca 
sarcină deosebită tuturor sindica
telor să sprijine organizarea și 
desvoltarea sindicalelor de sala- 
riați agricoli.

Plenara hotărește convocarea la 
o dată cât mai 
greșului Uniunii 
lariați ogricoli,

Deasemenea.
metodele de lucru în munca sindi
cală, plenara combate 
mut. sectarismul, lipsa 
autocriticei și arată că 
în munca lor trebue să 
pe metodele convingerii 
desfășoare activitatea antrenând mii 

de salariați nescoși din pro- 
și promovând cu curaj 

noui din rândurile tineretului 
femeilor.

apropiată a Con- 
sindicatelor de sa-

în ceeace privește

birocralis- 
criticei și 

sindicalele 
se bazeze 

și să-și

și mii 
ducție 
cadre 
și ale

Industriile unde lemeile formează 
marea majoritate este necesar să 
se întiințeze școli de cadre spe
ciale pentru femei pentru a ridica 
cadre bine pregătite din rândurile 
lor.

In mod deosebit, plenara se o- 
cupă de munca educativă și cul
turală arătând că sarcinile ce stau 
în fa[a mișcării sindicale pentru 
realizarea și depășirea planului, 
cer ca nivelul cultural și conștiința 

de clasă a r unriloriinii să be la 
un grad ridicat

Chg> rele sindicale frebue fă se 
organizeze și sa activizeze munca 
cluburilor exidenle și de comun 
acord cu Direcțiunile întreprinde
rilor să creeze toate pos bililăț le 
pentru int in|<iea și aincno|area de 
noui cluburi muncitorești.

Un loc important trebue sâ-J 
ocupe buna luncționare a b blio- 
tecdor sindicale în care scop se 
vor organiza cursuri pentru biblio
tecari iar pentru ridicarea nivelului, 
ideologic al cadrelor și pentru ri
dicarea de noui cadre. C C al 

G M pune ca sarcină Comi
tetelor Centrale ale Uniunilor și in 
special Uniunilor Melalo-Chimice. 
Minere. Cl’R.. Petrol și salariați 
agricoli, să pregătească condi(nle 
necesare pentru organizarea școli
lor de cadre medii pe ramuri de 
induși' ie.

Deasemenea, Uniunile Irebue să 
organizeze școli serale de cadre 
la toate sind calele și intrepiinde- 
rile mai mari.

îndeplinirea și depășirea Planu
lui cere cât mai multe cadre caii» 
ficate. De aceea Comitetele Cen
trale ale Uniunilor, în colabora
re cu direcțiile centrale ale mi
nisterelor trebue să alcătuiască un 
plan concret în vederea organiză
rii școlilor tehnice de calificare șl 
specializare profesională pe între
prinderi sau grupe de întreprin
derii. In munca de organizare și 
funcționare a școlilor tehnice este 
absolut necesar să fie atrași teh
nicienii și inginerii din întreprin
derile respective.

Plenara subliniază deasemenea 
atențiunea ce irebue să o dea 
Sindicatele muncii artistice și 
sportului.

Privitor la alegerile sindicale, 
C C. al C. G. M, hotărește că, 
alegerile sindicale să înceapă la 
5 Februarie 1949.

Alegerile sindicale trebue să se 
desfășoare pe baza unei partici
pări largi și active a masselor de 
salariați.

Adunările generale pentru ale
geri sindicale, trebue să constituie 
un prilej de analiză în spirit cri
tic și autocritic a activității ve
chilor organe.

In sfârșit, referitor la întărirea 
solidarității internaționale C. C. al 
C.G M. precizează că, sindicatele 
noastre trebue să strângă și mai 
mult legăturile cu sindicatele din 
U.R.S.S. și să studieze cu aten
ție metoda de muncă a sindica
telor sovietice care reprezintă pen
tru noi un isvor nesecat de învă
țăminte, per.truca astfel sindicatele 
noastre să devină o adevărată 
școală a socialismului. Deaseme
nea, mișcarea noastră sindicală 
trebue să intensifice legăturile și 
schimbul de experiență cu sindi
catele din celelalte țări cu de
mocrație populară.

Hotărîrile Plenarei C. C- al CJ 
G- M. se închee exprimându«și 
convingerea că, mișcarea sindi
cală își va îndeplini sarcinile date 
de Partid și prevăzute în aceste 
hotărîri, contribuind astfel efectiv 
la îndeplinirea și depășirea planu
lui economic pe 1949, care pune 
bazele construirii societăți noul 
socialiste în țara noastră.
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