
Urmând exemplul 
grapelor Iruntaye

socialiste în care 
existe rușinoasa 
omului de către
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drum, zorii zileiacest
sau ivit de dimintj(â. 
Valea Jiului, unele grupe

Să luptăm 
pentru realizarea lnante 
de termen a Planului de

Stat
La 1 Ianuarie, oamenii mun

cii din țara noastră au început 
cu entuziasm lupta pentru rea
lizarea și depășirea Planului 
de Stal pe anul 1949. încă 
din primele zile ale anului, a- 
vântul muncitorimii a început 
să ia proporfii dând un nou 
impuls producției. Asupri|ii și 
exploatată de ieri, care au cu
noscut din plin mizeria și te
roarea regimurilor exploatatoare 
burghezo-moșierești, au pornit 
cu avânt crescând la construi
rea socielâfii 
să nu mai 
exploatare a 
om,

Pe 
bune

In
de mineri și-au îndeplinit pro
gramele de producție fixate pe 
luna Ianuarie, cu mult înainte 
de termen. încă la 20 Ianua
rie, grupa lui Pop Ludovic 
dela mina Petrila, dădu-se 207 
tone cărbune în contul pro
gramului pe luna I ebruarie, 
grupa lui Kuderma Emil dela 
aceiași mină depășise și ea 
programul pe prima lună cu 
55 tone, iar grupa lui Csiminga 
loan dela mina Lupeni care a 
realizat și o însemnată econo
mie de exploziv, a îndeplinit 
programul lunar cu 1 1 zile 
înainte de termen.

Un mare număr de grupe 
fruntașe și mijlocii angajate în 
întreceri socialiste își îndepli
nesc programul de produefie 
lunar cu 8—9— 10 zile înainte 
de termen.

Nu este 
că, tocmai 
rilor care 
(iuni, atât
primele grupe care scurtează 
la jumătate timpul pentru în
deplinirea programelor de pro
ducție în cadrul Planului de 
Sfat, nu este întâmplător fap- 

<Continuare în pag. II -a

întâmplător faptul 
în rândurile 
lucrează în condi- 
de grele, se ivesc

mine-

wsucnrc*
fcl'rD u* Bi

M »

Luni, 24 Ianuarie 1949.

Proletari din
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gemu al omenirii muncitoare și dascăl 
al proletariatului revoluționar"

Conferința tov. Gh. Gheorghiu-Dej, secretar general a! C. C. al P. M. 
și primvicepreședinte ai Consiliului de Miniștri, cu prilejul 

comemorării a 25 de ani dela moartea lui Vladimir llici Lenin
In sala mare a Ateneului Ro

mân împodobită, cu d apele r0‘ 
șii și lozinci a avut foc eri după 
amiază adunarea sofemnă co
memorativă organizată de C.C 
af P. Al. R. cu prilejul împli
nirii a 25 ani dela moartea lui 
V. I. Lenin.

Au participat membrii Pre't- 
diufui Marii Adunări Naționa/e 
în frunte cu Prof Dr. C. .. 
Pardon membrii guvernului în 
frunte cu Dr.
membri ai C. C. af P■ M. R. tn 
frunte cu Gh. Gdeorgiu-Dej. 
membrii Co*putui Diplomatic tn 
frunte cu S. I. Kav'aradze am
basadorul U. R. S. S. numeroși 
activiști ai Partidului, organi-

Petru Groza,

•rații for <f<r massâ, aparatului do 
.Stat, scriitori, artiști, ziariștii 
ostași, subofițeri, ofițeri.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Petre Nicufescu membru în 
biroul ( omitetufui organizație' 
P. M. R. a Capitalei, care în 
aplauzele nesfârșite ale asisten
ței a propus prezidiul de onoare 
al Adunării format din : I. P 
Stalm, Biroul Politic al C- C. 
al P. C. (b) al U. R. S. S„ Bi- 
rotii Politic al C.C. al P.M.R. 
In continuare tov. Nicufescu a 
propus prezidiul activ compus 
din: Prof. D- C. 1. Par hon, 
președintele Prezidiului Narii 
Adunări Naționale, Dr. Petru 
Groza. președhtofe Consiliului

In fa(a activului de bază al Comitetului 
Judefean P. M. K. - Valea Jiului

Tov. Drăghici Alexandru, membru al C. C. 
al P. M. R. și deputat de Hunedoara a pre
lucrat rezoluțiile Plenarei C C. al P. M. R. 
din 22-24 Decembrie și unele legi votate de 

Marea Adunare Națională
n ziua de 20 Ianuarie a. c- 

activul de bază al org. Județenei 
P. M b Va'ea Jiului, a avut o 
i mporlanță ședință, în cadrul căreia 
(ov. Drrghlci Alexandru, membru al 
C. C. al P. M. R. și deputat de

R.

de Miniștri, ton. Gh. Gheorghiu- 
Dej secretar general al C. C al 
P.M.R,, toi'. Ana Pauker, Pasde 
L.uca, ‘leohari Georgescu, Lot har 
Rădăceanu, losif Chișinevschi, 
Alexandru Moghioroș, secreta
ri ai C. C. at P. M. R. Kavta-

Continuare in pag. 4-a)

Standardul de viață al munci” 
torului sovietic este în continuă 
creștere, Cea mai elocventă măr» 
turie asupra acestei realități ne-o 
oferă strălucitul bilanț de închee» 
re a anului 1948, care marchează 
o nouă creștere masivă a sala
riului real și o ridicare însemnată 
a nivelului vieții materiale a po» 
pluației muncitoare sovietice.

încă dela sfârșitul anului 1947, 
Guvernul sovietic a desființat ra
ționalizarea consumului de aii» 
mente, a realizat reforma mone
tară și a operat o simțitoare scă
dere de prețuri la alimentele și 
produsele industriale 
zate de Stat.

In primul trimestru 
1948, capacitatea de 
a rublei a sporit cu 
iar salariul real 
bani echivalentul creșterii salariu
lui — a crescut cu 51 la sută.

După a doua scădere a pre
țurilor bunurilor de larg coDsum,

comerciali»

al anului 
cumpărare 

44 la sută, 
— calculând în

operată în cel de-al doilea trl- j 
mestru al anului 1943, puterea 
de cumpărare a rublei șl salariul 
real, au crescut din nou. In luni» | 
Ie următoare a continuat scăde” | 
rea prețurilor atât în sectorul co- 
tmerțului de Stat și cooperatis 
cât și pe piețele colhoznice. Ra
portată la anul 1947, puterea de 
cumpă-are a rublei a crescut, în 
total, de două ori, iar nivelul sa
lariului real sa ridicat de două 
ori.

„Fiecăruia după munca sa“
Cum trăește un muncitor so

vietic, în aceste condiții — ce 
salar primește și cât cheltuește 
din salar, pentru acoperirea ne
cesităților curente?

Iată câteva norme de salariza
re : un metalurgist calificat câș
tigă între 800—1500 ruble, un 
contramaistru intre 800—2000,

Hunedoara, a făcut o amplă pre
lucrare a ullirretor legi votate de 
Marea Adunare Națională, din ini
țiativa P. M. R și a rezolufilor 
Plenare C. C. al P. M R. din 22 
—24 Decembrie 1948.

După ce (ov. Maria Sărbu. de
putat de Hunedoara și secretar 
adjunct al Județenei P. M. R. Vale 
Jiului, a deschis ședinfa arătând 
scopul ei. a luat cuvântul tov. 
Alexandru Drăghici. care, ocupăn- 
duse de problema planului de Stal, 
a suliniat că realizarea și depășirea 
lui constitue o sarcină principală 
a Partidului In jurul acestor sarcini 
se concentrează întreaga atenția 
Partidului spre a mobiliza toate 
tor|ele creatoare în lupta pentru 
supraîmplinirea planului.

De aceia, o sarcină a activului 
de partid este de a lămu"i pe cei
lalți membrii asupra importantei 
covârșitoare, a Planului pentru ca 
aceștia Ia rândul lor, să lămureas
că massa. ca pe baza înțelegerii 
să se ducă o muncă neprecupețită 
și conștienă.

In continuare, vorbitorul a sub
liniat faptul că Planul de Sfat nu 
putea fi conceput decât în condi
țiile preluării puterii politice și e- 
conomice de către proletariat și 
trecerea principalelor mijloace de 
producție în proprietatea Statului

Inlr’un cadru aolrmn 

Ă\unci(orimca din Valea Jiu
lui și din întreg jude| au 
comemorat 25 de ani dela 
moartea lui V. 1. Lenin, ma
rele dascăl al proletariatului 

din întreaga lume
In ziua de 2t Ianuarie a. e., 

a avut loc la Petroșani in sala 
Teatrului Poporului, comemora
rea a 25 ani dela moartea lui 
V. /. Lenin, marele dascăl al 
proletariatului din întreaga lume.

In fața numeroasei asistente 
a conferențiat tov. Andrei loan, 
membru in Biroul Org. de Plasă 
P.M.R. Petroșeni evocând ma
rea figură a întemeietorului și 
conducătorului Partidului Co
munist (bj al Uniunii Sovietice, 
conducătorul și inițiatorul Ma- 
rei Revolufii Socialiste — Le- 

(Continuare în pag. 3-a)

- 1859-1949 -
Se împlinesc astăzi 90 de 

am drla acea zi în care mun
citorimea din București — pân- 
zarii, tubăcarn și lo|i meseria
șii — entuziastă și liolărîtă. a 

I cerut ca te'e doua principate, 
Muntenia și Moldova, sa se 
unească, să formeze un singur 
stat. |ărănimea se frământa 
mereu, răscoale isbucneau in 
toate satele lăsând să se con
tureze idealuri comune cu cele 
a muncitorilor.

Pentru că amândoi — mun
citorii și fărâmi — vedeau în 
unire un 
mai bine: pentru primii ea în
semna o ușurare a exploatării; 
pentru ceilalfi mult așteptata 
reformă agrară. Vroiau prin 
unire să obfină tocmai ceea ce 
nu le-a dat burghezia trădă
toare după revoluția din 1648, 

Așa a fost ales domn al 
celor două principate Alexan
dru Ion Cuza în ziua de 24 
Ianuarie 1859

Dar Statul Unit n a fost așa 
cum și l-au închipuit munci
torii și țarann lipsifi de o con
știință desvoltalâ și o organi
zație puternică de luptă care 
să-i facă o forjă mai puternică 
decât burghezia.

Ch.T înainte de unire bur
ghezia sa aliat fățiș cu mo- 
șierimea. încercările deputefilor 
săteni din divanul i’e ad-hoc de 
a formula prelențu'e celor ce 
i-au ales, de a ridica proble
ma țărănească, au fost respin
se de moșieri, iar după disol- 
varea divanurilor acești depu- 
ta|i au fost înlăturați din Adu
narea Națională.

24 Ianuarie a adus o in
tensificare a frământărilor so
ciale, conturând mai precis 
tendinfele celor două tabere 
dușmane. 5 ani în șir — du
pă unire — răscoalele țără
nești n'au încetat. Moșierimea

pas însemnat spre

Continuare in pog J«
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Cinste decoraților cu „Ordinul Muncii'* 
Bârza Nicolae, șef de echipă și inova
tor dela Uzinele Metalurgice din Cugir 
decorat cu „Ordinul Muncii cl. 111“

In înlătur area acestor greu
tăți, șeful de echipă Bârză 
Nicolae a avut un rol de 
frunte.

A inovat și perfecționat 
mai multe dispozitive, cu 
ajutorul cărora s a reușit să 
se obfină piese de mare pre
cizie, atingându-se totodată 
o creștere a productivității 
muncii până la 1700°/0.

Paralel cu munca lui, șe
ful de echipă Bârză Nicolae 
a depus o muncă neobosită 
pentru ridicarea calificării 
tinerilor 
acum sunt 
produefie.

Pentru 
Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a R. P. R. a decorat 
pe ș ful de echipă Bârza 
Nicolae, dela uzinele Meta
lurgice din Cugir, cu „Or
dinul Muncii" clasa III-a.

Fiu de pădurar, Bârza 
Nicolae a terminal ucenicia 
la uzinele Metalurgice din 
Cugir in anul 1941. După 
terminarea uceniciei a lucrat 
mai departe ca muncitor ca
lificat, fiind in permanentă 
un muncilor conștiincios și 
harnic. Studiind mereu lu
crări tehnice înaintate, care 
îmbinate cu practica de zi 
cu zi l-a ajutat să-și însu
șească o înaltă calificare, 
devenind astfel un muncitor 
de frunte. Pentru sârguinfa 
lui, tânărul muncitor Bârza 
Nicolae, a fost numit șef de 
echipă la stația de presare.

După 1 Martie anul tre
cut, la Uzinele Metalurgice 
din Cugir s'au pus in fabri
cație, pentru prima dată în 
fara noastră, mașini de cu
sut, in acăror fabricare s'au 
întâmpinat multe greutăți.

muncitori care 
și ei fruntași în

aceste merite,
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Să cunoaștem lara Socialismului
Muncitori m’neri devenit! 

miniștri în U.R.S.S
Inalți demnitari, generali, laureați ai pre
miului Stalin, ieșiji din rândurile muncitorimii

Mina Nr. 50 apar|inând între
prinderii de Stat .Kucengcovugol" 
este renumită In întreg bnsinul 
Donețului penbu faptul că din a 
ceasta mină un număr de muncitori 
fruntași s’au pulul eviden|ia în mod 
excep|ional pentru a deveni Inalfi 
demnitari pănă la gradul de miniștri

Unul din acești muncitori de 
frunte este Abacumov, actualul 
ministru adjunct al Industriei Car
bonifere din ținuturile răsăritene 
ale UKS5. care a lucrai mult timp 
in mina Nr. 50.

Sistemul sovietic de educație a 
muncitorilor i a dat posibilitatea ca. 
absol vind o școală serală pentru 
adulți. o școală superioară pentru 
muncitori, să se poală înscrie apoi 
la Institutul Superior de Mine.

Senin, un alt muncitor dela ace
iași mină, e^e astăzi vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri din Uc

Să luptăm pentru realizarea înainte 
de termen a Planului de Stat

(Urmare din pag. I-a)

Iul că, tocmai în inimile lor do
gorește mai puternic dragostea 
de patrie — Palria tuturor 
celor ce muncesc din țara 
noastră condusă de oamenii 
muncii în frunte cu Partidul 
lor de avantgardă,

Minerii sunt conștienți că, 
de rezultatul muncii lor de
pinde îndeplinirea programelor 
de producție în cea mai mare 
parte a industriei, tară căr
bune suficient nu ar fi posi
bilă îndeplinirea programelor 
de producție în industria grea, 
iar rămânerea în urmă a in
dustriei grele înseamnă

Muncitorii din Valea Jiului și din întregul 
județ au comemorat 25 de ani 
dela moartea lui I. V. Lekin

(Urmar* din pag. I-a)_____

nin — deschizătorul drumului 
spre o lume nouă a tuturor oa
menilor muncii.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat marele rol pe care 
Lenin l-a avut in desvoltarea 
teoriei lui Marx și Engels, ri
dicând învățătura marxistă la 
o treaptă superioară, aplicând-o 
condițiilor de desvoltare a ca
pitalismului ajuns în ultimul 
său stadiu : imperialismul.

întreaga viată a lui Lenin se 
confundă astfel, cu practica re
voluționară, cu munca pe tă
râm ideologic. Prin Lenin în
treaga omenire a pierdut un de
săvârșit conducător, un mare 
dascăl, a pierdut pe acela care 
a dus din victorie în victorie 
proletariatul rus, construind pri
mul stat Socialist din lume.

Dar Lenin na murit .figura 
lui măreafă domină istoria; în
vățătura lui luminează calea 
milioanelor de oameni ai muncii 
care luptă pentru construirea 
unei orându;ri superioare sau 
pentru a se elibera de jugul 
imperialist.
lnuă(ătura lui Lenin călăuzește 

raina, Postul telefonist Miliașchin 
este ministru-adjuncl al Indus'riei 
de Construcții Navale din UKSS, 
Fostul strungar liotminski, actual 
general-inaior in avia|ie, este o 
figură cunoscută In Armata Sovietică.

Mulți d inlre foștii lucrători dela 
mina Nr. 50 ocupă locuri de con
ducere in basinul minier al Done- 
țului. Niciunul din ei nu a rupt 
legăturile cu foștii lor tovarăși pe 
care ii îndrăgesc, ti contir.uă să-i 
viziteze in cănd in cănd și păstrea
ză legăturile intre ei prin cores
pondență.

In lista reprezentanților de seamă 
ai tehnologiei sovietice, printre la- 
ureații premiului Stalin. figurează 
numele multora dintre foștii lucră
tori minieri din basinul Donețului : 
Ignatovi, Horunski și Prohorov sunt 
doar căteva exemple.

rămânerea în
urmă a înlregei economii o 
țării. Ei știu că, luptând pen
tru îndeplinirea planului de 
Stal, luptă pentru îmbunătățirea 
condițiilor lor de viață.

Noul sistem de salarizare 
care dă fiecărui după califica
rea sa și după cantitatea și 
calitatea muncii depuse, vine 
și el să susțină pe cei care 
înțeleg să dea întreaga lor 
forță de muncă pentru con
struirea socialismului.

Succesele obținute de mi
nerii Văii Jiului în prima lună

în drumul lor spre socialism 
milioanelor de oameni ai muncii 
din Republica noastră Populară 

Insuflefifi și călăuziți de în
vățătura marelui Lenin, minerii 
din Valea-Jiului, întreaga mun
citorime din județul nostru du
ce o luptă hotărâtă pentru a 
îndeplini și a depăși planul de 
Stat pentru construirea în fara 
noastră a stalului socialist, așa 
cum l-a conceput Lenin, urmând 
exemplul oamenilor sovietici,

Numai urmând nemuritoarea 
învățătură a lui Lenin, a ară

tat în încheere vorbito
rul, numai mergând pe calea 
trasată de el, lupta necruțătoare 
împotriva tuturor dușmanilor 
clasei mncțtoare, poporul nostru 
muncitor poate avea siguranța 
că în lupta lui pentru construi
rea socîaismului, va fi vic
torioasă
După cuvântarea comemorativă 
a urmat un program artisttc 
solemnitatea luând sfârșit prin 
rularea unui film sovietic.

Asemenea solemnităfi come
morative au avut loc și în alte 
Ivcalități din județ,

Succesele stahanoviștilor în 
anul 1948 și planurile lor de 

muncă pe anul 1949
Anul care a trecut a fost un 

an de mărețe realizări în muncă 
Datorită răspândirii șl adâncirii 
întecerilor socialiste, stafian iviștil 
au obținut rezultate stălucite în 
depășirea normelor. Nicăieri și 
niciodată în lume, strungurile nu 
au lucrat cu atâta rapiditate ca 
în uzinele sovietice, în anul 1948. 
Nimeni și niciodată n’a topit oțe- 
Iul în timpul record, în care îl 
topesc metalurgișili sovietici. Oa
menii au întrecut vremea : în de
cursul unul singur an au realizat 
câteva norme anuale. La începu* 
tul anului 1948 brigada lui Ale
xandru Tiurinkov, compusă din 5 
brigadieri, a extras în timpul unui 
singur schimb, 211 tone de căr
bune. Norma a fost astfel depă
șită de 16 ori. Actualmente, după 
metoda lui Tiurinkov lucrează

de muncă pentru realizarea și 
depășirea Planului de Stat, ar 
fi putut, și în viitor trebue, să 
fie șt mai mattțc.

Pentru aceasta se cere să 
luptăm pentru lichidarea nu
mărului de grupe codașe. In 
Valea Jiului mai există un 
număr de g upe codașe care 
nu-și îndeplinesc normele și 
care trag înapoi producția de 
cărbune. Antrenarea acestor 
grupe în întrecerile socialiste, 
organizarea de întreceri Indi
viduale în cadrul lor, precum 
și popularizarea experienței 
grupelor fruntașe în rândurile 
acestor grupe trebue să fie o 
preocupare de seamă a orga 
nizațiilor de partid și sindicale 
din Valea Jiului.

Grupa minerului Bora Petru 
din mina Aninoasa care îna
inte era grupă codașă s a ri
dicat în rândul grupelor frun
tașe, realizând la 19 Ianuarie 
o depășire de 807,7 5% ne 
arată că, grupele codașe, pri- 
tr o mai bună organ zare a 
muncii, pot să lichideze ră
mânerea în urma.

Urmând pilda măreață a ‘ 
bravilor mineri care și-au în- i 
deplinii cu mult mai înainte de | 
termen programele de pro- | 
ducție pe prima lună. întreaga 
muncitorime minieră din Valea 
Jiului trebue să lupte pentru 
îndeplinirea normelor. Numai 
în felul acesta succesele într a- 
devăr mărețe ale grupelor frun
tașe, pot lumina cu străluci
rea lor activitatea întregei mun
citorimi minere din Valea 
Jiului.

Luptând pentru realizarea 
înainte de termen a Planului 
de Stat, luptăm pentru gră
birea transformării Patriei noa
stre într o țară a socialismu
lui victorios. 

mulle brigăzi de mineri, care și- 
au însușit metoda muncii colec
tive stalianoviste.

Ultimele rezultate obținute de 
brigada Iul Leonld Scepanovski 
sunt 1285 tone de cărbune în de
cursul unui singur schimb A lu
cra mâine mal bine decât lucrăm 
azi», iată deviza stahanoviștilor. 
Celebrul zidar sovietic, Ivan Rah- 
manln, a mărit în anul 1948 rapi
ditatea clădirii zidurilor de cără
midă, față de anul precedent, de 
2-3 ori : el a lucrat singur la di
ferite construcții, în locul multor 
zidari: în primele cinci luni ale 
anului 1948, Rahinanin a îndeplinit 
3 norme anuale șl în total dela 
începutul planului cincinal, nor
mele a 16 ani.

Victor Ponomariov, lucrător al 
atelierului de excavatoare din uzi
na tllralinaș», are la activul său 
realizarea a 16 norme anuale. încă 
de multă vreme, el obișnuiește să 
di-pășească normele diurne de 5 
șl de 7 ori

Lucrătorul mașinist necalificat, 
Efim Duhanin, a fost cinstit anul 
trecut cu titlul de Erou al muncii 
socialiste, datorită victoril or sale 
realizate în muncă In decursul a 
12 luni, el a îndeplinit norma de 
27 luni și a obținut atâta cărbune

0 colhoznică aleasa membră a Institu
tului de Cercetări Științifice pentru 

creșterea vitelor
Cunoscuta crescătoare de 

porci llliana Bagan, din col
hozul »Politodel« din regiu
nea Poltava, pentru succesele 
realizate în creșterea vitelor, a 
fost recent decorată cu ordi
nul »Lenin«.

In 1948, datorită îngrijirii 
acestei crescătoare, o singură 
scroafă a născut 25 de pur
cei. Colhoznica Bagan a făcut

Colhizurih din regiunea Tașkant 
au realzat beneficii de milioane

Colhoznicii care lucrează pe 
p antațiile de bumbac din dis
trictul langhi-Iul din regiunea 
Tașkent au lucrat cu multă 
râvnă. Ei au realizat o minu
nată recoltă și au întrecut cu 
mult planul livrării bumba
cului.

In prezent cele 47 de col
hozuri ale acestui district au 
început repartizarea veniturilor 
lor. Un număr de 40 de col
hozuri au realizat un beneficiu 
de un milion de ruble fiecare.

Deosebit de mare e venitul 
colhozului »Kaganovici< con
dus de eroul muncii socalistei 
Hamracul Tursunculov.

Acest colhoz a realizat de 
pe urma muncii din anul tre

peste plan, încât pentru încărcarea 
acestui cărbune au fost necesare 
40 vagoane de cale ferată.

In anul 1948, a înregistrat mari 
victorii în producție și țesătoare» 
Monova, care lucrează în orașul 
Jvanovo. Ea și.a îndeplinit norma 
pe 5 ani șt a reușit să țese peste 
normă o cantitate de pânză atât 
de mare, încât s'ar putea confec
ționa din ea mai mult de 2000 
rânduri de haine.

In anul ce a trecnt, strungarul 
din Leningrad, Henrich Boitkevici 
a întrebuințat pentru prima oară 
metoda marei viteze în prelucra
rea metalului, prelucrând până Ia 
700 m. pe minut. Actualmente, 
această metodă este utilizată în 
multe uzine sovietice. Dar stalta- 
noviștii nu se culcă niciodată pe 
laurii victoriilor obținute.

Strungarul Bortkevici vrea ca 
în anul 1949 să-și desăvârșească 
șl mai mult metodele sale rapide, 
zidarul Rahmanin socotește că în 
anul ce vine va îndeplini nu mai 
puțin de șase norme anuale. Mi
lioane de slahanoviștltf inovatori 
îndrăzneți ai industriei socialiste, 
ținând sus steagul întrecerilor so
cialiste, merg cu hotărîre de dru
mul noilor recorduri în muncă.

un raport asupra metodelor a' 
de muncă în ședința Institu
tului unional de cercetări știin
țifice pentru creșterea vitelor. 
Acest raport a fost ascultat 
cu mare interes de către cola
boratorii științifici ai Institutului.

Colhoznica Bagan a fost 
aleasă membru al Institutului 
unional de cercetări științifice 
pentru creșterea vitelor.

cut, un venit de 8 milioane 
ruble, livrând Statul ii 4.500 
kgr. de bumbac în loc de 
3100 kgr. la hectar. Afară de 
bani, membrii colhozului »Ka- 
ganovici< vor primi pentru 
fiecare zi de lucru mărfuri de 
manufactură, unt, legume și 
câte 3 kgr. de grâne.

Un mare venit au realizat 
și colhozurile de sfeclă ale a- 
cestei regiuni. Astfel venitul 
colhozului »Stalina< este mai 
mare de 4 milioane ruble.

Colhozurile milionare din Ian- 
ghi-Iul își construiesc cluburi, 
școli, băi, stațiuni de radio— 
emisiune, stațiuni electrice, ca
se, plantează grădini, vii etc.
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Un nou succes în nul>unula|ira lalilății curbuntlui

Introducând un nou sistem de munca, grupa lui 
Farcaș Mihai, dela mina Lupeni, a redus procentul 

de cărbune prăfuit cu 15 la sută

Intr un abataj frontal lung 
de 60 m. din stratul )8 ai 
minei Lupeni. lucrează grupa 
tov. Farcaș Mihai. In acest q- 

balaj condițiile de muncă sunt 
grele deoarece stratul are o 
grosime de numai 1,20 in. din 
care cauză minerii nu pol lu
cra în picioare ci numai aple
cați sau în genunchi.

Cu toate aceste greutăți, 
minerii din grupa lui Farcaș 
Mihai, realizau zilnic depășiri 
de normă de cca. 10 la sulă. 
Insă erau nemulțumiți de un 
lucru; procentul de cărbune 
prăfuit era prea mare, ceeace 
micșora calitatea cărbunelui 
extras.

Lucrul acesta frământa pe 
fiecare miner din grupa și mai 
mult pe l®v Farcaș, șeful gru
pei. El șt a un lucru. Înainte 
de împușcare, dealungul fron
tului de cărbune se face o tă
ietură care slăbind stratul, mă
rește puterea de escavare a 
explosivului. Insă are totuși un 
neajuns: cărbunele e prăfuit.

Ce ar fi dacă ar face a- 
ceaslă tăietură mai jos, nu în 
stratul de cărbune, ci în cul
cuș (partea de jos a stratului)?

Toți minerii din grupa sau

Importante economii de timp și material lemnos 
urma aplicării noului sistem 

deoarece lemnul pentru armă
tură trebuia transportat dela o 
depărtare de peste 100 m, 

Dar acest procedeu mai are 
încă un avantaj. Prin tăierea 
a 20-30 cm, din culcușul de 
piatră al stratului, aba(a|ul de
vine mai înalt, permi|ând mi
nerilor să lucreze în condițiuni 
optime, care, alături de econo
misirea timpului necesar trans
portării lemnului și a fixării 
lui, a dat posibilitate minerilor 
să depășească norma zilnic cu 
peste 30 la sută.

Prin introducerea nouii me
tode de muncă a tov. Farcaș 
minerii din abatajele straturilor 
subțiri vor putea extrage căr
bune mai mult și de calitate 
mai bună, să realizeze o eco
nomie de material lemnos, con
tribuind astfel la îndeplinirea 
înainte de lermn a programu
lui de producție,

pro-
a

realizate în 

gândit bine la aceasta propu
nere.

— S’o încercăm I
Și metoda a reușit. Cărbu

nele împușcat cu tăietura fă
cută cu mașina de havat in 
stratul de piatră, inferior, e de 
calitate mult mai bună;
centul de cărbune prăfuit 
fost redus cu 15 la sută.

Alte avantagii ale nouii 
metode

Dacă tăietura făcută cu ma
șina de havat a fost făcută in 
piatră, atunci pe lângă căr
bune se obțin și bucăți de 
piatră cu două suprafețe re
gulate,

Minerii din grupa lui I ar
caș le a găsit și lor o între
buințare foorte potrivită.

Până acum armarea abata
jului (susținerea (avanului) era 
făcută cu butuci de lemn de 
brad.

Minerii zidesc acum bucă
țile de piatră și formează stâlpi 
foarte puternici pentru armă
tură. reducând astfel consumul 
de material lemnos cu peste 
75 la sulă. Pe lângă econo
mia de lemn sa realizat și o 
însemnată economie de timp,

I
I

i

In cadru! ședințelor plenare ale U. F. D. K. 

Femeile muncitoare din județ și-au 
luat angajamentul de a se încadra 
cu mai mut elan în lupta pentru con
struirea socialismului în (ara noastră 

Zilele trecute a avut loc 
la Deva și Petroșeni — în 
prezența unui mare număr de 
femei de pe întreg cuprinsul 
județului — prelucrarea Con
gresului I .D.I.F., (care a avut 
loc în lunile trecute la Buda
pesta) de către tov. Tița Maria. 
instructor al C.
D. R.

Entuziasmate 
Congresului care 
o puternică manifestație pen
tru pace, lemeile muncitoare 
din județul nostru — urmând 
exemplul femeilor sovietice — 
și-au luat angajamentul ca 
prin munca lor neprecupețită 
să contribue la opera de con
struire a socialismului în țara 
noastră, la consolidarea păcii.

Tov. Schiller, soția unui 
miner evidențiat în producție, 
a arătat că așa cum bărbații 
lor depășesc zi de zi normele 
în mină, dând țării tot mai 
mult cărbune, tot așa și ele 
vor duce o intensă muncă de 
lămurire pentru activizarea tu
turor soțiilor de mineri.

Tot așa tov. Sebestyen din 
Deva, mamă a 13 copii, prin

c.
de 
au

la U F.

hotărîrile 
constituit

Cât câștigă o familie de
muncitori în U. R. S. S

angajamentele luate, la fel ca 
și femeile din cele mai înde
părtate sate, așezate prin vă
găunile munților ca Lunca 
Cernii și Mierea, au dat un 
viu exempiu de felul în care 
înțeleg să se încadreze în lupta 
întregului popor pentru con
struirea socialismului în țara 
noastră

Femeile Seroni Carinca și 
Popovici Carolma, au venit 
40 de km. pe jos ca să arate 
în fața plenarei că vor lupta 
in comuna lor să organizeze 
câtmaimultefemei și să le îm
părtășească și lor cele auzite 
la ședință. Asemenea angaja
mente și-au luat și tovarășele 
Bumulești Catinca și Sălăreni 
Elena dm Mierea.

La Deva, femeile și-au mai 
luat angajamentul de a studia 
și a pune în practică Rezo
luția C. C. al P. M. R. în 
legătură cu chestiunea națio
nală și să nimicească rămăși
țele naționaliste existente încă 
pentru a putea duce la bun 
sfârșit sarcinile ce le stau în 
față în actualele condiții de 
construire a socialismului.

In Valea Jiului, comună cu 
comună s'a luat la întrecere 
în munca organizatorică, în 
munca de ridicare a nivelului 
politic-cullural al femeilor și 
în munca de lămurire in vede
rea îndeplinim’ și depășirii pla
nului însămănțărilor de primă
vară.

9D de ani dela Unirea Princiiialelor
J859-1949

(Urmare din pag. l-a) 

pe de altă parte căuta sâ-și 
mențină privilegiile feudale bur
ghezia căuta pentru consolida
rea pozițiilor ei de clasă ex
ploatatoare.

In aceste condițiuni Alexan
dru Cuza și primul său mi
nistru Mihaii Kogălniceanu — 
reprezentanți ai acelei burghezii 
care nu făcuse front comun cu 
moșierimea — pentru a putea 
înfăptui reforma agrară disolvă 
Marea Adunare Națională. Cu
za a fost silit săjȘ abdice în 
1866. Burghezo-moșierimea e- 
șise învingătoare și unirea care 
nu fusese decât un act pe ju
mătate împlinit, începe să o 
desăvârșească în favoarea ei; 
instaurează una dintre cele 
mai reacționare dinastii teutone 
prin aducerea ca domn a lui 
Caro! Hohenzolîern von'Sig- 
maringen.

Țărănimea și muncitorimea 
a văzul că acei care au Irădst 
steagul revoluției in 18+8 și 
și de dota aceasta au comple
ctat unirea nu prin reforme, 
ci prin acte de natură a consoli
da regimul de exploatare.

Rezultatele unirii au fost con
trare celor dorite de masse. | 
Noul stat era șubred, deservit 
imperialiștilor germani, era un 
instrument al uneițși mai sân
geroase exploatări. Cei 1 1.000 
de țărani omorîți în 1907, ma
sacrele ce™ au "urmat în anii 
următori din ordinul aceleași 
dinastii, au arătat cu priso
sință că burghezia pentru a 
doua oară trădase revoluția.

Cei ce muncesc "și-au câș
tigat drepturile , și libertățile 
prin propria Jor unire, când 
după 23 August 17++ elibe
rați de sub jugul fascist de 
către Armatele Sovietice sub 
conducerea Partidului lor de 
avantgardă au. pășit pe caleă 
făuririi deplineijor unități po
litice și morale. In propria lor 
unitate stă forța de neînvins a 
celor ce muncec, prin unitatea 
internă și internaționala alături 
de Uniunea Sovietică clasa 
muncitoare, în fruntea întregului 
popor, pășește sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Român 
pe calea construirii Socialis
mului.

(Urmare di« pag. I-a) 

după profesiune și calificare, un 
inginer între 1000—3000 un di
rector de uzină între 2000—6000 
sau chiar mai mult, un institutor 
700 — 1000, o dactilografă 440— 
800. un zidar 500—500, un elev 
dintr'a școală de ucenici 100 — 
180 și hrană, un miner 1000 — 
1800, un muncitor agricol 500 — 
600, un student bursier 300—500 
ruble.

La aceste salarii nu există li
mite superioare, iar sistemul pri
melor progresive îngădue ori
cărui salariat să-și dubleze ori 
să-și tripleze leafa.

Lefuri mai mari primesc doar 
profesorii universitari — 6000 de 
ruble, ba chiar uneori mai mult, 
șefii de clinici 10,000—12-000, 
academicienii 10.000— 15.000 ru
ble, iar scriitorii și artiștii ajung 
până la 10, 15, 20 000 ruble-

La aceasta trebue să mai adă- 
ogăm că șomajul fiind necunos
cut în LIRSS, iar mâna de lucru, 
în grneral insuficientă, nimeni nu 
este împiedecat să lucreze pentru 
particulari și să câștige în plus.

Printre resursele de venituri ale 
populației urbane, trebuiesc men
ționate alocațiile acordate mame
lor cu familie numeroasă, mame
lor necăsătorite, invalizilor, fami
liilor celor uciși în războlu, in
demnizații de boală și pensiile 
celor bătrâni,

Cât se cheltuește
Impozitele nu sunt decât di

recte, plătite lunar prin rețineri 
din salariu, dela impozit sunt ex
ceptate soldele militarilor și sa
lariile decorațiilor-

Celibatarii, ca și familiile fără 
copii, plătesc un impozit special, 
în timp ce părinții cu copii nu
meroși. nu plătesc deloc.

Chiria constitue în general 6 
la sută, din salariu și este pro
porțională cu leafa cea mai ma
re care revine unuia din membrii 
familiei.

Abonamentul pentru telefon 
este independent de numărul con
vorbirilor și are o mare răspân
dire. Cotizațiile sindicale iau nu
mai 1 la sută din salariu.

TranSjiorturile diferă ca taxă. 
Astfel metroul cere 40 copeici, 
tramvaiul 15 copeici iar autobu
zele și trolleybuzele între 20—90 
copeici, depinzând de traseu.

Cea m3i mare parte din chel, 
tueli se duce pe mâncare.

Distracțiile, care înseamnă ci
nema, teatru, sau parcul de cul
tură, sunt extrem de căutate, 
fiind în acelaș timp și ieftine, 
LIu bilet de cinema nu trece de 
7 ruble.

Rețeaua imensă ce sanatorii șl 
case de odihnă îngădue fiecărui 
cetățean să-și aibă zilele de va. 
canță. Problema banilor nu se 
pune niciodată, fiindcă sindicatele 
îi ajută pe cei care nu au sume
le necesare unei vilegiaturi.

Și-au luat angajamentul 
să-și intensifice în general 
munca din cadrul organizația.

Până la data de 1 Mai a c. 
s'au angajat să efectueze un 
număr de 50 524 ore de muncă 
voluntară, să recruteze 1820 
noui membre. Și-au luat dease- 
menea angajamentul de a se 
organiza 30 de școli de în
drumare cu un efectiv de 250 
de eleve, să organizeze 16 
școli duminicale la sate cu 
160 de eleve și 2 școli medii 
de cadre cu 45 eleve. Ui 
număr de 450 femei și-au I nt 
angajamentul de a studia Is
toria Partidului Comunist (b) 
al U R. S. S.

Intr'un viu entuziasm feme le 
muncitoare dela Viscoza, și-au 
luat angajamentul de a depune 
toate eforturile pentru înde
plinirea înainte de termen a 
Planului. Conștiente
că prin munca lor vor con
tribui la crearea una vieți mai 
bune pentru toți cd ce mun
cesc, la construirea socialis
mului în țara noastră, că 
munca lor înseamnă o con
tribuție importantă la întărirea 
forțelor păcii și democrației.

E. BORZA, coresp. voi.

Citiți
Scânteia Satelor
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Conferința
(Urmare din pag. l-a) ,

raJze ambasadorul U.R.S.S în 
R.P.R.. toi’. Gb. l’as l'chi. Mi- 
r n Constantinescu. Gb. Apos- 
toi. h.mil Rodnăraș. membri ai 
li irou fui Politic a! C.C. a( P- 
M.R.. Constanta Crăciun, Af. 
Dtâghici, Gb. ‘Fior eseu membri 
C.C. ai 1 \i.R. și alții

După cuvântul introductiv al 
ptof. Dr. C. /. Par bon a luat 
cuvântul tov. Gb. Gbeorgbiu- 
Dej. care și-a desvoltat confe
rința i

..lenin. geniu al omenirii 
muncitoare și marele învă
țător al proletariatului re- 

voloționur."
Astăzi. 21 Ianuarie, comemorăm 

un slert de veac deli moartea ce
lui mai mare gânditor ți revoluțio
nar al epocei noastre — Vladirnir 
llici Lenin,

AA lioanele de muncitori ți țărani 
din Uniunea Sovietică, care il pri
veau pe Lenin ca pe părintele lori 
proletarii din lumea întreagă care 
vedeau în lupta lui Lenin propria 
lor luptă, popoarele coloniale țz 
asuprite cărora învă|ălura lui Lenin. 
le-a arătat calea de eliberare, cu 
toții au resim|il dispariția lui Lenin 
ca pe O pierdere neînchipuit de 
grea.

Prin moartea lui Lenin clasa 
muncitoare din lumea întreagă ți 
toată omenirea progresistă a pier
dut pe genialul gând.tor, pe cel 
care a dus departe ți a ridicat pe 
o treaptă superioară opera luiMarx 
ți Engels. pe uriațul creator ți 
organizator al Partidului Comunist 
(bolțevic) al Uniunii Sovietice, pe 
cel care a condus clasa munci
toare la primul asalt victorios îm
potriva exploatării capitaliste, înfăp
tuind primul Stat socialist din lume, 
Uniunea Republicilor Socialiste So
vietice.

Prin moartea lui Lenin, omenirea 
a pierdut pe marele dascăl al pro
letariatului din întreaga lume, pe 
marele om de țtiință, cu privire 

ageră care țlia să deosebească în 
noianul de fapte sociale ce este 
esen|ial ți ce este de importanță 
secundară, să vadă încotro se în
dreaptă evenimentele ți să le dirijeze

Prin moartea lui Lenin, clasa 
muncitoare din lumea întreagă a 
pierdut omul care o iubit-o cu 
toată puterea sufletului său înflăcă
rat, pe acel care ți-a pus în timpul 
vieții sale toată gândirea ți toată 
activitatea sa. țoală puterea sa de 
muncă ți tot geniu) său în servi
ciul celor mulți ți obidiți.

Lenin a luptat până la ultima su
flare pentru nimicirea exploatării ți 
asupririi capitaliste pentru nimici
rea exploatării ți asupririi de orice 
fel a omului de către om, pentru 
construirea societății socialiste fără 
clase exploatatoare, prima fază a co
munismului.

La 25 de ani după moarlea lui, 
figura marelui Lenin a rămas tot 
atât de v e în mintea tuturor oame
nilor muncii ca ți în anii când ț 
conducea cu mână sigură Partidul 
Bolțevic țî popoarele Rusiei pe 
drumul revoluției proletare ți al 
construirii socialismului, — ți mi
lioane de oameni care studiază în
vățăturile Iul il iubesc ți il conside
ră ca pe învățătorul ți conducă
torul lor.

La moartea lui Lenin. Comitetul 
Central al Partidului Comunist (b)

tov. Eh. Eheorghiu Dej
al Uniunii S.vielire. adesându-se 
Partidului ți tuturor oamenilor mun
cii spunea :

.Niciodată iacă după — Marx— 
istoria marei mișcări de eliberare 
a proletariatului nu a creat o ligură 
atât de uriașă ca acees a condu
cătorului. Învățătorului ți prietenu
lui nostru nostru care a murd

fot ce este moi mare ți eroic 
in clasa munniloare. minte cura 
gioasă. voință de fier neînduple
cată. stăruitoare, atotbiruitoare, ură 
slânlă, ură de moarte împotriva 
sc'aviei ți a subjugării, pasiune 
revoluționară care nvțcă munții 
din loc. încredere nemărginită In 
puterile ^creatoare ale masselor. 
geniu organizatoric uriaț toate a- 
cestes ți au găsit o întruchipare 
măreață în Lenin. al cărui nume 
a devenit un simbol al lumii noui 
dela Apus la Răsărit, dela Mia
zăzi lt« Miază noapte".

Lenin dela începutul activității 
sale, a luptat sub steagul marxis
mului. Iu el marxismul nu este o 
dogmă moartă ci o călăuză in 
lupta de zi cu zi, Lenin nu a con
siderat niciodată marxismul ca ce
va care rămâne pe loc.Pentru el în
vățătura lui Marx era o știință vie 
care se îmbogățește necontenit pe 
măsură ce societatea omenească. 
Lenin a continuat ți desvoltat 
marxismul la o treaptă superioară 
Marx a dovedit că societatea ca
pitalistă ți forma capitalistă de 
exploatare nu sunt vețnice ți că 

pe o anumită treaptă de desvoltare 

a economiei capitaliste ea devine 
o piedică în calea progresului, ea 
frânează mersul înainte ale socie
tății ți o normă formă de organi
zare economică ți socială având 
ideia socialistă trebue să-i ia locul.

Lenin a desvoltat ți aplicat în

vățătura marxistă în concret la ul
timul stadiu al capitalismului — 

imperialismului ți a instaurări sta
tului proletar se pune în mod 
practic în fața mișcării revoluțio
nare.

Folosind experiența mișcării in
ternaționale a proletariatului des- 
voltănd tezele lui Marx, Engels

BULETIN EXTERN
HAIFA, 21 (Rador). — 

France Presse transmite din 
sursă sigură că în cursul ul
timelor zile au avut loc între
vederi între reprezentanții mi
litari și politici ai Libanului 
și Israelului în fortăreața Ra- 
senaquara, lângă fosta fron
tieră libano-palestiniană.

Agenția Reuter arată că 
reprezentanții Israelului și ai 
Libanului au semnat o con
venție de armistițiu ai cărei 
termeni sunt încă trecuți sub 
tăcere, până la ratificarea ei 
de guvernele respective-

NANKING. Associated 
Press transmite:

La Nanking s'a anunțat că 
Koumintangul a holărît să 
ceară începerea negocierilor cu 
Armata Populară Chineză, în 
vederea obținerii armistițiului

CALCUTA, 21 <Rador> 
Agenția Reuter anunță că no 
ciocniri au avut loc între po

asupra luptei prolelariatu'ui pentru 
cucerirea pute ii, el a ela ;->r.,| ii 
amănunțime strategia ți lictica 
Partidului creat de el — P.irlidul 
clasei muncitoare, s'rateg a :i 1 
lica cate au dur la prima victorie 
a proletariatului ți la ios'ăunarea 
s'atului socialist pe a șasea parle 
a globului pământesc (aplauze 
prel ,ngite).

Numai un gânditor ca Lenin 
putea să găsească forma de Stat 
care convine cel mai bine statului 
proletar.

Pentru a înlătura stipânirea 
burgheziei, peutru a putea construi 
noua orânduire socialistă, trebuia 
ca după smulgerea puterii politice 
din mâinile burgheziei să fie 
înlocuită cu totul vechea mașină 
de stat burgheză, să se creeze o 
nouă formă de participare a ma- 
sselor populare la conducerea 
statului.

Lenin a găsit această nouă for
mă de stat în puterea sovietelor.

„Orânduirea socială sovietică 
— spune Stalln — este o mai 
bună formă de organizare a socie
tății decât oricare altă alcătuire 
socială nesovietică"

Orânduirea sovietică este cea 
mai largă democrație pentru ma- 
ssa muncitoare ți pentru toți 
oamenii muncit. Ea asigură în a- 
celaș timp doborîrea tuturor în
cercărilor claselor exploatatoare 
de a recucerii puterea, de a în
scăuna din nou asuprirea și ex
ploatarea capitalistă a masselor 
largi ale celor ce muncesc, asi
gură lichid area claselor exploata
toare.
Și astfel cea mai largă democra
ție pentru cei ce munesc este in
disolubil legată de represiunea 
cea mal energică față de dușma
nii puterii populare față de toți 
spionii șl sabotorii, față de toți 
cel ce împiedică sub orice formă 
construirea societății socialiste.

Aceasta este dictatura proleta
riatului-
(Continuarea conferinței tov. Gh- 
Gheorghiu-Dej, o vom publica 
în Nr- viitor).

pulație și poliție laCalcutta.
Poliția a deschis locul după 

ce bombele cu gaze lacrimo
gene nu au isbulit să împrăș
tie mulțimea.

S'au efectuat peste 130 de 
arestări.

Agenția France Press a- 
nunță că guvernul din Ben
galul Oriental a hotărît să 
trimită întăriri pentru a înă
buși orice fel de manifestație.

Agenția Asocialed Presse 
anunță că în cursul ciocniri
lor de Miercuri au fost ucise 
8 persoane și rănile grav alte 
40 persoane.

NEW-yORK, 22 (Rador) 
Ziarul ^Washington Post* a- 
nunță că ambasadorii Suediei, 
Norvegiei și Danemarcei la 
Washington au fost reche
mați în țările lor pentru >con- 
sultări urgente* cu guvernele 
respective cu privire la pactul 
atlanticului.

Tov. Draghici Alexandru, membru al C. C. al 
P. M. F. »i deputat de Hunedoara a prelucrat 
rezoluțiile Plenarei C. C. al PMR. din 22-24 

Decembrie și unele legi votate de Marea
Adunare

_____ (Urmare du pag. l-a)_____  

ca bun comun ol intrrgului popor. 
A-’este coidițium Io mează ți ele 
inente'e de bază ale economiei 
noastre plauficale

Planificarea nu poate fi conce
pută in condiț'unue unui Sloi ca
pitaliste deoarece una din corac- 
leristicele economiei capitaliste e 
tocmai anarhia izvorită din ciocnirea 
de interese între burghezie O altă 
condiție care sta la baza planifi
cări: econom ei noadre este ajuto
rul primii d n partea Uniun i So
vietice prin diferitele matern prime 
ți utilaje livrate și prin .Sovromuri". 
care coniribue la desvoltarea noa
stră economică.
Făcând o trecere in levislă a 
diversei r aspecte ale planurilor, 
tovarășul Drăghici a arătat — pe 
bază de cif<e — că sunt prevăzu'e 
considerabile creș'erl ale producției 
industriale ți extractive precum și 
o ridi are a producției ag-icole pe 
bază de mecanizare

Rolul principal in ridicarea pro
ducției agricole il au stațiunile de 
mașini și tractoare și fermele de 
Stat — sectorul socialist din agri
cultura noastră — care vor trebui 
să fie permanent exemplu pentru 
țărănime spre a determina un cu
rent de masse In ceeace privește 
colectivizarea, ele fiind exemplu viu 
a rentabilității muncii in comun a 
pământului.

In aceaslă direcție Partidului li 
revine sarcina de a duce o intensă 
muncă de lămurire.

In altă ordine de ide . tovarășul 
Draghici a arătat că din plan se 
degajă un lucru deosebit de im
portant : punerea accentului pe 
desvoltarea industriei noas're grele 
care asigură independența noastră 
ți consldue o garanț e a victoriei 
în lupla pe care poporul muncitor 
din (ara noastră a dă pentru cons
truirea socialismului

O a două caracteristică a pla
nului o constitue sfera sa largă de 
extindere el preocupându-se și de 
lichidarea o două racile din Irecut : 
analfabetismul ți nivelul sanitar scă
zut in întreaga țară.

Revenind asuprațsarcinii de a de
păși planul de Stat, vorbitorul a 
arătat că acesl lucru nu poate fi 
realizat decât prin stimularea între
cerilor socialiste, mai temeinic or
ganizate. astfel încât să devină o 
met.dă permanentă de muncă ți 
prin continua ridicare a produc
tivității muncii, sarcina principală 
a fiecărui membru de partid, a 
fieărui om al muncii

Vorbind despre noul buget al 
Stalului, lovarășnl Draghici a arătat 
că el nu este decât un buget de 
finanțare a Planului.

Caracteristica lui e forma simp'ă 
pe care o îmbreacă. e simplificarea 
sistemului de impunere și ușurării 
Iscale făcută pentru oamenii muncii. 
In același timp, el e un buget de 
severe, economii bazată, pe o im
pecabilă discip'ină ți control, pe o 
gospodărire rațională ghidată după 
plan.

O altă problemă care a preo
cupat plenara C. C. al P. M R a 
fost aceea ri licării nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Desb «land această problemă. 
Plenara a hotărât adoptarea unui 
nou sistem de salarizare bazat pe 
principiul socialist, fiecăruia după 
cantitatea și calitatea produselor.

Asigurările sociale au fost așe
zate deasemenea, pe noi baze

Națională
organizatorice. înainte, aparatul 
lor birocratic asimila mai bine de 
jumătate de încasări. Această si
tuație a fosr lichidară prin tieae- 
rea asigurărilor sociale ca sarcină 
a sindicatelor ți suportarea plăți
lor de către întreprinderi Vor be
neficia de asigurări sociale și 
salariații agricoli.

L a baza nouii organizări a asi
gurărilor sociale - a spus vorbitorul- 
stă grija față de sănătatea și vi
ața salariaților.

In continuare, preocupându-se 
de reforma administrativă, vorbi
torul e arătat că prin înființarea 
Sfaturilor Populare nu s'a făcut 
decât o accentuare a democrației 
noastre populare, ele însemnând o 
guvernare locală a poporului, 
sarcinile lor fond de a contribui 
la buna gospodărire locală, la în
deplinirea și depășirea Pianului.

A arătat apoi că pentru a pu
ne o armă puternică in mâna apa
ratului de Stat, în acruale condi
ții de ascuțire a luptei de clasă, 
Aiarea Adunare Națională a votat 
legea pentru aplicarea pedepsei 
capitale tuturor celor ce uneltesc 
împotriva cuceririlor și libertăților 
poporului.

In legălură cu problema sindi
cală, tov. Draghici-o arătat că 
fără a pierde caracterul de orga
nizație profesională, sindicatele 
trebue să lupte acum pentru ridi
carea culturală-profestonalâ a sa
lariaților, să devină adevărate 
școli a comunismului, să organi
zeze - sub conducerea Partidului - 
întreceri socialiste pentru depăși
rea planului

Sindicatele agricole au rolul de a 
apăra țărănimea muncitoare împo
triva exploatării, iar in sectorul 
socialist al agriculturii noastre, să 
lupte pentru ridicarea producției 
agricole

in ceeace privește tineretul, 
tov. Drăghici a arătat că Partidul 
a hotărît înființarea unei organi
zații unice a tineretului muncitor, 
factor activ în lupta pentru de
pășirea planului, sarcina organi
zațiilor de Partid fiind acum de 
a da un ațutor politic efectiv 
organizației tineretului muncitor.

O altă hotărîre a plenarei C.C. 
al P. Ni. R- a fost stimularea 
activității științifice-culturale-ariis- 
tice ca armă în mâna clasei mun
citoare, în lupta dusă împotriva 
burgheziei.

Ca un ultim punct al expunerii, 
vorbitorul a arătat că pentru a 
face față marilor sarcini, pentru 
a—fi îmbunătății calitativ munca. 
Partidul a pornit deja la verifica
rea activului său de bază.

In încheere, tov. Drăghici ai 
arătat că în fața membrilor de 
Partid și a tuturor oamenilor 
muncii stau următoarele sarcini : 
de a mobiliza toate forțele crea
toare în bătălia pentru depășirea 
planului; întărirea Partidului; în
tărirea muncii de conducere a 
Partidului în rândurile organizații
lor de massă, ca ele să corespundă 
misiunilor lor ; lămurirea temeinică 
a masselor asupra importanței șl 
rolul Sfaturilor Populare; pregă
tirea de elemente corespunzătoare 
pentru Sfaturile Populare; ascu
țirea vigilenței și întărirea luptei 
împotriva rămășițelor burgheze re
acționare ; strângerea legăturilor 
de prietenie cu U.R.S.S.; mani
festarea adâncă a recunoștinței și 
și iubirei a poporului nostru față 
de popoarele din Uniunea Sovie
tică și conducătorul lor 1. V. Sralin, 
în încheere subliniind câ îndepli
nirea tuturor aeestor sarcini sub 
conducerea Parrdu'ui Muncitoresc 
Român vor întări Republica noa
stră Populară în drumul ei spre 
socialism.

Ședința a luat apoi sfârșit prin 
discuții privitoare la expunerea 
făcută.
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