
Lămuriri asupra simplificării 
••paratului de Stat*>

’r.

Odatâ cu t ec< rea și apl curea 
prin ului nustru 1‘ an du Stat «I la 
crearea organelor locale ale puterii 
do Stat Sfalur.lt> Populai e 
a apiiiul cu o ueccs tatu de nelnlâ- 
turat reorgan zarea șl simplificarea 
aparatului de Stat, in tua.o ramu
rile Iul.

Vecii ul Stat burghezo-iuoșlerese, 
care era uu in trument iu niâln le 
exploatatorilor pentru oprimarea 
celor ce muncesc, șl-a organi.at, pe 
baza undi centralism birocratic, o 
castă pu'ernică birocratici parazi
tari. Datorită cond (Junilor in care 
s’a uăs ut ș, f a desvoltat regimul 
nostru de democrație populară șl In 
car: S'atul a devenit Instrumentul 
dictaturii proleiar atulul. vechili a- 
parat de Stat burghezo-iuoșleresc 
nu a Putut II nimicit dinlriodatâ. 
Nun al pe măsura cucer'rll do noul 
poziții in upta pentru puterea po
litică, prolel. ria ul, in alianță cu ță
rănimea munc toar , a iulaturat o e- 
mentc'e dușmănoase, corupte șl in
capabile d'n aparatul de Sfat. Cu 
toa'e ace tea. forma acestui aparat 
de Stat a rămas până istăzl cea 
veche, greoa'e, birocratică șl ex
trem de costisitoare. Forma acea
sta nu corespunde perioadei de tre
ce e dela capi aii in Ia soJal sin.

Dacă aparatul de Stat ar fi ră
mâi in vechea formă birocratică și 
costisitoare, acest lucru ar fi însem
na* o frână seri asă In calea acu- 
n uiării socialiste, fără de care nu 
se pot asigura mijloacele bănești 
necesare pentru reconsfruct’a so
cial stă a tării, pentru creiarea unei 
industrii de b ză puternice șl a li
ne agriculturi mecanizate. Ca ur
mare. nu ar fl fost posl ilă i Ici îm
bunată! rea sltu: Hei ma erlale a 
funcționarilor adm nistrativi din a- 

____paratul de Stat.
A aratul no ru administrativ este 

astăz' prea umflat.
Instituțiile, întreprinderile indus

triale, agrare, comrrc’ale de Stat, 
suferă de mult b rocratism, ele au 
prei niulți 'unctionarl admi Istrat vi 
fată de număru muncitor I r, al ele
mentelor care p rtic'pă direct la 
procesul dc producție. In acelaș 
timp avem o mare lipsă da munci
tori calificați, tehnicieni, Ing neri, 
etc. — și ac astă I psă va crește pa 
măsură c> s> vor desvolta între
prinderile noa tre socialiste. Este 
deci de o însemnătate vitală, atât 
pentru desvoltarea șl înflorirea eco
nomie noas re socialiste, cât și 
pentru rld'oarea nivelului de trai și 
a nivelului cultural al celor ce mun
cesc, ă realiză n o justă și rațională 
repartizare a forțelor de muncă, 
astfel incât să putem obține o creș- 
(cr. continuă a forjelor de muncă 
product ve șl o reducere la strictul 
necesar a forțelor de muncă ad
ministrative.

In acelaș timp, din cauza carac
terului centralist, birocratic, al ve
chiului aparat de Stat, avem con
centrate la centru, in munci admi
nistrative, elemente capabile din 
punct de vedere profesional — me
dici, profesori, ingineri agronomi, 
ingineri si viei, etc. — în vreme ce 
institutll'e locale, spitalele, materni
tățile, școlile, in reprinderi'e Indus
triale sau agrare. Sunt lipsite de 
specialiști.

/’entru rezolvarea și a celor mai 
mici probleme I- gale de pens I, a- 
sigurările sociale, ne. oile gospodă
riși, etc.. care ar fl putut fl solu
ționate de pildă la autoritățile de 
plasă, ce'ătcnil trebuiau să se adre
seze ministerului respectiv, să călă
torească de câteva ori la București, 
în vederea obținerii unul rezultat. 
Ciclarea Sfaturilor Populare, ca or
gane locale ale puterii de Stat, În
lătură ace t mare neajuns. Prin cre- 
îarea Sfaturilor Populare se aplică 
principiul CENTRALISMULUI DE
MOCRATIC organele Inferioare sunt 
puse sub îndrumarea șl controlul 
organelor superioare, iar pe de altă 
parte se acordă organelor locale o 
largă In'tativă pe tărâm economic, 

al, sanitar șl administrativ.

de V^SILE LUCA 
srcrelra n< C C. ol P. M. K , 
p<> ședințe ol C notli ei pentru 
simplii cura și re|i noi sorea 

apr tulul de bl 1

legea asu ra Consiliilor Popula, e 
capitolul II, articolele IR șl 10 

fixează sarcinile S olurilor Popu are 
i i domeniul economi , Ununc r, vul
tur. , sanitar, pol Ic șl administra 
tiv. Pentru ca I (urile Populare sa
și po (ă îndeplini cu ucces sare - 
oile, ele rebuesc încadrate cu ele- 
mtn o blno p egă e. I ,te de aceea 
neces r ca aparatele centrale ale 

o in -I rr I r r Iiz > r,

ca pă | in cuinate alo apar (ului de 
S u să treacă itb conducerea șl 
controlul < reci al Sfaturilor Popu
lare. Iii felul acesta vor putea ii 
s (isfăcut. mul. uial I li e nevo'le ce
lor ce muncesc, la orașe șl sate.

Slmpl'flca in adm nls'rat el do 
Stat șl raționalizarea muncii in Insti
tuțiile și iuti eprinder le de Stat, în
lăturând Imens le Io mall ăfi Inutile, 
blrocra Ice, au crelat d sponlbllltătI 
de funcționari. Menținerea mal de
parte, în servlc'lle adm nlstrative, a 
acest r funcționar, ar II o piedică 
in culca funcționării normale a apa
ratului de ai șl ar provoca ntarl 
cbeltuell Inutile.

Pentru a pune cară' acestei si ua- 
țli, adică pentru a ni cșora numărul 
funcționarilor din adm’iils'ratle ș| a 
spori forțele din p oduct'e, crelnd 
astfel conditlunl pentru ridicarea n'- 
veluh’l de trai al celor ce muncesc, 
Guvernul a lolărit ca plusul de 
funcționari că fie pus In disponibili
tate. cu drepturile de salarii ce au 
avut in Decembrie 948, până la 
plasarea lor in alte locuri.

Deslgu» că a fl pes in disponi
bilitate nu înseamnă a II epur-ri saj 
con primei. Ce puși in disponibili
tate sun' cameni ai muu II iczervcle 
d'sponibile ale Statului nost u de
mocrat, de care Guvernul, r-rgan'zn- 
tlile de Partid și sindicatele au și 
trebuo ■ ă aibă toată gr ja.

In țările cap'talisle niarshali ale 
se închid întreprinderi industriale, 
se concediază milioane de oameni, 
care sunt aruncați in stradă, pradă 
foamei ș ml'eriei, fără nici o pers
pectivă. In St tec Unite ale Ante- 
ric'l șomajul crește necontenit, cu 
toate incercărlle Imper aliștilor de 
a rezolva — cu a utorul planului 
Marshs I — dF'cultăt le lor econo
mice tot mai adânci. , e ,-rinarea po
poarelor din Europa șl din țările co
loniale șl dependente.

La no , unde ’ m început construi
rea socialismului, șomajul dispare 
pentru totdeauna. Oamenii muncii, 
scoși astăzi din aparatul de Stat, nu 
su it aruncați pe stradă. Ei sunt re
grupat', in vederea folosirii mal 
juste a forțelor de muncă, in vede
rea întăririi forțelor de producție.

Pani la repa Uzarea lor in alte 
locuri de muncă, >alar'a|ii puși in 
disponib litate, cap...ă ca ajutor, de
la Statul celor ce muncesc, salariile 
pe care le-au avut. Deasemenea ei 

• își păstrează drepturile la cantina 
ministerelor respective, Ia as slenta 
med'cală, precum și toate drepturile 
p-evăzute in legea Asigurări or So
ciale.

Prin aplicarea primului Plan de 
Stat, Republica Populară Română 
se desvoltă vizib'l, in eluda urii și 
boicotului capi'al’știlor din Apus și 
slugoilor lor, sociri-democratii de 
dreapta. Ea se desvoltă pe baza a- 
jutorului reciproc, economic și po
litic, ce există intre țările de demo
crație populară șî puternica Țară a 
Socia'lsmulul, U.R.S.S., pe I aza stă
pânirii de către clasa muncitoare a 
principalelor mijloace de producție 
industrială, puse astăzi in slujba 
desvoltărj și nflorlril Republicii 
noastre Populare Și poporului ei.

Ceeaco au visat șl dorit cu înflă
cărare oamenii muncii, ceeace era 
irealizabil sub bles'ematul regim 
burghezo-nierieresc, sub stăpânirea 
capitalului străin și băștinaș, se rca-

(continuare in pag. IlI-a)

») Articol de fond apărut în 
„SCÂNTEIA", Nr. 1.364 din 3 Mar
tie 1949.
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La n loa J eț-Lo» «*a

Numeruși mineri lucrează In contul 
pi «gramului pe luna Aprilie

La numi .lioț-Ixinen, nume
roase grujie de intuiri, depă
șind zilnic normele, lucrează 
<le mai mult timp In contul 
programului de jm luna A- 
priite.

1 Jupi, ce schimbul i din 
grupa tov. IJlrich Ștefan, con
dusă de el, și-a îndeplinit pro
gramul de producție f>c luna 
Martie încă dela 16 Februarie 
lucrând du]>ă această data in 
contul programului de pe luna 
Aprilie, alte echipe șt grupe 
și-au intensificat eforturile ui 
muncă pentru a-i t'irma exem- 
plul.

zXstfel, echipa tov. Mana". 
Andrei, compusă din minerii 
Marian losif, Morar t'.heor- 
ghe, Marian Adrian, Sicoi lo
sif. LJroancă Ioan .și Troacă 
Ștefan scoate cărbune fu con
tul lunci Aprilie' deia Aflata’de 
2i Februarie. Echipa coitlusă 
de tânărul miner Stoicescu 
Ioan. din care fac parte tov 
Rarău Solomon, Cuza Teodor.

Lucrând cu scocuri osci'antt» blindate

Grupa lui Văideanu Ioan depășește 
norma cu 150 la sută

In ziua de 1 Martie, numeroase grupe au real zat 
ma I depășiri de normâ

Acum două săptămâni in a- 
batajul cameră al grupei tov 
Văidean Ioan din sectorul 3 
al minei Pelrila, a fosrf experi- 
nten at pentru prima dată sco
cul oscilant blindat, conceput 
de asistentul Zippenfenig Sa

Pe marp'nea problemei calității și prețului de cost al r> rnuneiui
ce <jmMiza.inLK ake

UN CĂRBUNE DE 
BUNĂ CALITATE

UN CĂnBUNE DE
PROASTĂ CĂLI 1ATE

In îndeplinirea cu succes a 
Planului de Stat pe anul 19 i9, 
reducerea prețului de cost al 
cărbunelui c de mare insentăra^ 
te. Unul din principală factori 
de care atârnă ridicarea sau re
ducerea prețului de cost, este 
CALITATEA cărbunelui.

Pentru a cunoaște mai bine a- 
cest lucru, să urmăririi procesul 
de prejiarare a cărbunelui la 
spălătrria Pelrila, unde cărbu
nele brut scos din m nel' Petri- 
la, Aninoasa și Lonea e selecfio- 

| nat și preparat pentru comercia- 
| Uzare.

Uenka losif, Țolba Nicol <e șl 
Ionică < onstantm, dă .ârbuiir 
in c nitul programului de f-e 
luna Aprilie, din /ma de . • 
Februarie.

lTn frumos succes ti fost obți
nut de grupi tov. Tamaș 
l’ra' < i-ic. A'«-O'.tă g’iipă mni- 
jimă din minerii Turlău Ji>an 
Pihtea (Jlieorghe, Clenuncn 
Ioan, (apotin Vajile, l’rmț 
Samoilă, Adalctk-ka Anton 
An lraș Miliai jl, 'j ipț'-r Teo
rii r, Colilii Simion. Alexan- 
drcș-cu Constantin și Horlielv 
Samoilă, muncind la adâncirea 
jiuțulut princijiti' lucrare grea 
și de s|X’cial,!ate — lucrează m 
contul programului j>e luna 
Aprilie din ziua de 28 Febrila 
rie.

Urmând exemplul acestor 
grupe fruntașe, alte grupe din 
mina liifț-Lcnea -și-au organi
zat munca pentru a obține și 

ele succese în ridicarea producției 
și produefivifâ'i muncii.

POP EUGEN, coresp.

moilă. După câteva zije de în
cercare, scocul oscilint blin 
dat s’a dovedit a ii corespun
zător așteptărilor, prin utiliza
rea lui obținându-se fără să se 
depună eforturi mai nuri -ie- 

(continuare iii pag. lila

Aici, cărbunele e prelucrat din 
două puncte de radere: a da al 
separării de șist (piatră) și al 
selecționării pe ffranulatii (mă
rimi).

Cărbunele sosit dela cele trei 
mine, intră in prepara(ie pe o 
bandă rulantă. Prima operație 
este ace a de selecționare a căr
bunelui In două caleyorii: căr
bune bulț/ăr mai marc de 80 
mm. ți cărbune cu o mărim' 
sub 80 mm. Acesta din urmă 
este spălat, iar cărbunele mai 
mare de 80 mm. c ales de piat'ă 
cu mâna, fără a mai fi spălat.

Piciul AII DllC IDUSlilUU 

un nou 91 priuirjd ul pas 
pn calbd ce P‘> le defto I* 
al treilea râzbu u m mdiaf

PARIS, 3 - flit»-
-cuniarul filtra'. ,J P.n- 

liiluliii CuiihiiiN Fran< <»•* irt- 
mii M.1U1 următorul r..-pun-,. 
la radiograma ce t-a fot l adi» 
•ala de agenția americana «k 
gtiri Interna),ouai PJ. o *o r

1- ■
„Pactul Atlantic toirlitue 

un nou și primejdios (>as jr 
1 .a-a ii po.ile duce la cei di ul 
treilea ra-le . mondial. At'-nl 
,'.ict accentuează aspectul e» 
traecoiioinic și |iur tniliLir Mb 
Planu'ui Marsha'l dm <are el 
ikiurge.

Planul Mar-hall e-t< un |4.»ii 
de ră-lxai imjiotr va I hiînni/ 
Sovietice și a țărilor di mo- 
crație ]x>pulară

Pactul .\tlantic nu e'-tu țn. 
t ucl iev onul. 1'21 , slr in con
tradicție cu 1 rincipiile jlt 
Ikizi ale Chortei Nn^iuuilbr 
Unite și violează tratatul <ic 
prie eme Franco-SovitMiiitf, răi; 
ruia poporul francez donvlp' 
să-i rămână credincios

Sunt convins că n ci -
rul ameri an nu dorețir u« 
ră boi împotriva alialumi nos
tru din timpul Stai ingrat Iubii,' 
Pearl Ilarbour-uiui și a agre
siunii fasciste impotn- i t.. 
rtlor noastre. •

lini exprim convingerea w 
prin eforturile .uniune a'<- tu
turor partizanilor libertății șț 
păcii din întreaga lumi jJanu- 
rile agresive ah. nouilor ațâță ; 
'ori la răsboi v«r ’i . tur 
nate".

’să urmărim mai întâi procesul 
d-‘ separare al cărbuni w Mn 
Oâr. . •

Alegerea bulgărilor de piahi 
si face cu mâna de pe o bandă 
rulantă de către muncitori 4- 
ti.nd când f.roeentul bulgarilor, 
de piatră c mai n are decât cel 
admis, muncitorii nu mai pot 
'ace fa/ă alegerii ptc'rei și i.tiin 
r~i banda rulantă e oprită ‘pună 
tu terminarea alegerii șistului. 
Oprirea acetflci benzi lauzcază 
siagnarc 1 jrrodueii’ i în minele

(Continuare wi pa/. II )
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Ă PAGINA TINERE I ULUI A
Cum privește tineretul muncitor

dela o așe ș sate crearea organizației sale unice
Pulul de Slutul al Uniunii Tinerelului Muncilor

Conferința Județeană de Uni
ficare, a fost întâmpinată de ti
neretul mutic tor din județ cu 
un entuz asm nestăvilit. Blantfl 
fot de muncă li poartă spre mari 
succese cu care ei și-au luat an
gajamentul să salute Congresul 
(ir unificare.

Tinerii sunt pătrunși de im
portanța marelui act, de insetn- 
nă'atea conducerii organiza/iei 
far revoluționare de către Par
tid, lată ce ne spun in acest 
sens câțiva tineri: muncitori, (ti
rani, elevi și sludenți ;

I Ml-,SCU 1,11. 
maistru minier 
fa mina Lupeili
I,a nii-ii Lupeni, în abatajul 
lor, tinerii au avut o depășire 
medie de normă de 30 la sută, 
n cinstea Congresului de uni
ficare și-au luat angajamentul 
de a da o producție și mai ma
re. Și alături de cei din alia 
(aj, un număr de încă 400 U- 
i,rtiri muncitori subterani și-au 
luat angajamente de a munci 
mai" mult și mii bine.

Toate aceste fapte vorbesc. 
Tinerii întâmpină marele act 
al unificării cu entuziasm și 
realizări. Eu nu pot decât să 
«rfă alătur lor.

IX icum înainte tineretul, 
condus de partid, unit intr’o 
organizație unică și puternic 
prin unitatea lui, va lupta cu 
mai mult succes pentru > înde
plinirea marilor sarcini de 
construire a socialismului, ce 
stau în fața întregului nostru 
popor muncitor.

Tineretul muncitor, acum 
încadrat in unica sa organiza
ție va putea munci mai mult 
— cu sprijinul și îndrumarea 

4> M. R — pentru ridica
rea sa culturală, politică, pen
tru a ajunge, la un grad mai 
înalt de calificare profesiona
lă.

Tineretul va putea duce o 
lupta mai hotărâtă impotriv 1 
rcacțiunii interne și a imperia
lismului de peste hotare.

lată dece eu salut unficarea 
și dela început m’am angajat 
in acțiunile duse in vederea 
înfăptuirii ei .

SZABO ANA 
muncitoare la fabrica 
de marmeladă-liafeg

Organizația unică revoluțio
La I. 5. a. Hunedoara

Dlelarii au dus în InutiiiuTMOI
Până acum câtev 1 zile, oțe- 

tarii delii 1. S. S. Hunedoara 
au lucrat numai cu două cup
toare, deoarece al treilea cup
tor a fost intr’o lungă repara
ție.

Deși terminarea cuptorului 
hr. 3 a fost programată pen
tru un timp mai lung, echipele 
de muncitori zidari și lăcătuși, 
muncind pe bază de. întreceri 
socialiste, au terminat recon
strucția cuptorului nr. 3. 

nară va înmănurichia terțele l.u. 
l uror categorii lor de tineret 
muncilor din țara noastră. Și 
aceasta spre deosebire dc tre
cut când era încadrat 111 mai 
multe organizații — il va face 
mai puternic.

Noua organizație de tinerel 
va promova tinerele fete iu 
munci de răspundere, se vj 
preocupa mai intens de ridi
carea lor politică și culturală. 
Prin faptul că U. M. este 
condusă de către Partidul 
Muncitoresc Român tineretul 
va putea obține mai mari suc
cese in toate direcțiile.

Do aceea, eu primesc (■rtp 
tuirea unității depline a tinere
lului muncitor din țara noas
tră ca pe un act de importanță 
istorică, ca un act de covârși
toare importanță.

DONȚ1U QV1DIU 
plugar-Uâlcele-Bu 11c

Li fel ca și tinerii muncitori 
și tinerii țărani muncitori în- 
prin mari angajamente pe ca
re se străduesc să le transfor
me î-i realizări.

Ei iși dau seama că prin 
noua organizație forțele lor 
vor crește și de acum jnfăptui- 
(âmpina Congresul de unificare 
rea ei o salută prin muncă in
tensificată.

Noua organizație contribue 
la crearea unor legături de 
nesdruncinat între clasa mun
citoare și țărănimea munci
toare din țara noastră, contri
bue la înfrățirea tinerilor de 
toate naționalitățile; e un pas 
însemnat pe calea înfăptuirii 
unității politico-morale a po
porului numitor din R. P. R.

Din alt punct de vedere LI. 
T. M. aj>ără drepturile tineri
lor țărani muncitftri de exploa
tarea chiaburilor, se va ocupa 
mai intens de ridicarea lor 
culturală, de lichidarea analfa
betismului.

Așa au fost lămuriți — cu 
ajutorul efectiv al organizații
lor de partid — tinerii țăran' 
muncitori și — conștienți de 
importanța faptului pe care-1 
fac — nu precupețesc nici un 
efort pentru a întâmpina ziua 
Congresului cu mari realizări

Cuptorul a fost reconstruit 
din temelie, pe baze tehnice a- 
vansate, cu o capacitate și re
zistență mult mai mare.

Odată cu terminarea lui, 
cuptorul a fost pus în funcțiu
ne, iar zilele trecute. oțelarii 
bunedoreni au dat prima șarjă.

Prin punerea in funcțiune a 
noului cuptor, oțelarii dela l.S. 
S. Hunedoara, vor obține suc
cese și mai mari in îndeplinirea 
cu cinste a sarcinilor ce le re
vin in cadrul Planului. 

ir. muncă, manifestându-și ast- > 
fel dragostea față de U.T.M. , 
și Încrederea nețărmurită laț.. 
de hotărârea Partidului.

CgNCZI 1OS1F
S tudent-histitutul
('ărbunehii-Pi Iroșani

i'uptui existenței unei singu
re organizații de tineret mun
citor, sub conducerea Partide, 
lui Muncitoresc Român, e de 
o deosebită importanță |K-nlru , 
întreg tineretul .

Birierele care existau mai 
înainte intre diferitele catego
rii de tineret muncitor sunt 
sfărâmate. Aceasta va jK-rmite 
stabilirea unor legături strânse 
intre tineretul muncitoresc și 
cel studios.

Tinerii studenți iși vor in- 
stiși dela muncitori noua ati
tudine față de muncă, vor de
veni mai vigilenți față de duș
manul de clasă.

Ca și tinerii muncitori, stu
denții privesc cu dragoste noua 
organizație și caută să fie 
membri demni de înălțimea 
sarcinilor.

AVRAMJ.LȚ MARIA 
elevă școala tehnică Petroșeni

Elevii încadrați în U. T. M. 
iși vor intensifica munca, vor 
învăța mai bine și vor fi mai 
disciplinați, așa cum și-au luat 
angajamentul. Și pentru tra
ducerea in viață a angajamen
tului lor U.T.M. le va fi un 
neprețuit ajutor.

La 19 Martie va avea loc Con
gresul de Unificare a arganiza- 
țiilor de tineret, intr’o organiza, 
ți-e unică ievoluționară a tinere
tului muncitor din țara noastră. 
Jn legătură cu acest important 
eveniment, care este o urinare a 
îezoluției Plenarei C. C. al PMR 
asupia activității partidului în 
rândurile tineretului, au apărut 
in Editura PMR o serie de bro
șuri ale fruntașilor vieții noas
tre politice care înfățișând dife
rite aspecte ale problemei tine- 
letului ridicate de rezoluția Ple. 
narei C. C. al PMR, arată im
portanța și necesitatea soluțio
nării lor, ,pe linia justă care a 
fo. t I rasată.

Ponorul muncitor din țara 
î’.caslră a pornit sub conducerea 
partidului, la înfăptuirea măre
ței streini a conBtituirii socia
lismului. Pentru realizarea a- 
cestei o|>ere. ajutorul unei or
ganizații puternice a tineretului 
muncitor capătă o însemnătate 
vitală. Tineretul (rebue să con- 
Iribue cu elanul său, cu tot 
entuziasmul și puterea. sa de 
muncă la marea luptă dusă de 
poporul muncitor.

Plenara C. C. al PMR. anali
zând înfăptuirile și lipsurile ac
tivității diferitelor grupări ale 
tineretului muncitor, a arătat 
necesitatea creării unei organi-

1‘rin Rezoluția C. C. al PMR 
asupra activității Partidului in 
rândurile tinerelului, tineretul 
nuvlru a căpătat o busolă sigura 
ce-l fi r. ște ue dibuiri, arâtan- 
du-i ținta imediata — unificarea 
organizațiilor ne tineret — și 
< alea largă 1 i >e descinde Iu 
luptă, muncă și învățătură sub 
conducerea partidului pentru 
construirea so< lah-mului.

Iuta că acuin un nou cveni- 
1111 ni s'a | 1 oJ.us n viața tinere
tului: apar.ția I roectului de 
Statut al l numii Tineretului 
Muncitor. El trebue să devină 
o arma puternica și du bază a 
luptei tineretului.

Statutul procizeazâ metodele 
a tivi ații 1 raclice a organizații
lor U. T. M„ formele organiza
torice ale U. T. AL, regulile ge
nerale ale vieții de organizație, 
in lumina sarcinilor puse de 
Rezoluția Parudului. El cores- 
p-unde năzuințelor FIREȘTI ale 
tineretului muncitor din țara 
noastră, năzuințe cu caracter 
REVOLUȚIONAR.

A.rombate jie dușman, a des- 
rădăcina influența ideologiei și 
moralei burgheze — iată o sar
cină de capitală însemnătate pe 
care o fixează Statutul LI. T. M.

Tânărul are o viață întreagă 
înaintea sa. El poale fi mai ușor 
educai, picate fi mai ușor ridi
cat la nivelul sarcinilor ]>e care 
istoria le pune poporului nostru 
muncitor. U. T. M.-iștii au o 
mare răspundere pentru educa
rea celorlalți tineri ce muncesc 
la orașe și sate.

Dar pentru aceasta trebue mai 
întâi ca UTM-iș'ii să fie educați 
ei în«iși. Arătând că UTM-ul 
este condus de Partid, Statutul 
precizează că el este călăuzit de 
învățătura marxist-leninistă.

Tineretul muncitor va 
sub îndrumarea atentă
zații unice, revoluționare a tine, 
retului, condusă și îndrumată 
îndeaproape de partid.

Lipsurile cele mai serioase ale 
mișcării de tineret se datorau 
organizării separate a tinerelu
lui, pe categorii. Numai o orga
nizație unică a tinerelului mun
cilor, educată în spirit marxist- 
leninist, va putea înfăptui sar
cinile care-i revin in opera de 
construire a socialismului și va 
contribui la făurirea unității po
lii i o-moiale a poporu'ui mun
cilor.

In broșura ..1 'ar'idul și orga- 
gani'.ația unică revoluționară a 
tineretului muncilor”, tov. Teo- 
liaii (îeorgeseu secretar al U. C. 
al PMR. subliniază necesitatea 
conducerii organizației unice de 
tineret de călre 1 arlid. ca o che
zășie a desvoliării «ale pe linia 
juslă a intereselor tineretului și 
a întregului popor muncitor.

..Condiția vie Viază ca această 
organizație să devină puternică, 
să se poală achita cu cinste de 
sarcinile ei. să fie cu adevărat 
ajutorul de azi al luptei pentru 
socialism și nădejdea zilelor de 
mâine, es'e conducerea sa per

Structura organizatorici pre
văzută in Matul i ste capabilă să 
asigure îndeplinirea sarcinilor 
UTM-ului, -a asigure o viață să- 
năloasă a organizației, este o 
sirm tu a inspirata din expe
riența Partidului ,-i • on.'punde 
nevmi < a <du<a ie tineri con
ți rrn inalt-dor principii părtini
te.

Rezoluția I arhdului aie or
ganizai ei un le tinerel o ..te
melie | rin ipmi r-voiuționara 
de clătii '. Corni (iile (Tuse de 
Statut p nlru primirea in l’TM 
desv ollă vig I nța de claM. îm
ple lecă pătrunderea elemente
lor dușmănoase in organizație.

Elementul muncitoresc va fi e- 
leinerilu) le I aza al or arnzației, 
usigurându-i as fel o ju-IS com- 
j o'.iție de clasă.

Dragostea de patrie, dragostea 
înflăcărată jientru .scumpa noas
tră Republică Pofiulară Româ
nă, Patriotismul acliv șt con
știent jioate deveni o |Aiternică 
forță molrică, in rândurile tine
retului îndemnăndu-1 la fapte 
mărețe

Dragostea de patrie — ura ne
împăcată față de exploatatori. 
Dragoste fierbinte pentru marea 
și neînvinsa Uniune Sovietică, 
cu gloriosul ei Partid Bolșevic, 
condus de geniul omenirii mun
citoare tovarășul Stalin! Aceste 
lozinci dragi să însuflețească pe 
fiecare UTM-lsL, in ori și care 
acțiune ar întreprinde.

Conlii'uând tradițiile glorioa
se ale l TU,. noua organizație 
trebue să ț nă seama că isvorul 
principal al forței tineretului 
muncilor este CONDUCEREA 
DE CĂTRE PABTID.

Punând acest principiu la te-

(Continuan în pag.' 11’)

ii.aneniă de către | arlid’’, spu- 
m tov. Teohari 1 cergescu.

Elanul, energia, entirsiasmul 
tineretului au fost adesea, din 
cau-a linsei sale de experiență, 
canali. ate n direcț.i greșite, fă- 
i âmlu-l să cada pradă ideolo
giei lurgh'.'ze.

’l mul dcparle de cultură, o- 
l’avit de pro paga mb> fascistă, le
gionară, anliscini a, an'lsovieti- 
i-i, p- are regimul lmrghezo- 
1 loșier. <c o inliltra in conștiin
ța sa, tineretul muncilor trebuia 
să iDvin.i (l ma-să inconștientă 
care sâ poa'â fi exploatata in 
voie și folosită de ■ ap ’aliști, în 
s.?o' urile lor războirii e.

D. r împotriva acțiunii de a- 
brutizate prin mizerie, lips.; de 
cultură și pro] agandă mincinoa
să sa ridicat Partidul Comunist 
Român și Unilatva Tineretului 
Comunist.

In broșurile „Episoade din 
anii eroi elor lup’.e ilegale ale 
Uniunii Tineretului Comunist’’ 
și „Sarcinile organizației unice 
a tineretului muncitor”, tov. 
Alex. Moghioroș secretar al C. 
C. PMR ne înfățișează aspecte 
nin lupta dârză, revoluționară
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Grupa lui Văideanu loandepăși ște
«urma cu 150 la sută

Muncitorii dela uzinele din Cugir 
și-au ales un nou comitet sindical

In ziua de 27 Februarie, 
muncitorii (lela uzinele din Cu- 
gir au alos noul Comitet Sindi
cal si Comisia le Asigurări So- 
ciule.

In sala ,.(> Mintie" muncito
rii cugireni s’.'u adunat jicntru 
a ilcee in fruntea, sindicatului 
pt cei care merită: muncitorii 
cinstiți, devotați regimului nos 
Iru, fruntași în producție.

Au participat Iov. t'.li. Stio 
ia, dela Uniunea Mctalu-cliini: 
că. 5 Drăg.n, din partea Cion

Cu toate greutățile Întâmpinate 
din cauza IticrAriior vechi 

Grupa tovarășului Popa TeocL r 
din mina Lupeni, a depășit norma 
pe luna Februarie cu 23 la S’ tă

tii abatajul frontal al grupei 
tovarășului Popa Teodor din 
sectorul 111 al minei Lupeni, 
in cursul lunci Februarie mun
ca nu a mers prea bine. Înain
tând in stratul de cărbune, a- 
acesi abataj a întâlnit o serie de 
lucrări vechi, care au îngreu
nat foarte mult munca de ex
tracție a cărbunelui.

Dar minerii din acest abataj 
nu s’au lăsat învinși. La apelul 
șefului de grupă Popa Teodor 
— un miner vârstnic dar des
toinic — toți cei 40 mineri din 
acest abataj, dintre care 12 
sunt tineri, au pornit cu elan 
la muncă pentru a nu rămâne 
în urmă.

Munca a fost organiztă mai 
bine, pentru ca greutățile să 
poată fi învinse cu mai multă 
ușurință. Cele trei schimburi

crește 
a Partidului
dusă de U. T. G. în perioada de 
ilegalitate. Sub conducerea par
tidului comunist și alături de el, 
V. T. C. a dus o luptă aprigă 
împotriva regimului de exploa
tare și pentru ridicarea con
științei de clasă a tinerilor mun
citori (reia orașe, sate, a stuaen- 
ținiii căt și în rândurile arma
tei.

Organizației unice a tineretu
lui muncitor îi revine măreața 
sarcină de a continua și desvol- 
ta fără încetare tradițiile eroice 
de luptă ale U. T. C.

In broșura sa, tov. L Răutu. 
membru al C. C. al PMR. spune 
că Re-oluția C. C. al PMR, tre- 
bue să servească ca îndreptar în 
luphi tineretului revoluționar. 
Urinătjare'e sfaturi se pot da ti
neretului muncitor la acest în
ceput de cotitură: să studieze ne
încetat învăț dura marxist-leni- 
nistă, să studieze și să-și însu
șească experiența Comsomolului 
leninisLstalinist, și să cultive 
tradiția luptei eroice a partidu
lui nostru și a tineretului co
rn un ist

Organizația unică a tineretului 
irevoluționar, trebue să plămă- 

siliului Sindical Județean, F 
Ihldai. din partei Județenei 
PMR llunedoara-Deva și J. 
( riști;.n. secretarul organiza
ției 1‘MK < 1 g 1

In linte de alegeri vechiul 
Comitet Sindical 11 prezentat ra
pidul de activitate, din care 
-- |»e lângă unele realizări —- 
au reeșit și o serie de lipsuri. 
Astfel, vechiul comitet nu 1 
dus o muncă organizată pen
tru îndrumarea tineretului, iar 
sportul de massă a fost cuin

ile grupei, precum și echipele 
simple în cadrul aceluiaș schmib 
au organizat și mai bine între
cerile socialiste intre ele și pro
gramul de producție 1 fost de
pășit—in ciuda greutăților—■ 
cu 23 la sută.

Pentru realizarea acestui 
frumos succes, alături de mi
nerii mai vârstnici, ca Revites 
loan, Călina Gheorghe, Deme- 
ter Dominic, Duli loan, Gliile 
Mihai, tinerii mineri Stoina 
loan „fost brigadier’’ Koniska 
Petru, care de mai multe ori a 
înlocuit pe șeful de grupă, Va
ra Petru, Balog loan, Dudui 
Arpad și line Vasile — mulți 
din ei sub 21 de ani.—au mun
cit cu multă sârguință pentru a 
nu rămâne in urmă.

ILIESCU IOAN 
coresp. voi.

deaseă — sub conduoerea parti
dului — un om nou, un con
structor al so: ialismului. Tine
tei ul ttebue crescut în spiritul 
devotamentului fără margini 
față de cauza poporului mun
cilor, a dragostei de muncă, a 
respectului față de bunul ob
ștesc, a urii și vigilent ii față de 
dușmanul de clasă. In acelaș 
t mp tineretul trebue să-și însu
șească învățătura cea mai ina- 
intată, învățătura marxist-leni- 
nist-slalinistă, căci omul viito
rului va fi omul unei înalte cul
turi.

Broșurile apărut? în Editura 
PAIR în legătură cu problema 
tinere ului, trei ue ;ă fie citite și 
studiate as'.ăzi de tot 'tinerelul 
muncitor, c eoare- ? ele conțin di
recții ele ] art.idului, tocmai în 
1 roblema actuală a unificării ti
neretului. In ele se fixează po- 
zipa și rolul ț>? care tinerelul 
inun itor trebue să-l aibă în 
lupta pentru c .instruirea socia
lismului.

Ele ref1 ctă in acelaș timp dra
gostea și g ija cu care partidul 
nos ru 1 rivește ] roblema tinere
tului. nădejd.a și rezierva de 
mâine a partidului.

Sub îndrumarea atentă a par
tidului organizația unică a tine
retului muncilor va înfăptui 
mărețele sale sarcini.

plcct neglijat.
Trecându-se la alegerea nou

lui Comitet Sindical, muncito
rii și-au manifestat încrederea 
și dragostea ftița de muncitorii 
fruntași îi prrxkicție și devo
tați cauzei clasei muncitoare, 
alegând în unanimii ite ție ur
mătorii: Fâțean loan, Cernea
I rancisc. Gh. Stroe, Roman 
Zoltan, V. Suteii, F.. Popi viei, 
T. Selejan, T. C uzau, St. (. re- 
țoiu, S. Bondoc, Petru Dumi
tru, Berchea Anuța, Crișan 
Mana, Kms Elena, Drăgoi 
Anton,!'. Metcșan, I). Țigănilă 
și Liniau Alai ia, membri in Co
mitetul Sindical, | recum și T4- 
nase Domnica, I. Sașii, I. Mo
rar și Al. Rei, membri in Co
misia de Asigurări Sociale.

Au vorbit apă tov. Cristian, 
Drăgoi și Stro.a care au ară
tat sarcinile ce revin noului 
Comitet Sindical. Ultimul a 
luat cuvântul tov. Fățean loan, 
care — in numele noului comi
tet — și-a luat angajamentul să 
lupte cu dârzenie pentru înde
plinirea sarcinilor ce-i revin

Coop. „înfrățirea Salariaților" 
Certejul de sus-lluneduara

CONVOCAREA Nr. 113
In conformitate cu dispozi- 

țiunile art. 38 din statut, se a- 
duce la cunoștința membrilor 
cooperativei „înfrățirea Sali- 
riaților" din Comuna Certejul 
de sus jud. Hunedoara, că 
sunt convocați la 
.-Jdunarfa Generală Ordinară 

ce se va ține în ziua de 13
Martie 1949, orele 11, in sala 
de cinematograf din Comuna 
Certej jud. Hunedoara, jientru 
a discuta și hotărî asupra ches
tiunilor prevăzute in ordinea 
de zi.

Dacă in această zi nu se va 
întruni majoritatea membrilor, 
ședința adunării generale se va 
amâna pentru ziua de 27 Mar
tie 1949 aceeaș oră și acelaș 
loc, când se va ține cu orice 
număr de membri prezenți.

Bilanțul și toate actele pri
vitoare anului social 194S, pot 
fi văzute de membrii în orice 
zi de lucru in orele de birou 
Ia sediul Cooperativei din Cer
tej.

Republica Populară Română 
Judecătoria populară rurală 
Haia de Criș jud. Hunedoara 

Dos.161 din iojg

EXTRAS
Niță Nicolae I. Visalon cu 

ultimul domiciliu în Ribița. 
jud. Hunedoara, a dispărut în 
răsloi.

S a cerut declarația despre 
el, cei ce știu ceva despre el, vor 
anunța instanța de mai sus.

Termen de judecată 24 Mar
tie 1Q49.
'ludecător-șef, Su/a Lucia

Grefier, Urgii

(Urmare din pag. l-a)______

I âșiri de nurmă de ț>este too 
la sută.

Apoi, a mai fost confecțio
nat incă uit asemenea, scoc, ca 
re 1 fost pus in funcțiune in 
cealaltă aripă a abatajului. A- 
stlel. in ultima săptămână i 
lumi bel mărie, grupa n-' 
\ aidcan a lucrai cu dou.i -co
curi oscilante blindate.

Până la intrrlumțarea a- 
ce>tor scocuri, grupa tovară
șului Vâidean avea o depășire 
de normă mica. 1 lup. ce a în
ceput munca cu scocurile blin
date. depășirea de normă a în
registrat in fiecare zi creșteri 
vertiginoase: 50, (»o, 70, 00,
iio și chiar 150 la sută, reali
zând astfel o depășire medie 
de normă ț>c luna Februarie 
de 82 la sută cca mai mare de 
pășire din mina Petrila.

Entuziasmați de succe-ul ob
ținut prin depășirea progra
mului -de producție cu 12,48 
la sută intrecând minerii ce
lorlalte exploatări din Valea 
Jiului, in ziua de 1 Martie nu

Lămuriri asupra simplif'cării 
aparatului de Stat

(Urmare dia cam l-a)

Uzează astăzi Intr’uo ritm revolu
ționar.

Zeci de miliarde de lei, acu-nu ate 
da regimul nostru din momentul Is- 
gon'ril reprezentanților claselor ex
ploatatoare din guvern $1 al răstur
nării monarhiei, au foS! șl tuni In
cest te In producție, pentru indus
trializarea rapidă a tării, pentru mo
can zarea agriculturii. Alte ionduri 
mar sunt prevăzute pentru electri
ficare, baraje, Iriga II, peotru com
baterea secetei de care su'eră unele 
regiuni ale tării, pentru construct'a 
de canale de navigat e, etc.

Dcsvoltarea rapidă a țăr I, din 
Punct de vedere economic, deschide 
mari perspective pentru creșterea 
instituțiilor culturale, sanitare, șco
lare a institutiil r ds pregătire a 
noullor cadre.

Nouile întreprinderi socialiste, in- 
dustriale >î agrare, c re au 11 stere, 
cooperația care se dcvoltă, institu
țiile culturale și de sănătate cer ca
dre, cer muncitori calificat1, tehni
cieni. maiștri, inginer,i, funcționari 
de birou, etc. Nu va fi ușor să creș
tem cadrele de care vom acea ne
voie pentru a acoperi trebu nfele !

Cu pu'erile incorda'e, cu c itu- 
z’asm revoluiion r, funcționarii pu
și in disponibil taie trebuie să piece 
in intrerrind ri. si se <-rca flec, să 
revină muncitori caliilcați, apoi (eli- 
r iclenii și ingiii ri. Există îoate po- 
s b titâtile pentru aceasta. Să plece 
pe șantierele do construcție, urde 
se realizează o tară nouă, o viată 
nouă, cu încredere n vihor. Aici se 
vor rid ca, se vor transforma fu ca

întreprinderile vor
„carnete de

Țoale întreprinderile și insti
tuțiile de orice fel, în confor
mitate cu prevederile noului 
contract colectiv de muncă pe 
anul 1949. urmează să elibe
reze fiecărui salariat — mun
citor sau funcționar — „car
netul de sa^rizare".

Aceste carnete sunt tipărite 
și se găsesc la Centrul de 
difuzare a cărții din București,

meroase gruție din mina Pe
trila și-au intensificat efort > 
iile in muncă, ț»eiitru a obține 
depășiri și mai mari de norma 
In această zi, grupa lui Văa- 
ilean lucrând <11 scocurile o« 
cilante blindate a dat iui ia 
:ulă ;«-ste normă, grupa lui 
1 'op l u<i .ic a <1:11 115 la uta. 
grupa to. Lup Sabn 180 U 
■c.r.' ., Im Schi cr Gi.gor i<«c
la ■ î.lă te n ■rină Insă, 
mai mire depășire a fost rea
lizată in ziua de 1 Martie de 
grupa tov. Fila loan, care pro
fitând le situația favorabili u 
abatajului, a dat 293 la sui* 
ț este normă.

In prezent, la Petrila se In 
< rea ă '.a conL cționare 4 ile bous 
scocuri oscilante bhniiate. cne 
vor fi pu>e in funcțiune in . 
batajul lui Poți Ludovic și in 
altele.

Aceste scocuri oscilante blin
date ii se aduc noui țierfecțio- 
nări, pentru ca prin utilizarea 
lor să se obțină succese și mai 
mari in ridicarea productivi
tății muncii in mină.

dre prețioase de constructori al so
cialismului.

Elementele spr.iallzate trebuiesc 
plasate, pe cât pos bil, in speci.li- 
tatea lor.

Organizafll'e de Partid »| Slnd - 
calele trebuie să urmărească șl să 
sprijine plasarea celor pn»i la dis
ponibilitate. Muncitorii din intiSpria- 
der. ; u dat ria să primească In rân
durile lor pe aceștia cu înțelegere 
tovărășească și să-i afute șă obțină 
o calificare cât mal rapidă. Elemen
tele capitaliste, dușmănoa e regimu
lui nostru, irebu'e să f e alângate 
din cooperative și conducerea teh
nică, admin strativ ă a acestora, din 
centralele ccmerclale, precum și 
din alte institutul de Stat unde s’au 
strecurat, — și inlocuite cu elemen
te c'nstite. recrutate din rântur le 
funcționarilor puși in disponibilitate. 
In 2—3 luni trebuie să fie plasat; în 
câmpul muncii loti funcționarii d s- 
ponibill.

Funcționarii c'nstiti, dornici de -< 
munci, indiferent unde, pentru inâl- * 
tarea r Irici celor ce truncesc, pen
tru construirea socialismului, cei 
d< rn’ci de a lup'a pentru lichida ca 
tu'uror moștenirilor capitaliste, d 
nici de a munc' pentru nflori-ea sec
torului socialist și ridi.area 1. va
lului de trai, econom c și cultural, 
ai celor ce truncesc, pot privi cu în
credere viitorul Drumul spre fer - 
cirea lor și a 'amililor for, dru or I 
bunei stări pentru întreaga clasă 
muncitoare șl fă ănimea munciți a e 
este deschis.

Cu puterile unite in luptă si in 
muncă, vom învi gc toate greu I- 
car' stau in eclea c nst uirii rocle- 
t;'(IS social sie.

elibera salariaților
salarizare'*

Calea Moșilor. 62 68. de unde 
se pot procura contra cost.

Contul unui carnet este de 
Lei 20, care va fi suspectat 'e 
întreprindere.

Câtiti
în fiecare zi
„Zori Noi”
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Muncitor ii dela societatea de telefoane mexicana 
au decimat grevă cerând mărirea salariilor

Potirul francez dorește pacea și nu va mute 
pe ie itoriui lui nici o baza militară sau garnizoana străina
RARIS, 2 (Rador). — D< lega- 

i i Con iiiului Național al Or
ganizației lup atol ilor p.nlru 
I ace și libertate au hotarit in 
cadrul unei ședințe ce u avut loc 
in orașul Issy-l.c-Moiilineanx 
l 'epuram n'ul Senei) a ti uni
tă ‘Președintelui Truman o scri
soare oe are toți francezii sunt 
chemați să o semneze.

in serisoa e se spune printre 
altele pcp rul francez dorește 
I acta și va acționa astfel încât 
Franța să nu noa'ă fi lan for
mată in câmp de luptă în even
tualitatea unui răsLoi de agre
siune.

Pe martfjnea 
A—> 

și prețului de 
(Urmare din pag. l-a)

..Datoria Franței este de u-și 
îndeplini obligațiile fuță de Na
țiunile Uni'c și îfi onformitate 
cu batalul de pijetenie franco- 
sovielie. I'en'ru a îndeplini a- 
e-e te obligații, noi nu vom ad
mite po teritoriul nostru nici o 
bază militată sau garnizoana 
străină. Noi ne rezervăm dreptul 
de a refuzi să Iu; lam în ca’ul 
când răsboiul ni se va părea 
criminal".

Noi — s? spune mai departe 
în scrisoare — nu recunoaștem 
dreptul guvernului nostru de a 

problemei calității 
cost al cărbunelui

ror încălzire se face cu combus
tibil — operație foarte ccslisi- 
mare. Căi bunele prăfuit, pentru 
a putea fi comercializat trebue 
brichetat, adică amestecat cu 
smoalăUi alte ma'erii fi presat 
,n formă i’e cărămizi sau g’.u— 
lucru care necesită multe brațe 
de muncă fi chattu"li.

Vedem astfel că p ntru prepa
rarea cărbunelui bulgări sunt 
neccsmc chcltueli mai mic!, in 
timp ce cheltuielile cu prepara
rea ■ ărbunelu’ sub 80 mm. cresc 
cu cât granu'-tia este ma mică.

Prin urmare — cu cât cărbu
nele bi ut scos din mină conține 
mai mult cărbune prăfuit, cu 
atât cheltuielile de preparare 
sunt mai mari — ridicându-t 
.stfel prețul de cost.

Să analizăm acum problema 
prc-c 'ntului ridicat de fist în căr
bune Dcfi pr centul mediu de 
fist în cărbune admis es'e de 27 
la sută, căi bunele scos din mi
na Petrila, confine 30,1 la sulă, 
cel din Aninoasa 31 fa sută, iar 
cel din Lonea 32,6 la sută.

Preparafia Pe ’r la — ca fi cea 
din Lupeni — este construită 
pentru prepararea cărbunelui 
brut cu un procent de fist de 
cel mult cg sută. Procentul 
de fist fiind ma mare decât cel 
admis, întrecând chiar procen
tul care poa'e fi spăla! la pre
parați s°pararea șistului de 
cărbune nu mai pcate fi făcută 
în condifiuni bune, deoarece a- 
paratelc de selecționare nu mai 
funcționează normal. Din acea
stă cauză, cărbunele pentru co
mercializare confine prea mult 
fist, iar șistul aruncat în haldă 
conține mult cărbune, care nu 
a pulul fi ales. Iar pcntrucă șis
tul are o grcu'ate mai mare, 
dacă cărbunele conține fist mai 
mult decât procentul corespun
zător puterii prepara/iei, insta- 
latiib’ spălătoriei sunt supuse 
la defectări dese a căror reme
diere necesită bani, materiale fi 

semna jadul Atlantic încălcând 
a-llel i>..ligațul ■ po varo și le-a 
asumat poporul francez. Itifu- 
>am sa socotim <ă acest ari ar 
hga cuvântul Franței.

Duj ă cum anunță Agenția 
TELE-PRESS, au și fost culese 
><’■ i de mii semnaturi pentru u- 
ccaslă scrisoare.

In legătmă cu aceasta — zia
rul L'IIUMANITE scrie Marți 
că ,,igjKirul francez iși dă sea
ma din • e fn <e mai linyj.de de 
g.avita'ea siiuației" provocată 
de monopoleșfii americani care 
in earcă să încorporeze Franța 
în blocul Allaniicului.

brafe de muncă producând fi 
jerturbatii in procesul de pre
parare a cărbun lui.

Dar nu numai atât. Cu cât 
procentul de fist în cărbune e 
mai mare, cu atât producția de 
căr'.urii e ma! mică. Fenaucă 
nu e tot atât dacă scoatem din 
mină o temă de cărbune curat 
fi o tonă de cărbune amestecat 
cu 32 la sută fist.

Socotind la întreaga cantitate 
de cărbuni preparată intr'o zi 
la Petri'a, fiecare procent de fist 
reprezintă 5 vagoane; iar dacă 
procentul de șist e de 32 la sută 
în loc de 27 la sută avem o di
ferență de 5 la sută — ceea ce 
reprezintă 25 vagoane de șist 
pen'iu ca e 'au făcu! aceieași 
chel ueli de transport din mine 
la preparafii, acela ș lucru și a- 
ceeaș plată 'a fi pentru cărbune.

Trebue să știm că O TONA 
DE ȘIST ARUNCATA IN HAL
DA COSTA MAI MULT DE
CÂT O TONA DE CĂRBUNE 
BULGAR. Pcntrucă cărbunele o- 
dată p epa at e încărcat in va
goanele CFR ce se află sub prre- 
parafie, iar șistul trebue încur
cat fi transportat cu funicularul 
la haldă, necesitând alte chel- 
tueli fi consum de energie.

Din cele de mai sus, vedem 
cât de mare este Însemnătatea 
reducerii procentului de cărbu
ne mărunt fi a celui de șist în 
cărbunele brut. Dacă minerii ar 
alege cu îngrijite cărbunele de 
fist — lucru care trebue făcut 
de fiecare miner conștient și 
cinstit — cărbunele scos din 
minele Văii Jiului ar fi de o ca
litate mb mii bună și tc-todată 
mat eftin.

Bătăl'a pentru reducerea Fire
tului de cost trebue î icepu'ă cu 
toată tăria. In această bătălie, 
îmbună'ățirea ca'ităfii cărbu
nelui este unu) clin factorii de 
seamă, pentru care trebue să 
lupte fiecare miner.

I. BRANEA

MENII O 2 (Răilor). ItEU- 
TEll Iransmil ■ ■■ 1 p -!• 2.:«Hi
muncitori elu s cielidea <li le- 
lefiune înv ic ina afiliata Iu So'. 
in'eriiuțiomdă telefoane, au 
i'e larat greva Marți la orele 2i

Greviștii u< r murirea darii
lor <u 20 la su'a.

Lombardo I oledamo, vice-președinle al F.5.M 
în drum spre Lake Succes penlru a participa 
la desbalerile Consiliului Economic și Social 
a îost reținut de autoritățile americane la 

sosirea sa în Statele Unite
LAKE SI GGESS, 3 (Rador),— 

Lombai .0 ioled.no. f reședințe
le Federației muncitorilor din 
America La'int și vicepreședin
tei' Federației Sindicale Mon
diale a fost lețiiiiit de autorită
țile americane la sosirea sa tn 
S a el ■ I uite j supus unui iung 
interogatoriu.

Lombardo Toledano se ducea 
li Lake Șuecess p nlru a parti

ȘTIRI EX1ERNE
La 28 Februarie, primul mi

nistru al Indici, Neliru, a vor
bit in pari inuntul indian dând 
explicaț i asupra politicii gu
vernului față de Partidul Co
munist Indian.

Nehru a declarat că in u'.ti- 
mile zile au fost .arestate 870 
persoane in legătură cu pregă
tirea grevei muiuitorilor dela 
căile ferate.

In discur.-ul său, Nehru a 
încercat să justifice campa,,a 
agresivă dusă de guvernul in
dian Împotriva comuniștilor

x
Tril una'ul militar din Atena 

a pronunțat Miercuri sentința 
de condamnare la moarte îm
potriva a cinci ]>ersoane pe 
motivul că ar ii dat ajutor 
partizanilor.

Intre aceștia se află și o tâ

Pmlul fle Jklul al Uimii liantului Muotiloi
(Llrm^ re d n pag l|)_______

melia existenței sale l’TM-ul a 
urmat exemplul Comsomolului 
leninisl-stalinist, și această ex
periență a Comsomolului este 
pentru tineretul muncitor din 
Rl R un i.-vor nesecat de învă
țăminte. A invăța din experiența 
Comsomolului — iată deci o 
no ia sarcină de bază a organi
za* 1 ic. de tineret-

Petrila, An ncasa fi Lonea. Dz 
obicei, opririle benz i de ales 
durează câte 5—10 minute fi de 
mat multe ori in timp de 8 ore. 
1 acă st p o lu 5 opriri în timp 
de 8 ore, însemnează că se pier
de un t mp de 10 minute, la care 
se mai adaugă 30 minute, care 
se pierd cu cșperații de oprire 
$i potmre — rezultând astfel <> 
Pierdere de timp de 80 minute 
in timp de 8 ere — Puful prin
cipal de extracție dela mina Pe- 
rrila, are un debit de cel pufin 
I5o tor e cârbune ia oră- De 
pierdastfef cea 200 tone căr
bune p an schimb de 8 ore din 
mina Pelrila, deoarece minerii 
i u pot primi vagonete goale 
pi nlru încărcatul cărbunelui. A- 
relaș liicru — in măsură mai 
mică — se întâmplă fi pentru 
celelalte exploatări al căror căr
bune e preparat la Petrila.

In ceeace privcfle cărbunele 
cu o gramdație mai m c Je 8o 
mm. — fi acesta e împărți! in 
mai mplie categorii: dela 80 la 
10 mm., sub !0 mm. fi cărbune
I ăfuit.

Prepararea acestor categorii 
de cărbune, e mult mai costisi
toare decât a cărbunelui bulgăr, 
;entrucă trebue spălat de fist 
in instalații spec ale. Din punct 
de vedere al valorii, cărbunele 
cu o granulase mai mică de 
io mm. e mul’ mai eftin decât 
•■el cu o granulalie mai mare, 

eși necesită operații de prelu- 
. rare mai multe fi mai compli- 
i i'e. Întâi, pcntrucă, cărbunii 
mărunți trebue și flotați, pentru- 
, a flamul (cărbunele pră'uit să 
i u fie dus de apele întrebuințate 
l < spălare. Apoi, după ce cărbu- 
. i le ca o granulafie mai mare de 
10 mm. e stâlat, urmează să fie 

epozitat in s lozuri, unde se 
urge apa din el, in t mp ce câr
mele mai mic de 10 mm. tre- 
te uscat în tobe speciale, a că

Cu mare băgare 'te seamă tre
bue fie are tânăr să citească Sta
tutul Organizației sale, cărticica 
sa d? căfu'i’âi.

Organizațiile de Partid au sar- 
iina de a slu .ia acest proect de 
Statut ' seriozitate și răspun

Negocierile in vederea salis- 
lac ,11 a ■ -lei 1 cndicari au 
f< st - i.s endate. Se < re le < a pro
sti ui lo\ 1 seri ■ -erVh.iul de le
gaturi t li tonice iniei naț.omde 
Jin Me.xiro. d< oar ce acea.stA 
soci bd c intridea a ~'i la suta 
lan limiie internaționale

cipa lu desba'erile (loiisiliului 
Economic >.i S icial in calitate <ie 
reprezentant al FSM-uhii.

l.ouis Saillant, secretarul ge
nei al al FSM care se găsește la 
Lsk- Su ccs, o ifrotes'ni In O N U 
împotriva ares’îri lui Tolrdano. 
Deatia în urma in’, ve ț i Orga- 
nizaiiri Națiui >‘or Unite. To'.edano 
a fost eliberat și și-a 1 ulii cont nea 
călaloria 

nară din Cipru în vârstă de iS 
ani

Asociația intreprinderilor 
din industr.;-. meta’.urg.câ dm 
Belgia a concediat 10.000 mun
citori și funcționari.

Asociația a anunțat c.i a t<ot 
nevoită să concedieze munci
torii datorită sistării exportu
rilor in urma „ajutorului" 
Marshall.

X
Nouă organizații chineze din 

Statele l nite și numeroși par
ticulari chinezi, au trimis tele
grame președinte'tu Truman în 
care protestează împotriva ex
pedierii unui mare număr de 
obiecte de arfă din muzeul din 
Peking in Statele Unite, pentru 
„păstrare temporară".

Ei cer cu insistență trimiterea 
înapoi a obiectelor de artă ale 
muzeului din Peking.

■dere și de a ajuta tineretul la 
organizarea discuțiilor în jurul 
aestui proect. la stimularea 
propunerilor pentru îmbunătă
țirea lui, adfel ca el să fie un 
pro'us colectiv al tineretului 
muncilor.

Pro tul acesta Ircbue să de
vină acel Statut care să contri- 
bue la munca p nlru făurirea 
unei generații de tineri, cu care 
fiecare om al muncii, fiecare 
comuni-t. fi°care patriot din 
Re[ ublica noastră Populară să 
se roată mândri' tineretul Parti- 

uiui, generația de constructori 
ai socialismului.
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