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In bitalla ne caro oamenii muncii 
din Valea Jiului o dau peulru În
deplinirea sarcinilor ce Io re>ln Iii 

cadrul Planului de Stat, lupta pen
tru realizareu de ecoimnill la ex
ploatările carbonifere, lupta Pentru 
reducerea prețului de cost al căr
bunelui, are o importantă deose
bită.

Iul de cosi al cărbunelui este bine 
sa cunoaștem mal intâl in cifre din 
ce se compune acest pre( Iii statul 
nostru de democrație populara unde 
principalele unelte de producție sunt 
trecute In proprietatea Statului ca 
bunuri ale întregului popor. In re
gimul nostru, uceste clfro nu trebue 
să fie ținute in dulapuri — cum se

O sorie de mineri — dintre care 
•el mal conștiențl $1 mal devotat) 
•auz.el clasei muncitoare — răspun
zând chemării Partidului Muncito
resc Român de a lupta pentru redu
cerea prețului de cost — condiție 
•sen(ială pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai al oamenilor muncii 
— dau dovadă de un adevărat pa
triotism. Prlntr’o mal bună organi
zare a muncii, prinfr'o folosire mai 
rațională a explosibilulul, materia
lului lemnos, energiei etc., el reali
zează îusemnate economii.

Sunt semnificative exemplele date 
in acest sens de grupele tov. Csl- 
mlnga loan din Lupeni, care pe lân
gă o depășire de normă de66° re
alizează economii zilnice de explo- 
i(v de 30%; Damlan loan dela a- 
ceeașl mină care pe lângă o depă
șire de 53% înregistrează zilnic e- 
conomli de explosiv de 8% și de 
40% la material lemnos; Barna 
Alex. care paralel cu o depășire de 
30% a programului zilnic de pro
ducție, realizează economii la ex- 
plosiv de 15% și la material lemnos 
de 10%; Silagy loan din Petrila ca
re pe lângă depășirea zilnică a nor
mei cu 40% face economii ue ex- 
plosiv și material lemnos de cca. 
20%.

Administrațiile exploatărilor car
bonifere din Valea Jiului duc și ele 
o campanie susținută in direcția re
alizării de economii cât mai mari.

Nu putem spune insă că s’a făcut 
totul in această direcție. Faptul că 
prețul de cost al cărbunelui este 
incă destul de mare, vine să ne a- 
rate că această problemă n'a fost 
îndeajuns aprofundată.

Spre a putea să ne organizăm mal 
bine lupta pentru reducerea prețu-

făcea sub regimul capitalist. Ele tre- 
bucsc cunoscute de fiecare munci
tor pentru ca flecare să-șl dea sea
ma CAT șl CUM poate fl redus pre
țul de cost al cărbunelui.

La 15 August 1917 prețul de cost 
al unei tone de cărbune comerciali
zabil a fost fixat la 1720 Ici. Acest 
preț a rămas neschimbat. Scăzând 
din el 25 la sută procentul de cenu
șă (care nu se comercializează) to
na de cărbune brut rămâne de 1290 
lei. Iată mal jos componenta prețu
lui de cost al unei tone de cărbune 
recuperată:

Exploatările trebue să dea bătălia 
ca aceste cheltuell să lie cât mai 
chibzuite pentru a nu depăși diferen
ța dela 600 lei la 1290, adică de 690 
lei. Pentru anul 1949 administrația 
minei Lupeni a făcut următoarea 
calculatie a prețului unei tone de 
cărbuni:

Impozit miner............... .24 lei tona
Preparatiile..................... .114 „ „
Expediția (încărcat) ... . 4 „
Întreținerea coloniilor .,. 32 „ ..
Regia D M....................... ..30 „ „
Cheltueli excepționale (accidente

grave, incendii, etc.) 3 „ „
Regia D. G...................... ..19 „ .
Dobânzi plătite ............. . 2 „
Amortismente................. .317 „ „
Impozite ......................... ..54 .. „

Total ........... 599 lei tona
sau cca. 600 lei tonă cărbuni bruți.

La suma de mai sus se adaugă
cheltueli efectuate de exploatări (sa-
larii, materiale, energie, sic.).

Salarii .............................381 lei tonă
Materiale de tot felul . .279 „ „
Energie de tot felul ....137 „ „
Diverse.................................. 37 „ „

Total ............834 lei tonă

(continuare în pag. IlI-a)

în corpul 
ziarului

ultimele știri
din străinătate

Din dimineața zilei de 22 Februarie

Nineiii din Aul I. A. al minei lupeni 
eilrnp tMimi în meiul lenei Nurlie

l'l'uinos este exemplul dat de 
eclii[K-le minerilor fruntași l’op 
Ludovic — Petrila și i’olxjreni 
Alexandru — Lupeni, care în
cepând de acum câteva zile ex- 
tiag cărbune în contul progra
mului ]>e luna Aprilie.

Dar iată că cele 18 gru|»e din 
sectorul I. A din mina Lupeni, 
au anunțat un nou succes. Ur
inând exemplul grupelor frun
tașe din sectorul lor, ca acelea 
ale tov. Timar Alexandru, Io- 
van Silviu, Nicula Andrei și 
Damian Ion care întrec zilnic 
norma cu peste 55%, toate gru-

Dela 20 Februarie, muncitorii 
atelierelor de zonă CFR Petroșeni 
repară vagoane în contul lunei Martie

La Atelierul de zonă CFR din Pe- 
troșeni, întrecerile iau o desvoltare 
din ce in ce mai mare. In aceste în
treceri echipele dela diferitele ope
rații ale reparării vagoanelor se în
trec în muncă pentru mărirea numă
rului de vagoane reparate.

Muncind în felul acesta, în ziua 
de 20 Februarie, muncitorii atelieru
lui de zonă CFR au reparat ultimul

vagon în contul programului dc pe 
luna Februarie după care dată, re
pară vagoanele programate pentru 
luna Martie.

jiele fruntașe din sectorul I. A 
al minei Lupeni, antrenate în 
întreceri socialiste intre ele, 
realizează zilnic depășiri de 
norme.

In urma acestui fapt, iu di
mineața zilei de 22 Februarie, 
minerii din -«torul f, A dhi 
n ina Lpcni, au datl primele to
ne de cărbune in contul pro
gramului de jie luna Martie.

L'n ajHJit însemnat în obți
nerea acestui succe-, a lest adua 
de prim maistrul miner Laszki 
Imre, șeful sectorului, care a 
depus o muncă neolmsită ]>en- 
tru ajutorarea grujielor codașe 
lichidarea rămânerii in urmă, 
buna organizare a muncii de 
extracție a cărbunelui și a trans
porturilor.

Odată cu indejihnirea pro
gramului de producție pe lima 
Februarie minerii din sectorul 
I A — fruntaș — au chemai la 
întrecere toate grupele din sec
torul II, luându-și angajamen
tul de a le ajuta cu experiența 
lor.

POP EUGEN 
coresp.

TELEGRAMA
Confederației Generale a Muncii

Asigurarea renlaLîlîlațîî 
■n întreprinderile sevielice

i

La sfârșitul anului 1948, in
dustria socialistă atinsese ni
velul antebelic. In primele trei 
trimestre ale acestui an produc
ția industrială globală a cres
cut față de anul precedent cu 
27%, depășind nivelul anului 
1940 cu 17%. In Moscova și in 
regiunea Moscovei sunt peste 
500 de întreprinderi industriale 
care, din punct de vedere al pro
ducției respective au și realizat 
planul cincinal.

Au fost realizate succese im
portante în acest an și în agri
cultură. Recolta globală de ce
reale a atins nivelul din 1940, 
realizându-se o creștere însem
nată a productivității solului 
Paralel cu aceste fenomene, se 
înregistrează și o creștere neîn 
treruptă a productivității mun
cii. In al treilea trimestru al a-

uului 1948 ea a fost cu 11% mai 
ridicată decât în aceiași perioa
dă a anului 1947. In primele 
9 luni ale anului trecut, indus
tria socialistă a realizat peste 
4 miliarde ruble economii peste 
plan.

Legea planului economic cin
cinal își propune ca sarcină mă
rirea beneficiului și creșterea

rentabilității în economia națio
nală ca stimulente ale creșterii 
producției. Industria Sovietică 
realizează cu succes această sar
cină. In cursul celui de-al 3-lea 
an al planului cincinal s’a re
marcat desvoltarea unei noui 
mișcări populare de massă con
stând din lupta pentru depăși- 
lea planului.

Despre necesitatea scăderii prețului de cost.
Scăderea sistematică a prețu

lui de cost și creșterea progre
sivă a acumulării în industrie 
este o lege de bază a reproduc
ției socialiste lărgite. încă în 
anul 1927, I. V. Stalin a arătat 
că drumul pe care trebue să-i 
urmeze industria socialistă este 
scăderea sistematică a prețului 
de cost al producției. Acest prin
cipiu stalinist a fost respectat 
in cursul întregei perioade de

desvoltare a industriei socialis
te din URSS. După război, a- 
cest factor economic a căpătat 
o importanță și mai mare. Con
form prevederilor planului cin 
cinai, intre anii 1946-1950 pre
țul de cost al producției trebue 
redus cu 17%, iar suma totală 
realizată din economiile de re
gie in industrie, transport, sov
hozuri și stațiuni de mașini și 
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din Republica Populară Română 
nu hiiiiib smiiile

Cu prilejul asasinării mișelești a lui M1TZOS PAPARIGAS, 
secretar general al Confederației Generale a Muncii din Grecia,
Confederația Generală a Muncii din R.P R. a adresat Federației Sin
dicale Mondiale, următoarea telegramă:

Federația Sindicală Mondială
PARIS

In ziua de 21 Februarie a. c. a avut loc în București, un 
meeting de protest împotriva asasinării mișelești a lui Mitzos 
Paparigas, secretarul general al Confederației Generale a Mun
cii din Grecia.

Ne facem ecoul propunerilor venite din massă pentru ca 
Federația Sindicală Mondială să întreprindă o acțiune pentru 
a obține ca o comisie din sânul ei să ancheteze condițiile în 
care a fosl asasinat secretarul general al Sindicatelor din 
Grecia.

Muncitorimea din R.P.R. refuză să creadă versiunea pusă 
în circulație de guvernnl monarho-fascist dela Atena că Mit
zos Paparigas, eroicul luptător al muncitorimii din Grecia, s'ar 
fi „sinucis în închisoare'. Aceasta nu este decât o înscenare 
grosolană, pusă la cale de imperialiștii anglo-americani și exe
cutată de slugile lor credincioase, monarho-fasciștii dela A- 
tena. Suntem ferm convinși că o cercetare amănunțită, la fața 
locului, ar arăta întregii lumi civilizate că s a făptuit o crimă 
odioasă de către călăii monarho-fasciști, crimă care se adau
gă șiiului nesfârșit de nelegiuiri care se comit în Grecia.

Confederația Generală a Muncii din R. P. R.

Președinte, GH. APOSTOL



2 ZORI NOI

COLȚUL FEMEII

Din aclivilatea U, h I > !'•’
O bună parte «lin munca cul

turală a LD DR este îndreptată 
spre sate, pentru a ridica nive
lul cultural și [K>litic al țăran
celor.

In urma școlii țărănești des
chisă pe ziua «le 28 Ianuarie a. 
c. s'au ridicat cadre devotate 
printre țărance care depun 
muncă frumoasă în sânul or
ganizației.

Ele au început acum să ducă 
o muncă intensă printre țăran
ce activând ca lectore la cele 20 
școli duminicale.

Școlile s’au deschis in 20 lo
curi cu participarea de 350 de 
femei.

X
La l’etrila s’a deschis o can

tină pentru copiii de mineri a 
diror părinți au murit (>e câm
pul muncii.

iKceastă cantină la care in fie- 
Cife zi iau masa 46 de copii este 
susținută de L1FDR din l’etrila 
prin muncă voluntară cu spriji
nul dat de organizația de Par
tid.

Femeile muncesc în fiecare zi 
pentru pregătirea mâncării,

E. BORZA 
coresp.

K

Din fonduri realizate prin» 
tr'un festival artistic, organ» 
zația UFDR din comuna Sân- 
tămăria a reușit să doteze cu 
veselă necesară centrul de lap
te din localitate contribuind la 
buna lui funcționare-

Deasemenea, în fiecare zi 
femeile încadrate în UFDR 
muncesc voluntar la distribui

rea zilnică a laptelui celor 
35 copii,

X

Femeile din comuna Orăș- 
tioara, organizate în U I'.D-R, 
au întreprins în ziua de 16 
Februarie o colectă pentru a- 
jutorarea copiilor greci dela 
Orăștie.

In acest scop s'au format 
4 echipe, care au colectat 65 
de ouă, 25 kg. făină de grâu, 
50 kg. făină de porumb, un 
kg. untură, 4 kg. zarzavat și 
150 lei.

Locuitorii acestei comune 
cu toate că în majoritate sunt 
săraci, datorită muncii de lă
murire au înțeles scopul co
lectei și din puținul ce l-au 
avut au dat cu multă drago
ste pentru copiii greci-

V. ARIMESCU coresp. voi.

CITIȚI
FEMEE A

Și 
SATEANCA

VIAȚA DE PARTID
închiderea cursurilor se
riei a lll-a a școlii țărăne
ști „Horia, Cloșca șl Cri- 

șan“ din Hațeg

In ziua de 17 Februarie a. c. 
a avut loc închiderea cursurilor 
seriei a 111-a a școlii țărănești 
„Horia, Cloșca și Crișan” din 
localitate.

Au fost de față, in afară de 
lectorii și elevii școlii, tov. Mă
ria Sarbu, secretar adjunct a 
Județenei P. M. R. „Valea Jiu
lui” și deputat de Hunedoara, 
(ov. Baternay Tiberiu, resționsa- 
bil al secției Propagandă și A- 
gitație a Jud. „Valea Jiului”, 
tov. Coconeț Maria, secretara 
Județenei U. F. D. R. și tov. 
Dascălu Constantin, secretar al 
Organizației de plasă a P. M. R.

Tov. Ardeleanu Ion, directo
rul școlii, a deschis faslivilatea 
arătând sarcinile care revin a- 
cestor școli de partid.

După aceea a avut loc un se
minar general, în cursul căruia 
elevii au dovedit, prin răspun
surile lor, că și-au ridicat mult 
nivelul politic.

Tov. Popa Ion, absolvent al 
acestor cursuri, a predat direc
torului școlii un frumos drapel 
roșu.

In acelaș timp și-a luat anga
jamentul, în numele tuturor ele
vilor, de a munci din toate pu
terile lor, acolo la sate unde Par
tidul ii va trimite ca să îndepli
nească și să depășească sarcinile 
care le revin in cadrul Planului 
Oe Stat.

NICU SBUCIIEA
coresp.

Reorganizarea Comitetelor Democrate Evreești
La Deva și Petroșeni au fost alese noui Comitete de Coaducere

La Deva
Populația muncitoare evre

ească din Deva, s'a întrunit 
într'o ședință plenară, spre 
a»și alege un nou Comitet, 
capabil de a duce lupta, în 
fruntea maselor muncitorești 
evreești, contra înfluenței nefa
ste a vârfurilor burgheze șo
vine sioniste în rândurile evre
imii, precum încadrarea ei 
în munca constructivă, alături 
de întreaga clasă muncitoare, 
în frunte cu detașamentul ei 
de avantgardă Partidul Mun
citoresc Român.

La această ședință de lucru, 
a participat tov. Săbău Oliver, 
membru în Biroul Județean 
P. M. R. precum și tov. 
Boroș Eduard, delegatul C. C- 
al C, D. E. și tov- Farkaș K.

Ședința a fost deschisă de 
tov. Steiner Eugen, după care 
tov. Boroș a făcut o analiză 
amplă a situației interne și 
internaționale, arătând mâr
șavele provocări de războiu 
ale taberei imperialiste conduse 
de capitalul financiar american 
și străduințele permanente și 
consecvente ale taberei demo
cratice în frunte cu Uniunea 
Sovietică, pentru pace, liberta
te și reconstrucție. Analizând

situația evreimii a demascat 
uneltirile agenților imperialis
mului, camumflați în burghe
zia naționalistă șovină sionistă 
sabotoare a acțiunilor cinstite 
democratice. Vârfurile sioniste 
au căutat să țină populația 
evreească într'o permanentă 
stare de provizorat, împiedicând 
încadrarea ei în munca produ“ 
ctivă, alături de naționalitățile 
conlocuitoare. Lupta care tre- 
bue dusă de noul Comitet 
este acea bazată pe internațio
nalismul proletar și a luptei 
de clasă hotărîte și neșovăitoare.

Luând cuvântul, tov. Steiner 
Eugen, face o analiză în 
spirit critic și autocritic a 
activității de până acum, apoi 
muncitorul ceferist Rein Iacob 
propune noul comitet, care 
este aprobat cu aplauze puter
nice.

După ce noul comitet for

mat din Dr. Deustch Ludovic 
medic, Gombo Martin, mun
citor, Herschkovits Ludovic, 
muncitor, Klein Samoilă, mun
citor, Dr. Lorincz Eugen, 
advocat, Mann Albert, funcți
onar, Dr. Ringler Bela, magi
strat, Steiner Eugen, muncitor 
și Weiss Beniamin, șofer, tov, 
Boroș a trasat sarcinile noului 
Comitet.

La urmă a luat cuvântul 
tov, Săbău Oliver, membru în 
Biroul Comitetului Județean 
Hunedoara Deva al P. M. R-, 
care a arătat lupta dusă de 
Partidul Comunist pentru liber
tate și egalitatea naționalită
ților conlocuitoare.

A arătat apoi că locul popula
ției evreeștil este alături de forțele 
progresiste, în munca de reconstruc
ție a țării, pe drumul socialismului. 

In încheere s'a dat citire 
unor moțiuni adresate Comi
tetului Central al P. M. R. și 
Prezidiului Marei Adunări 
Naționale.

La Petroșeni
comitet de conducere al CDE 
din localitate.

După ce tov. Reingewurtz a 
deschis ședința tov. Boroș E. delega 

5. SOLOMON

In prezența tovarășei Maria 
Sârbu, secretar adjunct al Jude- 
țeaei Valea Jiului PMR și to
varășului Boroș E. delegat al C. 
C. al CDE-uiui s’a ținut in ziua 
de zo Februarie, ședința plena
ră pentru reorganizarea noului (continuare in pag. Ill-a)

Organizația da baza a secției 0.S.M -I.S.S.- 
Hunedoara, mobilizatoarea oțelâriilor lo 
bătălia pentru realizarea Planului de Stat

Încadrați In efortul comun al tuturor muncitorilor «lela I. S. 
S Hunedoara, oțelani huni-dori-ni muncind |h- baza de întreceri 
socialiste, și-au propus traducerea in viața a lozincii: „o șarja pe 

schimb, otel de buna caldale penfruca alături de întregul popor 
muncitor din țara noastră să contribue la Îndeplinirea și depăși
rea Planului do Stat.

Și fără îndoială, că daca până acum in mun- a lor, oțelarn au 
Înregistrat o scamă «le buccesi- acestx-a se datore.* organizației de 
baza P M ÎL.și org. județene, P. M. R. — 1. S. S. care au reușit 
printr o mun«â intensificată sa devină un motor al întrecerilor, 
au știut sa devină un adevarat Îndrumător In batAlia j»enlru o 
producție cat mai mare, de calitate cât mai bună și ]K-ntru reali
zarea de economii de materii prime, combustibil, ek.

Cum a organizat practic această bătălie, organizația de l>ază 
O. S. M.T

Îndată după elaborarea Planului de Stat, sa luat In discuție de 
către biroul organizației sarcinile ce le revin membrilor de partid 
și tuturor muncitorilor din sec(ie. Pe baza acestor sarcini și a ex
perienței câștigate jâlnă atunci sa întocmit planul «Le muncă.

Sarcinile secției au fost făcute apoi cunoscut membrilor de par
tid In prmu! rând și apoi tuturor tovarășilor din s> ții». Sa pre
lucrat astfel defalcat progTamul anual al secției Încât fiecare mun
citor știa amănunțit sarcinile, știa pe zi ce are de făcut. Paralel cu 
trasarea sarcinilor sa prelucrai In mas*e problema Întrecerilor, a 
organizării și importantei lor. Organizația de bază O. S. M. a reușit 

să Creeze astfel un soirii de emula|ie pornit chiar de jos. dela om 
și după ce membrii de partid au dat primi semnalul întrecerilor, 
toate schimburile și cuptoarele s’au provocat la Intre* < ri intre ele.

Urmând exemplul celor dela cuptoare care și-au propu9 > a obiec
tiv al Întrecerii elaborarea șarjei Intr'un timp cât mai scurt și 
Îmbunătățirea calitavă a otelului și cei din hala de turnare sau 
angajat In întreceri stabilind criterii concrete ca predarea la 
schimb a gropilor pregătite de turnare, curățirea deșeurilor, a 
molozului etc.

Astfel s'a ajuns ca lntecerile pornind de jos — prin munca po
litică do lămurire .și exemplul personal dat de membrii de partid 
— să cuprindă Întreaga secție, iar 1 rogramul pi luna Ianuarie 
să fi realizat In numai zile.

Odată ce Întrecerile au fost organizate scopul lor n'a fost pa 
deplin Înțeles de către unii tehnicieni .Obiectivele Întrecerii au 
fost considerata ca mijloc de a câștiga întrecerea și nu invers A- 
jutată de Organizația Județeană P. M. B. organizația de bază O. S. 
M. a reușit să lămurească tehnicienilor adevăratul scop al Între
cerilor, să arate că întrecerile nu sunt un scop in sine ci doar 
mijlocul prin care se pol — și trebuesc realizate sarcinile ce revin 
oțelarilor In cadrul Planului de Slat.

S’a creat astfel un raport de colaborare și ajutor r -ipr- Intre 
tehnicieni lucru caro — înlocuind rivalitatea exagerata — a con
tribuit la buna îndeplinire a 6acinilor, a făcut ca tehnicieni să 

contribue efectiv și cu succes la bunul mers al muncii in în
treaga secție.

O preocuparo importantă și imediată din care org. de bază 
O. S. M. și-a făcut o sarcină de seamă, este reorganizarea și 
activizarea grupelor ne partid. Până acum grupele ac-livează in 
proporție de 50 la sută și acolo unde au activat rezultatele n’au 
întârziat să apară. Grupa de partid dela hala de turnare de pildă 
luând in discuție problema lipsei de cochile și a calității lor infe
rioare a venit prin tehnicianul secției cu propuneri concrnteț 
Lipsa de cochile este acum tn mare măsură lichidată.

In ce privește calitatea lor furnaliști și-au luat angajamentul da 
a «la fontă care să întrunească condițiile de rezistență și dilatare 
cerută.

Ori tocmai prin faptul că grupele — așa cum am arătat mai 
sus_  vin cu soluții practice de îmbunătățire a procesului muncii,
că prin ședințele lor operative rezolvă o serie de probleme, orga
nizația de bază O. S. M. a hotărât reorganizarea pe baze mai să
nătoase și activizarea lor.

De asemenea și-au mai propus ca sarcină principală activizarea 
agitatorilor și organizarea mai temeinică a cititului colectv al 
„Scânteii” In timpul de masă.

Succesele mobilizatoare obținute până acum in muncă, desvol- 
tarea lor și intensificarea muncii organizatorice și de agitație in 
rândurile masselor, vor face ca sub îndrumarea organizației da 
partid oțelarii hunedoreni nu numai să îndeplinească dar să și 
depășască angajamentul lor de a împlini sarcinile ce le revin in 
cadrul Planului de Stat.

COST1CA NICOLAE 
secretarul org. de bază 

P. M B. — O, S, M, dela 
ț 1. S. S. Hunedoara
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Printr'o inovaț<e

Doi muncitori dela mina Lupeni au reușit sâ înlăture fumul produs 
de motorul locomotivelor Diessel

In mina Lupeni, o parte din 
transporturi se efectuează cu loco
motive Diessel de 4 tone. La a- 
cesle locomotive gazele produse de 
motorina întrebuințată pentru com- 
bustiune sunt filtrate și răcite cu 
apă. pentruca in contact cu aerul 
•din mină, care conține ’gaz metan, 
să nu producă incendii

Aceste filt e se defectau insă 
foarte des, mai ales d n cauza pom
pelor de apă. care nu refulau apa 
in mod conținu prin tuburile de 
eșapament pentru stingerea scân
teilor, iar conductele de refulare se 
înfundau cu sgură.

Din această cauză, fumul evacuat 
de motorul locomotivei nu era bine 
filtrat, fiind astfel dăunător sănătății 
muncitorilor deta transporturi, pre
cum și din alte locuri de muncă 
unde ajungea fumul.

Pentru înlăturarea acestui nea
juns. șeful de echipă llilecan locan 
dela întreținerea acestor locomotive 
împreună cu strungarul Novizk, 
Carol, au conceput și executat o 
nouă pompă de apă acționată 
prinlr un sistem de transmisie dela 
axa motorului și care nu se mai

REORGANIZAREA COMITETELOR DEMOCRATE
E V R E EȘTI

(Urmare din pag. ,I-i|
al C. C. al CDE a făcut o anali
ză a situației politice a celor 
două tabere, subliniind că impe
rialismul american și burghezia 
evreească au încercat să folo
sească diversiunea naționalis
mului sionist spre a izola po
pulația muncitoare evreească de 
poporul muncitor din R. P. R. 
Sioniștii au încercat să atragă 
massele muncitoare evreești la 
temorca marei burghezii reac
ționare evreești aflată in slujba 
imperialismului american, ei au 
urmărit să transforme populația 
muncitoare evreească intr'o 
massă de manevră a imperialiș
tilor organizatori ai războiului 
din Palestina. Vorbitorul arată 
apoi politica justă a Uniunii So
vietice, forță principală *in lup
tă pentru o pace durabilă bazată 
pe principiile de libertate a fie
cărui popor in spiritul democra
ției și al progresului.

In continuare, tov. Boroș a 
iăcut analiza situației interne a- 
rătând succesele obținute de cla
sa muncitoare condusă de a- 
vantgarda sa, PMR și strânsa 
colaborare care trebue să existe 
între oamenii muncii de toate 
naționlitățile. Arătând impor
tanța rezoluției plenare a CC al 
PMR cu privire la chestiunea 
națională a citit punctele princi
pale din rezoluție care trasează 
calea pe care trebue să pășească 
populația evreească, demascând 
politica sioniștilor care nu au 
nici un interes comun cu clasa 
muncitoare evreească, ci este o 
unealtă a țărilor capitaliste.

Vârfurile sioniste au căutat 
să țină populația evreească în- 
tr’o permanentă stare de provi
zorat, împiedicând încadrarea ei 
in munca productivă, alături de 
celelalte naționalități. Au pus in 

defectează atât de des. Totodată, 
filtrarea fumului e mult mai bine 
făcută, fiind evacuat In aer sub 
formă de vapori, care nu sunt atât 
de dăunători sănătății, constituind

Importante inovații aduse de doi muncitori 
dela atelierele de vulcanizare 
de pe lângă preparația Petrilo

In atelierul de vulcanizat dela 
preparația de cărbuni din l’etrda 
se repară benzi de cauciuc jkii- 

tru transportat cărbunele ]>rin 
instalațiile spălătoriei, anvelope 
pentru autovechicole precum și 
alte obiecte de cauciuc necesare 
exploatărilor carbonifere 
Valea Jiului.

Printre acestea, cea mai 
voioasă era vulcanizarea 
lopelor pentru mașini, care ne
putând fi întoarse necesita mult 
timp de lucru.

Acum câtva timp, muncitorul 
Oroși Andrei care lucrează in 
acest atelier, a construit un dis-

din

ane- 
anve-

circulație svonuri dușmănoase 
regimului de democrație popula
ră, au organizat emigrări haoti
ce reușind să creeze o atmos
feră de panică în rândurile ele
mentelor înapoiate ale populației 
evreești.

După ce s’a ales noul comitet 
compus din Braun Alexandru, 
Edelstein Martin, Farkaș Ioha- 
■a, Goldstein Iosif, Lebb Wi- 
liam, Levi Colloman, Dr. Mol- 
nar Eugen, Reingewurtz Her- 
man, și Weînberger Pavel, tov. 
Boroș a trasat sarcinile ce re
vin noului comitet. A luat apoi 
•u vântul tov. Goldstein Iosif, 
care în numele noului comitet 
și-a luat angajamentul de a de
pune tot efortul pentru îndepli
nirea sarcinilor. Din partea P. 
11. R. a luat cuvântul tovarășa 
lîaria Sârbu arătând lupta dusă 
de Partidul Comunist incă din 
ilegalitate, citând eroii clasei 
muncitoare care s’au jertfit pen
tru libertățile de astăzi. In con
tinuare a arătat că in condițiile 
ascuțirii luptei de clasă, întărind 
unitatea politică și morală a în
tregului popor muncitor fără 
deosebire de naționalitate, smul
gem o armă periculoasă din mâ
na dușmanului de clasă, creem 
condițiile pentru obținerea de 
noui victorii in lupta pentru 
consolidarea regimului de demo
crației populară.

In încheere a arătat, că alături 
de toți oamenii muncii din R. 
P. R. populația evreească tre
buie să se încadreze în munca 
productivă pentru îndeplinirea 
Planului de Stat, in lupta pen
tru construirea socialismului.

După ce s’au citit moțiunile 
adresate C. C. al P. M. R. și 
C. C. CDE, ședința a luat sfâr
șit-

S. SOLOMON

astfel un 
năla|irea 
mină.

iacfor însemnat in imbu- 
cond jiilor de muncă in

Gropeanu Kemus 
corespondent voi.

in-pozitiv cu ajutorul căruia 
toarce anvelopele pe dos, putând 
fi astfel reparate intr'un timp 
mai scurt și in condițiuni bune

Noul dispozitiv este compus 
dintr’o masă puțin mai mare de
cât cauciucurile de mașini, pe 
care sunt montate 4 lanțuri cu 
cârlige care apucă marginile 
cauciucului și strânse cu niște 
șuruburi, întoarce cauciucul pe 
dos.

Utilizând acest dispozitiv, 
muncitorii care lucrează la vul
canizarea anvelopelor, depășesc 
norma zilnic cu peste 100%.

Tot la acest atelier, muncito
rul Ecobescu Gheorghe, a con
fecționat o matriță cu ajutorul 
căreia toarnă tălpi de cauciuc 
pentru cișmele necesare mineri
lor care lucrează în apă.

Prin construirea acestei ma
trițe, tov. Ecobescu Gheorghe a 
realizat o economie de din 
sumele ce se cheltui: u înainte 
pentru cumpărarea tălpilor pen
tru cișmele de cauciuc.

D. GAGEANU

(Urmare di*

la acest pre| 
lei — administrațiile exploa- 
trebue să ducă o luptă ho- 
ele trebuesc să organizeze a- 
luptă pe sectoare, pe grupe.

Oiț 1.1) I 
deci o suma ce depășește cheltuelile 
prevăzute.

Exploatarea Lupeni este numai ui 
exemplu. Celelalte exploatări carbo
nifere din Valea Jiului depășesc și 
ele prețul de 690 lei.

Pentru a ajunge
— 690 
tarilor 
iărită, 
ceastă 
etc., să efectueze un sever control al 
consumului de material și energie, 
să sprijine și să stimuleze pa tofl 
acei care prin inovații și raționali
zări fac economii, contribuind Ia re
ducerea prețului de cost.

Paralei cu aceasta, trebue să se 
facă o cât mai justă repartizare a 
brațelor de muncă suprimându-se 
toate posturile neproductive, să se 
introducă munca în acord in toate 
locurile posibile, să se treacă la or
ganizarea preluării lucrului pe schim
buri, in așa fel incât fiecare munci
tor după 24 de ore să-și cunoască 
salariul pe ziua precedentă. In acest 
fel fiecare salariat se va simți co
interesat in îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin in cadrul programului ex
ploatării șl Planului de Stat.

Contra absentelor nemotivate, car» 
desorganizează producția, trebue du
să o luptă neobosită. Din cauza llp-

fo.-t re
pună la

general 
de cost 

întreaga 
!e mi-

(Urmare din pt*g l-a) 
tractoare urinează să atingă 
160 miliarde ruble. Imediat du
pă punerea in aplicare a noului 
plan cincinal s’a ajuns, cu toate 
greutățile lăsate de răzlxiiu, la 
realizarea unor iințxirtante eco
nomii in toate ramurile de acti
vitate industrială. Față de anul 
1945, o serie întreagă <le între
prinderi și sectoare economi c 
au realizat reduceri insemnate 
ale consumurilor .pecifice de ma
terii prime și materiale, iar 
cheltuelile de regie au 
duse in unele sectoare 
JO%.

In anul 1947, țilanul 
de reducere a prețului 
a fost supraimplinit in 
industrie, întreprinderi! 
nisterului conftrucțiilar de ma
șini țientru construcții și căi ce 
comunicații au reușit să reducă 
prețul de cost al producției cu 
27% față de anul 1946.

Aceste succese au fost posi
bile datorită ritmului rapid de 
refacere a industriei grele, da
torită progresului neîntrerupt, 
a ridicării nivelului de trai al 
muncitorilor și avântul luat de 
întrecerile socialiste.

Reforma monetară și alioli- 
rea sistemului de cartele a avut 
in ace<t sens o importanță eco
nomică imensă. Aceste măsuri 
au consolidat pârghiile econo
mice ale întregei economii na
ționale, au mărit puterea de 
cumpărare a monedei, au con
stituit un puternic stimulent 
pentru desvoltarea producției, 
au cointeresat materialmente pe 
muncitori in rezultatul muncii 
lor.

Realizarea unor economii 
de 100 miliarde ruble
La începutul anului 1948 co 

lectivele a nouă întreprinderi 
industriale din Moscova, intr'o

sei unora, mulfi mineri sunt nevoifi 
sâ-șl schimbe locurile de muncă, ne- 
putându-ți îndeplini normele din cau- 
ra necunoașterii amănunțite a tere
nului.

la plenara din 22-24 Decembrie 
4948, C. C. al Partidului Muncitoresc 
Român a hotârit imbunătăfirea traiu
lui oamenilor muncii printr'o mai 
justă repartizare a salarizării, favo
rizând in primul rând categoriile 
atici care nu aveau asigurat nici mă
car minimum de existentă. Aceste 
salarii nu trebue să greveze prețul 
sârbunelul. Diferența de salarizare 
care va rezulta din noua incadrare. 
trebue să fie recuperată prin ridica
rea producției și productivității 
muncii șl prin economisirea materia
lelor folosite la 
nelul.

§i, acest lucru 
Urmând exemplul 
ducfie, care fac i 
la consumul de < 
lemnos, energie, < 
Valea Jiului trebue să extindă miș
carea pentru realizarea de economii 
să-l dea un adevărat caracter de 
massă.

Dacă fiecare 
numai 5% din 
s'ar realiza 
tui an economii de cca. 7300000 
la «xpioslv, 8.886.8M la material 

ei tragerea cărbu-

posibil, 
in pro-

este foarte
I fruntașilor 
însemnate economii 
explcsiv, material 
etc„ minerii din

miner ar economisi 
materialele folosite, 

în cursul aces-

lăm.
in îndu-trie este 
a ritmului rapid 
six'ialiste, a re 

de termen a pla- 
Acumularea se 

diferența dintre

ftsiBorarBa remiliiilii îo înMoMfi sovietice 
scrisoare adresată lui I. V. Sta- 
lin și-au luat angajamentul să 
renunțe la dot.ițiunile Statului, 
să lucreze fără deficit. Munci
torii și tehnicieni întreprinderi
lor nidu-triale din Mo>cuva și- 
au luat obligația să realizeze 
peste plan o acumulare de țx-te 
2 miliarde ruble. Apelul și ini
țiativa lansate de oamenii mun
cii din Mosc-o'a au fot urmate 
cu entuziasm de muncitorii dia 
toate colțurile 

Acumularea 
baza materială 
al reproducției 
alizării inainte 
nului cincinal.
realizează prin
prețul de vânzare fixat și prețul 
de cost al producției. Dacă pre
țul de ccet real este mai mic de
cât cel prevăzut in pian, are I.k* 

ceiace se numește acumulare 
peste plan. Lupta pentru redu
cerea prețului de cost egte Iuțită 
pentru mărirea rentabilități;, 
pentru mobilizarea tuturor re
surselor interne ale Întreprin
derilor. Rezervele acestea la
tente sunt foarte importante. 
Este suficient să spunem că fie
care procent de reducere a pre
țului de cost in URSS înseam
nă un surplus de acumulare de 
peste 2 miliarde ruble față de 
valoarea producției din 1947. 

Factorul principal al prețului 
de cost in industrie, îl constitu» 
materia primă, materialele, se- 
mi-fabricate, cumliustibulul, je- 
nergia e'ectrică; in anul 11440 a- 
ceste cheltuieli reprezentau 70% 
din prețul de cost. Conform 
planului cincinal, prin reducere* 
de cheltuieli la acest capitol, 
toate întreprinderile de stat 
vor trebui să realizeze o econo
mie globală de 100 miliarde ru
ble, adică 2/3 din suma totală 
a economiilor prevăzute în plan. 

„Continuare in numărul viitor''

realiza o

actuafele 
economii

fruntea minelor din 
sunt in folosul tu- 
muncii si in primul

lemno», 1420000 lalăturoaie(margi 
ni) șl 4.850.000 lei la energic. Șl a- 
ceasta in cazul când s’ar 
economie de numai 5G.

Ori, este evident că in 
condi|iuni, se put realiza 
mult mai mari. Insă pentru aceasta 

este necesar caliecare omalmun ii 
iă fie pătruns de simțul că acesi* 
economii nu sunt făcute in folosul 
clicilor de exploatatori care au stat 
până mai cri in 
Valea Jiului, ci 
turor oamenilor 
rând al lor, minerilor. In condtiuniie 
luptei pentru indeplinirea Planului 
de Stat și, concomitent, in condi(iu- 
nlle luptei pentru organizarea socia
lismului in țara noastră, nici unul 
miner conștient, nici unui salariat 
conștient din administrațiile exploa
tărilor carbonifere din Valea Jiului, 
nu-i este permis să privească cu in
diferentă problema reducerii prețu
lui de cost al cărbunelui, după cuib 

nu-i este permis să prh cască cu in
diferentă problema ridicării neconte
nite a producției sau a îmbunătățirii 
calității. Fiindcă reducerea prețului 
de cost al cărbunelui, înseamnă îm
bunătățirea condițiilor de viată ale 
celor ce muncesc și în primul rând 
îmbunătățirea traiului minerilor, ai 
acelora care II produc.

SUDER VILTAM
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AuWi itătite militare american" împiedică activitatea 
misiunii sovietice de repatriere 
din zona de ocupație americană

BERLIN, 23 (Rador). - Co
mentând știrile apărute în presa 
occidentală potrivit cărora coman
damentul american ar fi dat ordin 
de inc.tare a activității și de re
tragere a misiunii sovietice de re
patriere din zona de ocupație a- 
mericană, până la 1 Martie a c, 
locotenentul general Luklancenko, 
șeful statului major al adminis
trației militare sovietice din Ger
mania a făcut următoarea decla
rație :

Un astfel de ordin ar fi o în
călcare a obligațiunilor interna
ționale a guvernului Statelor U- 
nite în ce privește repatrierea per. 
soanelor strămutate care în urma 
războiului șl persecuțiilor autori
tăților fasciste au fost siliți să 
plece din patria lor-

Generalul Luklancenko subli
niază că peste 1COOOO cetățeni 
sovietici au fost deținuți în con
diții mizerabile în lagărele pentru 
persoanele strămutate din zona 
americană.

Acești cetățeni sovietici sunt 
amenințați și bătuți de fasciști și 
criminalii de război care încearcă 
să împiedice reîntoarcerea lor în 
patrie Autoritățile militare ame
ricane sprijină acțiunile acestor 
criminali. Contrar angajamentelor 
luate de guvernul Statelor Unite, 
autoritățile militare americane din 
Germania, nu au permis misiunii 
sovietice de repatriere să viziteze 
pe cetățenii sovietici internați în 
lagărele din zona americană.

Mai departe generalul Lukia- 
cenko arată că recentele măsuri

Cea de a 31-a aniversare a 
Armatei Sovietice

MOSCOVA, 23 (RADOR).— 
Miercuri, întreaga Uniune Sovie
tică sărbătorește ceea de a 31-a 
aniversare a Armatei Sovietice. 
Cu această ocazie sunt organi
zate conferințe, expoziții, concerte, 
se rulează filme documentare o-

Guvernul De Gasperi 
sprijină fățiș elementele fasciste

ROMA, 23 (Rador). — Știri
le primite din Roma anunță că 
fostul general fascist Mario 
Roatta a fost achitat de Tribu
nalul Militar din Roma.

Se știe că generalul Roatta, 
împreună cu mai mulți generali 
fasciști, a predat Roma germa
nilor, iar atunci când bandele 
fasciste s’au retras in Nordul 
Italiei, a ordonat masacrarea a 
sute de luptători antifasciști. In 

luate de autoritățile militare ame
ricane împotriva misiunii sovietice 
de repatriere violează acordul cu 
privire la repatriere încheiat între 
guvernele Statelor Unite și Uni
unii Sovietice, asemenea măsuri 
nefiind în acelaș timp de compe-

Mecanizarea continuă intens in toate 
domeniile economiei Uniunii Sovietice

MOSCOVA, 23 (Rador). —
Mecanizarea continuă intens în 
toate domeniile economiei Uniu
nii Sovietice. Ia numeroase col
hozuri din districtul Sverdlovsk 
funcționează acum ultimele tipuri 
de tractoare electrice produse în 
cursul anului 194S,

Vorbind la un meeting la Frankfurt pe Main
Max Reiman, președintele Partidului 
Comunist din Germania Occidentală a 

declarat că răspunzătoare pentru 
statutul de ocupație este conducerea 

Part dului Social Democrat
BERLIN, 22 <Rador).—Agen

ția DNB anunță că pentru prima 
oară dela ieșirea sa din închisoare. 
Max Reiman, președintele Parti
dului Comunist din Germania Oc
cidentală, a luat cuvântul în ziua 
de 20 Februarie la un meeting 
la Frankfurt pe Main, la care au 
participat 3000 persoane.

In cuvântarea sa, Reiman s'a 

glindind eroica luptă a Armatei 
Sovietice în timpul războiului ci
vil și războiului pentru apărarea 
patriei.

Ziarele publică numeroase ar
ticole închinate Armatei Sovie
tice.

1949, el a fost tradus în fața 
Tribunalului Militar de unde cu 
ajutorul Cardinalului Pacciardi 
s’a refugiat pe teritoriul Vati
canului.

După achitarea celuilalt mare 
criminal de război, Valerio Bor- 
ghese, eliberarea lui Roata nu 
face decât să ilustreze odată mai 
mult politica guvernului De 
Gasperi, care sprijină fățiș ele
mentele fasciste. 

tența autorităților militare ameri
cane.

Atitudinea autorităților militare 
americane față de repatrierea ce
tățenilor sovietici reprezintă o gro
solană încălcare a celor mai ele
mentare principii de umanitate.

Tehnicienii sovietici au obținut 
un nou important succes prin con
struirea așa zisului „desfoliator", 
o mașină fabricată în serie de 
către uzinele metalurgice din Tas- 
kent $1 utilizată fa recoltarea bum
bacului.

ocupat de consecințele statutului 
de ocupație pentru Germania. El 
a declarat că conducerea Parti
dului Social Democrat, îu frunte 
cu Schumacher și Ollei hauer- 
este răspunzătoare pentru statu
tul de ocupație, deoareae a cerut 
administrațiilor militare occiden
tale și guvernului din Washing
ton să elaboreze un asemenea 
statut. Aceasta asigură 'dominația 
imperialismului american în Ger
mania Occidentală. Cu toate a- 
cestea, cei dela Casa Albă din 
Washington ar trebui să știe că 
ei nu pot întoarce roata istoriei.

E ULET1N EXTERN
Bevin a avut Luni o între

vedere cu Tsaldaris, care se 
alia în capitala britanică.

Se anunță că obiectul în
trevederii a fost discutarea 
„organizării securității" pre
cum și crearea Blocului Me- 
diteranian în care să intre 
Grecia, Italia, Turcia, și alte 
țări.

x

După cum anunță publica
ția italiană Buifettino Eco
nomico Tinanziario, marile 
fabrici de automobile Opel- 
werke au trecut în posesia 
firmei americane de automo
bile General Motors.

Schimburile economice din cursul arului 1948

In timp ce in Urile capitaliste se 
Înregistrează o scumpire crescândă. In 
Uniunea Sovietica preturile au scâzut 

considerabil $i continua sa scadă
NEW yORK, 22 (Ra

dor)- — Departamentul Orga
nizației Națiunilor Unite pen
tru chestiunile economice a dat 
publicității un raport intitulat 
„Principalele schimburi econo
mice din cursul anului 1948", 
conținând date statistice cu 
privire la producție, materii 
prime, comerțul internațional, 
transporturi, etc.

Raportul spune câ evaluă
rile preliminare arată că pro
ducția industrială mondială a 
fost în primele 9 luni ale fi
nului 1948 cu 11 la sută mai 
mare decât în aceeași perioadă 
a anului 1947. Această spo
rire, spune raportul, se dato- 
rește în special creșterii pro
ducției în Uniunea Sovietică 
și în alte țări ale Europei

După ce scoate în evidență 
semnificativa sporire a pro

In urma importului din U R.S.S. a unor 
mașini și instalații pentru filaturi și 
țesătorii, industria textilă maghiară 
va înregistra o sporire apreciabilă

BUDAPESTA, 22. (Rador). 
Presa maghiară anunță că dele
gația industriei textile din Un
garia, care a tratat la Moscova 
importul de mașini și instalații 
pentru iilaturile și țesătoriile 
maghiare, s’a întors la Budapes
ta. Delegația a stabilit importa
rea unei instalații complecte de 
fabrică cu 20.700 de fuse, a că
rei livrare va începe in vara a- 
cestui an. Vor mai fi importate 
250 mașini de cusut speciale 
pentru industria de confecțiuni,

Ministerul Muncii din Ba» 
varia a anunțat că începând 
dela 1 Mai 1948 aproximativ 
10.000 de persoane din Ba» 
varia (zona americană) au 
fost trimise în Franța.

Se știe că autoritățile de 
ocupație franceze procedează 
la recrutări masive în zona 
de ocupație din Germania, 
pentru a spori efectivele legiu
nii străine franceze.

x

Știri sosite din capitala U» 
niunii Sud Africane arată că 
criza monetară s'a agravat 
mult în cursul ultimelor zile, 
rezervele de lire sterline ale 
Băncii Naționale scăzând cu 

ducției in țările greu des'astale, 
ca Uniunea Sovietică și Po
lonia, autorii raportului arată 
că, pe de altă parte, țări ca 
Belgia, Olanda, Marea Brita
nic, Danemarca, Norvegia și 
Suedia, își mențin producția 
la nivelul ultimului trimestru 
al anului 1947, sau foarte pu
țin deasupra acestui nivel. Sub 
titlul „Evenimentele inflațio
niste și deflaționiste din cursul 
anului 1948", raportul se re
feră la scumpirea crescândă 
din numeroase țări ale lumii 
cuprinzând Statele Unite, Ca
nada, Australia, Noua Zee- 
landă, America Latină, India, 
Filipine și China, în timp ce 
în Uniunea Sovietică nivelul 
mediu al prețurilor „pare" să 
fi scăzut considerabil sub in* 
velul anului precedent și con
tinuă să scadă.

a căror calitate este mult supe
rioară mașinilor ,,S.nger’’.

Aceste importuri vor permite 
industriei textile maghiare o 
sporire apreciabilă a producției 
atât din punct de vedere canti
tativ, cât și calitativ.

Cititi
SCÂNTEIA
Organ Central al PMR

încă 6 milioane lire, ceeace a 
provocat îngrijorarea cercuri
lor financiare și economice în 
ciuda afirmațiilor optimiste ale 
ministerului de finanțe ale A» 
fricei de Sud.

x

Moțiunea Comitetului Exe
cutiv al Confederației Gene
rale a Muncii din Italia de
clară între altele că Confede
rația Generala a Muncii, va 
lupta împotriva șomajului și 
că în acest scop a trimis in
strucțiuni organizațiilor sindi
cale pentru a cere desființarea 
muncii suplimentare și începe
rea unui vast program de lu
crări publice.
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