
Prin unitate tineretul muncitor 
devine o forță activă a construirii socialismului

I

Congresul de uni Icuro ce se va 
dese1 Ide lu ziua de I* Marile la 
București, se Incadre»z4 prln're e- 
venlmentele de liiipofanță ’afor’că 
pe'r-cu e In v'ata tineretului nostru 
muncitor.

încadra' In'.r'o unici organ z'Jfe 
revo'utl >nnr4, condu a de Pnrt'dul 
Muncit resc Ro in. tine etul munci
tor din tara noi-tră va deveni o for
ță capab lă , ducă la lnd< plinire 
sarc’u'le ce I se pun iu fufă In ac
tualele condiții de C'iUSlru ea ■ m- 
clallsmulul. Noua oiranlzate l'n'u- 
nea Tln'*’efu,iil' ■ii"-'* r • '
tradiția de luptă a UTC șl Inspirată 
din hogn'n ș' niă e (a expiri. ntă a 
Comsomoluhd Iul l.eulii sl S'aln, — 
va un' lortele până acum resOrate. 
a>e tu'uror ’lnerllor.

Sub conducerea sl îndrumarea 
permanent ' H Par Idu’ul "a va edu
ca f'nerctu1 In spiritul nou1) atitu
dini fa(ă de muncă. Fa ra 'rebul aia 
după cum arata Statutul să an're- 
nc’e tineretul in întreceri soHalIs'e, 
să-l anga'eze In'r’o lup ă hotăr tă 
pentru ■ ăr'rea p-odu fel, îmbunătă
țirea cal tătU prodme'or ș. a. fă- 
cându-| să d-'v'nă laotnr activ Iii 
lupta nentru cO"Strulrca soc'allsmu- 
lul în tara noastră.

UTM va 'duca ’neretul iu spiritul 
dragoste1 'ată de P rt'd. fa'ă de Ma
rea Uniune Sovhfcft. Totodată a- 
vând la hază iuvă(ă*ura marxișt
ii n'n'st- tal n'stă ea va educa tine
retul in sp'ri'u’ revoluționar, in spi
ritul luptei de c asă al devotamen
tului nețărmurit tată de clasa mun- 
c'toare $' a urli neinipăca'e fată de 
impr ab mul atâ ăt r la ră'boa'e.

Gr’l pen'ru ridicarea profesională 
a tinerilor muncitori dela ora e ș1 
sate, rr ja pentru asigurarea unor 
cond tll de viată n al bune șl îngră
direa pn'lbl'1'ă’’'or de exploatare a 
ch'abur'mll dela sate, vor fi nu • ă- 
ra'e rrln re sarc'nllc de seamă ale 
UTM.

lată de ce Ideea noull organizații 
rev lufonare a t'neretulul muncitor 
pr’n re ui'a‘ele-1 prac'lce Imediate a 
deveni' de mult 'imp dragă tinere
tului nostru lată de ce pentru in- 
făptu’rea ’u’. tinere ul nos'ru n f-nn- 
te cu tinerii din m'ue Sl fabrici, a 
lu-t.at cu bo'ări-e de neclintit.

Pe aceea z’ua Congresului de U- 
n Fcare t'nere'ul nostru munc'tor o

Acte do sobotol dpscopprito In Mino Luppni 
PR'N VIGILENȚA MUNCITORILOR

Sunt cunoscute eforturile de
puse de minerii din Lupeni în 
lupta pentru îndeplinirea pro
gramului de producție. Dar cu 
toate realizările obținute de oa
menii cinstiți, de muncitorii 
conș'ienți, mun a merge uneori 
anevoios. Mai sunt mineri, cari 
— rămași in slujba dușmanilor 
poporului muncitor — încearcă 
să saboteze munca și strădaniile 
celor mulți și atun’l când li se 
dă ocazia deteriorează sau în
străinează bunuri.

Așa au fost descoperiți zilele 
trecute la mina Lupeni câțiva 
mineri cari au deteriorat și în

lii'ăniplnâ cu o zl de are vârbă- 
to 're.

Su'e de ore de muncă voluntară au 
lost prestate I ■ c'n tea el de că're 
tineri' d'n 1 upen' ' une' ara sl Sl- 
merla. Tinerii d'n al-at ■ el- dela 
I ''nea «I I upenl o <n'ămP nă cu o 
producte sporită de cărbune.

Fntuzlasmațl de perspectlve'e pe 
caro itilapliilrea o vidra le >or u- 
n>e — rezulta al fo-ere u'ul din 
'9 Mart'e — I le d s bl ’e th eretul 
mui'cltii'* d'n (ude'ul vos’rti sl-a spo
rit eforturile In niun o. n venit ho
tărî la lupsfi pentru rM'carea nive
lului său po'^'c — deo'ng'c prin 
cercuri de citit sl --coli serale.

Reali-ă le de rână 'cum ale tine
retului munc'tor, 1 rin InsăsI ex'stcr'ta 
organ'za'lel salo u ’lce re o'u'lonare. 
vor cunoaș'e o dezvoltare ne mal 
In'âln'tâ. UTM inmău n-h'i'd for'ele 
tuturor Iner'lT ca-e uncesc la cra- 
S' sl sa e, Intr'o un tn'e de nesdtun- 
clnat |l >a face canabl'l de a 'I ’up- 
'ă‘or' ho'ărit' pen ru ocinii m ren- 
tru democrație șl pa e, pent u un 
t ai mal bun al tu uror ce'or ce mun- 
c sc.

Par o condiție de bază a tuturor 
acrt ora es e conducere-' cr'ia"en'ă 
a UTM de către Pa-'ld. T'nere'ul s’a 
dovedit în'o‘d"a<ina o tortă rrețloa- 
st> capab’ă să facă fată sarc'nl'or 
sal-. Pe ace'a acum in preajma 
Conzresu'ul •' după Cong s, ora- 
nlzafilor de P.T'ld le r v-e ra sar- 
rio~ o o al a'entă îndrumare a aces
tei fo'te.

I a Anlnoasa d» p'ldă cau la Lu- 
penl ex’stă brigăzi de tineret care 
cu toa e că au înregistrat o seamă 
de succese, in r"nr'i>rl'e lor sc mal 
manifestă o ere de slăbiciuni. Ca 
șl in tot locul, s» cere ș' aici o ntal 
atentă șl persewe-lă muncă din 
par 'a o gan'zat'll >r de Part'd.

Alu orul dat 'Ine Hor de Partid 
va trebui intens''lc->t atât in ceeace 
privește ac' v t (ea in câmpul iuuh- 
c'l cât șl munca depusă i i direcția 
ridicării n velului politlc-cultural.

Organ.za'li de 'ineret devine pu
ternică rrln vn! ea 'ortelor creatoare 
ale tinerilor. Da- numai sub condu
cerea Rartldu ui puterea ei să fie 
Just orlen'afă, să fie valorif'cată. să 
fie intrebu'nța'ă elec lv In lupta 
pentru construirea socialismului in 
țara noastră.

străinat ma'eriale din mină. Va
gonetarii Bențe Benjamin și Pop 
Samoilă au jupuit pe o lungi
me de 40 cm. cauciucul de pe 
cablul NSH din abatajul lui Po
pa Teodor. La fel. profesionistul 
Băloi Mihai, ziua-ul Vunteanu 
Avram și minerul Bercea Ioan, 
cari pentru a-și face buluci, au 
tăiat un lemn de mină în lun
gime de 4 m.

Vinovății, mpreună cu compli
cii lor — A. Botici, I. Deme'er și 
Isuf Nicolae — au fost dați în 
judecată urmând să-și primeas
că pedeapsa meritată.

ALBU REMUS

începând din 16 Martie

Laminoriștii dela I. S. S. Hunedoara 
produc în contul lunei Aprilie

HUNEDOAkA — (prin telefon), 
îndeplinind programul de producție 
pe luna Mart o, lamlnatorii dela ISS 
Hunedoara produc In .uoniul lunii 
Aprilie.

Muncind pe bază de In'recerl so- 
clal’s'e organl ate Intre sch'tnburi, 
muncitorii șl tehnicienii secției la- 
tn’noare mobilizați la lupta pentru 
depășirea Planului de Stat de că're 
organizația de Partid, dn ziua de lă 
Martie a. c. orele 14 au început să

Plecarea delegaților 
din Valea Jiului la 
Congresul de unificore

o tineretului
In ziua de '7 Martie a c. la orele 

14 p. m., tineri și tinere adunați in 
gara retroșeni, șjjyiau £11 entu- 

I zia'm. delegat i pentru Congresul 
I Tineretului. Strigând lozinci, el îșl 
I exprimau bucuria împl nlr'l unul 

ideal.
Din partea celor 14 delegați al 

U. T. M. d n Valea Jiului. în urma 
întrebărilor puse cu privire la acti
vitatea ce trebue desfășurată de ti
neri în tin-pi-l Congresului a răspuns 
Iov. Kovacs Pius.

In fraze scurte si c'are el a trasat 
t'nerilor pri-c palele sarcin': muncă 
în toate domeniile; pen'ru rid'carea 
nivelului pol tic și cultural pentru 
înfăptuirea cât ma' grabn'că a so
cialismului în țara noastră.

In încheere și-a luat angajamentul 
în numele delegat lor de a-SI însuși 
sarcinile pe care Congresul Ie va 

I pune în fa<ă, pentru a le putea a- 
pVca apof în rândurile tineretului.

1 A vorbit apoi tov. N Zamora d'n 
partea Judet-nei UTM, luându-s; an
gajamente concrete ca împreună cu 
toți tinerii din cuprinsul Jude'enci 
urmând trad țîa de luptă și muncă 
a UTC să contr bue prin toate mij
loacele la crearea unui spirit cât 
mai bolșevlcesc al tineretului.

La orele 14.30 trenul a plecat din 
gară însot t de urale și lozinci. 

dea primele laminate in contul luull 
■rmăloare.

Rezultatele obținute până acuiu 
dovedesc claaul de muncă al lamina
turilor huuedoreui constllue uu 
angajament de sporire a eforturilor 
pentru obf'nerea de noul succese lu 
cadrai bătăliei pen ru -upraimplln rea 
Planului de Stai cu privire la produ
sele laminate.

C. BUTANCHE, corcsp.

CITITI
în corpul 
ziarului

In cinstea Congresului de 
unlf care a organizațiilor 
de tineret — munci volun
tare, economii de male- 
riale, reducerea timpului 

de execuție

STOICESCO ION, MATASAREiNIJ ION
MINERI DIN VALEA JIULUI 
delegați la Congresul de unificare

Dintrt delegații Văii Jiului 
ia Congresul de unificare a 
tineretului muncitor din fara 
noastr.i, fac parte și tineru 
Stoicescu Ion dela Lonea ș: 
Mătăsărianu Ion dela Lupeni.

Tinerii de aici i-ati ales cu 
încrederea că ci vor ști să-și 
îndeplinească sarcina de a /■> 
f.vponentii voinței lor de uni 
tate.

Au avui încredere în Stoi
cescu Ion pentru că el prin 
muncă și-a dovedit destoini

La Sarmisegetuza 
sau aprins luminile.-

I e rriult c tort ea de conducătorii 
partidelor trecute cu in Șarm seg»- 
tuza ar fi nevoie de instțluție ele*- 
Ircă teului i i in narea ca'>e'o> iăra- 
u lor. ÎJar a r.nna toiul baltă. TV 
ratiil s'au ale1 doar cu proin s unea.

Dar organizația loc-la PMR nu a 
mal lasal ca cleclrli car, a >S se »- 
mâne de az pe nu iile. Nu au trrcnl 
■ ci doua z le de când se auzise cl 
se va aduce tolu pen ru a e i«- 
*tala și monta un moto. electric 
pentru producerea curentului, șl 
grupuri grupuri de țăran lămurlțt 
de organk aț a e Partid, 'au strâns 
» i înceapă înda i construirea 'unda- 
mrutuui unde a trebui ca >â se ln- 
slal-ze motorul.

Corn' la nterlmarâ a luai botărirea 
de a cumpăra un motor care in scurt 
timp sa s' I e pus in funcțiune.

Intr’ade ăr, țăranii u muncit ieste 
6 0 ore de muncă voluntară, termi
nând cu două z le ina n<e de iermen 

| lucrarea de fundament. Ceeace tre- 
i bula să se facă in cinci z le s'a fă- 
. cui In trei, datorită d agostel cu 
I care a munc't fiecare.

In prima seară in care s'au aprn» 
lumln le în rat erau idunați în fața 
cooperat vei pesle ’bi) de ță-anB 
Priveau cu drag la un bec Instalat 
în stradă, rod al muncii lor.

Pr n munca permanentă a țărănf- 
ml' muncitoare îndrumată de Partid 
lumina a pătruns și in Sarml egetuza. 

ZEICONf LIVIU coresp. voi.

cia ji devotamentul fafă de 
clasa muncitoare. Decând a 
venit î»i Valea Jiului — acum 
câțiva ani — cit gândul de a 
deveni miner, și decând s'a 
încadrat efectiv în producție, 
a dus, la chemarea Partidului, 
o luptă continuă pentru depă
șirea normelor și pentru un 
cărbune de calitate cât mai 
bună.

Acum are ani. ,-l fost 
ales, atunci când la Lonea s’a 
format abatajul de tineret, La 
șef al acestui abataj, iar de 
curând ca membru in comite-

Cum 
după

La exploatările carbonifere din 
Valea Jiului a fost anunțat zilele tre
cute noul sistem de salarizare a mi
nerilor.

Noul sistem de salarizare, la baza 
căruia stă remunerarea f'ecăruia du
pă cant'tatea șl calitatea muncii 
prestate, după greu atea muncii pre
cum și după calificarea reală a mun
citorului, vipe să înlocuiască vechiul 
s'stem, care — ne mai corespunzând 
condiț ilor noui creiate în Republica 
Populară Română — tindea la frâ
narea elanului minerilor în lupta 
pentru r dicarea producției și produc
tivității muncii.

Noul sistem de salarizare este in

se calculează câștigul minerilor
noul sistem

avantajut m'nerilor prin faptul că dă 
pos’blllta'e ace'ora care depun efor
turi mai mari pentru rd'carea pro
ducției — să câștige mal mult. Din 
cele ce vom arăta mal ios, se vede 
clar că după noua salarizare câștigul 
unei grupe care a c'epășit norma cu 
5 la sută cs'e mult superior celui 
real'zat după vechea salarizare.

Pentru exemplificare să luăm o 
grupă care lucrează într’un abataj 
cameră, clasa IV. Norma în acest 
abataj este 3.50 tone/post. Muncind 
întreaga lună grupa a prestat 333 
posturi realizând 1237 tone de căr
bune (ș'st n'a avut), obț nând o pro
ductivitate de 3,71 tone/post, deci o

de salarizare
depășire de 5 la sută. In tone depă
șirea este de 72 (1237 minus 1165).

Care este câștigul realizat de mi
neri?

DUPĂ VECHEA SALARIZARE

1.165 tone (norma) X 44
Ici/fonă) = 5l 286 lei

Cele 72 tone dale pes
te normă sț pre
miază în cazul de
față (abataj-came-
mere) cu 50 , = 4 752 lei

Ajutoare pentru dif.
greutăți lO 0 = 5-173 lei

Câș 61.166 lei

Lucrări secundare asigurări (în a- 
bala)..........................  8.909 Iei

70.075 lei I
Coeficient de crane
1.026x70 O75=Căș-

lig de bază 7' 806 lei |
Câștigul pe post simplu de miner

— fără Intrare în mină și primă de 
vech me — se obține împărțind câș- | 
tigul de bază la numărul posturilor | 
recalculate (reduse). In cazul de fa
lă avem: 71.896 : 287 == 250 lei 
(post simplu de miner).

Cât au câștigat deci după vechea 
salarizare diverși mineri din grupa 
de mal sus?

I continuare in pag. Ul-aj 

tul sindical al minei Lonța.
Prin muncă hotărltâ și ^rin 

spiritul său de organizator, a 
’evșit să facă din abatajul pe 
căre-l conduce, un abataj frun
taș. A știut, ajutat de Partid 
să-și organizeze în așa fel 
munca grupei sale și să-și lă 
murească tovarășii, încât in 
cadrul bătăliei pentru depăși
rea Planului de Stat grupa lui 
să fie printre primele.

Acum echipa lui Stoicescu 
dă cărbune în contul celei de 
a doua jumă'ăli a lunii Apri
lie. Cu forțe sporite, m:,n, ind 
pe bază de întrecere, con în^ș 
de Stoicescu, tinerii dela mina 
Lonea întâmpină ziua de io

(continuare în pag. ll-a)
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Prin grija Oficiului de Ocrotire

Se îmbunătățesc condițiile sanitore ole copiilor 
și familiilor de muncitori din Valea jiului

IN CINSTEfl CONGRESULUI DE UNIFICARE 
ORGANIZAȚIILOR DE TINERET

Iu urma angajamentelor luate «i 
prevăzute In p anul de munci ia 
cUrsul lunii trecute i ficht' de t'cre- 
tlre al Mamei șl Copilului — Petro- 
»enl a depus o rodnica ncUv'lale. 
Aslfcl au fost di- cli se *2 noul cen
tre de lapte pe lânvi ie!' 49 exis
tente Cele 61 centr • de In pi e cfito 
ființează acont în Vs'ei .Fulul, de
servesc un numii' <1 R3O cnp'l.

Toi In cadrul ncev*or centre in 
afară de linte s'an m dhtr'biiS 
45bn ke lante errrnmt: 1 104 kg. 
lapt- complect- 1 SR4 '<■ znliilr 7M 

irr's: 173 l<<r ttnhir di» vestea 
13 cut‘1 a mono insule vl’amlna A 
Sl D 544 Ic carne consr-’va’ă

Cbntrc'e de fante « aM rn gcterlzaf 
hi aceislfl lit"fl șl nr'ntr'o mal bunM 
organizare Fie nn avu1 î*i perina- 
aen'ă concur'id r’nd cifvbd sgn|lar 
astfel încât au putut f l-cadrale cu 
cflte un medic 'cspopsabll are 'ace 
constdlatl'le necesare «' fn- cnnfe- 
rfn'e cu caracter ■'•pitar mamelor

S'au tlntt» In urma ac-sfti faot 39 
cnnsuftat'i la centrei- de ’an'e unde 
au fost examinați 3 r28 c'P'i dintre 
or* t 763 ap fost nvpmlnntl rad'o- 
acaptc, iar 12 copii preșcolari ur
mează tratament dentar.

Centrele d’ linie ’»n hvcirnf do 
«o deosebi1 spri in din («irtea U. 
F. D, R. Atât fa pregă irea ti dis

MICU a-UȚA DIN CUGIR 
VA DEVENI MECANIC CALIFICAT

La Uzinele Metalurgice dus 
Cugir, alături de bărbați, mun
cesc cu râvnă la mașini un în
semnat număr de femei.

In timpul regimurilor tre
cute, când uzinele erau bunul 
anui grup restrâns de capita
liști, chiar dacă femeile iși do
vedeau prin munca depusă ca
pacitățile, ele erau puse m »»m- 
posibilitatea de a se califica: 
astfel erau mai ușor de ex
ploatat și de menținut intr'o 
nedreaptă inferioritate față de 
hărbat.

Odată cu naționalizarea, a- 
cedslă situație s’a schimbat. 
Muncitoarelor dela Cugir, la 
fel ca și celor din întreaga țari, 
li s'au creat posibilități largi 
de a se califica, de a învăța și 
de a avea o meserie la fel ca 
ș, bărbații, de a fi retribuite 
la muncă egală cu un salar 
egal. Acum ele pot deveni 
strungari, mecanici și chiar 
ingineri.

Perspectivele care li s'au 
deschis acum au fost un pu
ternic stimulent pentru ele. 
tiuite — sfioase la început — 
s'au înscris totuși cu încredere 
la șcdlile dc calificare. Printre 
primele care au făcut acest 
pas însemnat a fost Micu A- 
nuța. Pa de mic copil a lu
crat în uzina și a îndrăgit ma
șinile. N'a avut insă posibili
tatea să le cunoască bine. Era 
mereu mutată dintr’o secție

Femeila mincitare dio [iijir depati rodnică
Femeile muncitoare din Cugir — 

muncind cu eforturi sporite sub în
drumarea permanentă a Organizației 
de Partid — au obț'nut o serie de 
succese.

Munca lor hi uzină s’a desfășurat 
sub semnul luptei pentru realizarea 
faainte de termen a Planului de 
Stat. Astfel, 16 d ntre ele au fost e- 
vidențiate în câmpul muncn atât 
pentru d'sciplină cât și pentru în- 
ăenmafele depăș:ri de normă pe care 
le-au abținut. Ele au fost date ca 

tribuirea laptelui ,* i odorKle ar
ticole a.inten.uro, s’au prestat ifecliv 
9,81.1 ore de munci volualaiă din 
partea femeilor ti mamelor cât și 
acțiunea de ridicare sam arJL — prin 
conferințe — ți ridicarea nivelului 
poli al (emciltx și manie er. U. 
t'Jl.K.-ul a nvut o parVdpare activă.

In aceasta luna s’a lacul un a't 
pas însemnat, anume, |» calea lichi
dării d zastruoasei moșteniți a tre
cut ului: lipsa ers nnlu u> anlt ir au- 
xilnr. In novat scos, până la com 
pleclarea cadre or necesare cu pre- 
g«i re sanitară corespuazjlttraie, s’a 
organizat un <mp de 173 |»opa 
gandislc sanitare a căror ml iune 
es'e du a fine un con1 act permanent 
între dispensarele medica'e și fa- 
tniiile respective din sectar.

In urma îndrumări ar nete are jr - 
■ i'.o din partea mediii or. |>copa- 1 
gândise e sanitaro au pornit cu e an 
la muncă desfășurând o activitate | 
rodnică In urma căreia consul'alii'e 
la dispensare s’au îuitnu țit simțitor 
șl încrederea mamelor in ajutorul 
medical crește pe zi ce frece.

Toate aceste rea izări din cadrul 
Oficiului de Ocro ire au însemnat o 
împor'antâ contrbutie la ridicarea 
nivelului sanitar al copiilor in ge- 
neral al familiilor muncitorilor din 
Valea Jiului.

I. CĂRBUNE, coresp. voi.

într'alta și nu ajungea meto- 
dată să se perfecționeze.

Var greutățile n’au dscura- 
jat-o. Dimpotrivă, i-au mărit 
dorința de a deveni mecanic, ț 
de a face o muncă de pe urma 
căreia să tragă tați foloase 
reaft. Iși spuuezL aerau > 
„Preau să devin, mecanic de 
frunte, calificat".

Și acum, când Aituf.-t s’a 
văzut din nou lângă mașină 
se străduește mereu să-și rea
lizeze scopul, învață toate pu
sele, vrea să cunoască bute 
mașma și o îngrijește cu dtag. 
Atunci când mecanicii iau 
explicații, ea este cea mai a- 
otentă. Mai mult, ea ajută și 
celorlalte tovarășe care învăț i 
acum să devină mecanici, să 
pătrundă mai repede tainele 
mașinilor.

Câteodată Anuța iși aduce 
aminte cu ură de trecut, de 
timpul când era alungată de 
Ungă mașină: „piesei, nu e de 
tine." — i se spunea atunci.— 
„O să fie odată și pentru mine", 
se gândea ea. Și iată că visul 
de altă dată acum c realitate. 
Micu Anuța conduce acum cu 
siguranță mașina, An gură, la 
fel ca oricare bărbat.

Până la examenul de califi
care mai sunt doar câteva sile, 
și Anuța le numără cu nerăbda
re: de abia așieaptă timpul când 
va purta titlul de mecanic ca
lificat.

GH. Ț

exemplu cu prilejul sărbătoririi zilei 
do 8 Martie.

Activ tatea femeilor da Cugir s’a 
desfășurat însă și pe plan social. Ia 
această direcție ele an confecționat 
papuci și cămăși peatm copiii dda 
leagănul d n localitate.

In ceea ce privește acțiunea de 
ridicare a nivelului politic, organi
zația U. F. D. R. a dns a Intensă 
muncă de d fuzarea ziarelor și re
vistelor iu rândurile nuacltoarefar 
din uzină și a femeilor dela (ară.

inerii electricieni dela Filatura Lupeni reduc 
timpul de rebobinare a motoarelor electrice

l-a Plaiuri Lupeni. motoarele e- 
lectrlCe dau viata mult picior ma
șini de producție. Cou<li|iunile in 
care trebue să lucreze aceste mo
toare sunt din cele mal grele. Acizii 

nu iarjt. Pe de atâ parte, greutățile 
penii a aprovizionarea materialelor 
ingrcunea/.ă*^u mul. munca in ate
lierul de b<#Șâpij.

In duda iri s ci stări, tinerii Iu 
crătorl i ieciridcni fac eforturi demne 
de u luiirat. Ei sunt conșlienfi că 
inactivitatea unui singur motor ar 
pu ea produce pcrturba|ium scrioa.e 
în procesul de fabricație ,ar |>eri- 
cl ta îndeplinirea programului de pro
ducție.

Tinerii săteni muncesc voluntar in cinstea 
Congresului de unificare

Așa cum Iși-au luat angajamentul 
cu p.ilcjul Conferinței Jud ( ne de 
un ficare, tinerii săteni muncitori au 
ele luat ii ea na e acț uni de mumă 
voluntară in cinsioa Congresului, 
luându-și toțodală noul angajamente 
de muncă. Ocaseinenea ei Șl-au in
tensificat munca in direcția rid căril 
nivelului lor politic.

LA CRAGUIȘ. tinerii să eni și-au 
luat angajamentul ca pe lângă cele 
201) orc de muncă volunlarâ pres
tate până acum să mai muncească 
voluntar încă 300 ore pentru ter
minarea lucrărilor de amenajare a 
căminului cultural din localitate.

LA CURPENI. tinerii au mun
cit voluntar 200 ore pentru aprovi
zionarea cu lemne a șco.ii elemen
tare din sat.

In comuna Râul Alb, LUCRĂRILE DE PREGĂTIRE 
a companiei de însâmânțări AU FOST TERMINATE

Datorită, muncii planificate 
dusă sub indrumfirea organiza
ției de bază P. M. II.. in comuna 
Râul Alb, lucrările pregătitoare 
a însăniânțârilor de primăvară 
au fost terminate.

Cele trei centre de selecționare 
a ovăzului, orzului și grâului au 
funcționat tot timpul din plin. 
Țăranii lămuriți de către agita
torii Partidului și-au dus cu în
credere semințele la selecționat.

Plugarii săraci și-au făcut din 
timp ogoarele având tot odată 
grijă ca nimeni să nu rămână 
în urmă. Au cărat deasemenea 
gunoiul la câmp și și-au repa
rat uneltele de care aveau nevoe 
in actuala campanie.

S'au evidențiat în munca de 
agitație dusă sub îndrumarea or
ganizației do bază tov. S. Mate- 
șoi; S. Badea, N. Lada, A. Man

StoiCPS^u Ion. Mătăsăreanu Ion 
mineri din Valea Jiului 

delegați la Congresul de unificare
(Urmare dia pas I-*) 

Martie cu mărețe realizări în 
producție.

* * *La fel ca și Stoicescu, tâ 
nărui fifătăsăreanu Ion e mi
ner. E șeful grupei din abata
jul tineretului din Lupeni. Ji 
tot pentru meritele sale a fost 
ales ca \lclegat la Congres 
Din toamnă, de când a luat 
ființă, grupa fui a făcut în
semnate progrese. Schimburile 
grupei salt — cu toate că ta 
fel ca și ia Lonea lucrează 
într'un tbafaj nenrecanizat, 
deci îh condiții mai grele de 
muncă — depășesc acum zil
nic normde cu 50—55 I* iWfi.

Tunarul elec rkian Mun eauu Aurel 
și-a propus sa reducă timpul de ic- 
bobinare a motoarelor electrice ți 
zi.de aces.ca a reușit a de| ițească 
norma n ru inotoaiee rigla bile de 
1,5 kw. eu 35 la su a și p litiu mo
toarele principale de 2-2,5 Kw., cu 
25 la sută.

In munca sa os e ajutat de ucenicii 
Niiula Aurel și Șandor Ștefan care 
urmăresc cu mul a sârguința învă
țături e îndruma.oi ului lor.

A.a ințe'eg tit.eiii elcctri icni să 
întâmpine Congresul de unificare a 
Tinerelului.

F UZIEL. coresp voi-

I A FARCADINI. In cadrul celor 
250 ore dc munci vo’un.ara tine.ii 
să eni au carat ni i|> pe șoseaua din 
comună și au împrăștiat gunoi pe 
pășune.

LA 1JERTIIELOT. timrii săteni 
au organiza in ÎCi.iial artiști, rei. 
lizând un venit de 700 lei care ca 
fi întrebuințat pentru reparaiea că
minului cultur. 1 din localitate.

l.A PACLIȘA. s'au p i stat un nu
măr de 200 ore de muncă vo untară 
in diferite dire (ii. La fel ca și in 
celelal c comune ți aici funcționea
ză regulat un cerc de ci.il care-și 
ține ședințe e de dou î oii pe să[>- 
(ămână, con ribuind la ridicarea po
litică a tineiior mun itori dela țara.

D. SOLOMON, coresp. voi.

dra și A. Bai. șefi de tarlale șl 
sectoare, precum și primarul și 
notarul comunei.

Țărănimea din Băul Alb aș
teaptă acum timpul potrivit pen
tru a începe Insămânțările, pe 
baza planurilor individuale de 
cultură care se află în curs de 
distribuire.

Paralel cu acțiunile pregătitoa 
re ale însămftnțărilor, țărănimea 
muncitoare a terminat campania 
de curățire a pomilor, iar pnn 
muncă voluntară au reparat 
două poduri și au Început să 
lucreze pentru înfrumusețarea 
satului.

Tot odată un număr de 2(5 ță
rani săraci participă Ia cursu
rile duminecale organizate do 
organizația de bază, pentru ridi
carea nivelului lor politic.

R. GRUIESCU, coresp. voi.

Iată dcce tinerii din Calea 
Jiului au ales pe Stoicescu Ion 
și Mătăsăreanu Ion ca delegați 
la Congres. Iată dcce le-au a- 
rătat o încredere care-i cins
tește și care trebue să le întă
rească clanul dc luptă pentru 
unitate și o viață mat bună a 
tuturor celor ce muncesc.

E o încredere dc care ci — 
așa cum și-au luat angajamen
tul — vor căuta cu consecven
ță să fie demni, luptând cu 
kotărîre pentru crearea unui 
tineret puternic prin unitatea 
sa și capabil de a duce la bun 
sfârșit sarcinile pe care Par
tidul i le pune în față.

tcdnomiș 01 materii 1 
timp de BMSCujie noui 

Bob natorul Popa .Nicol id 
dela atelierul tn nei Lonea 
executa egâlurile 'a mo

toarele el cirice prin 
sudare

La atelierul de bobinaj J 
minei Lonea legaturile la mo- 
'uuiele electrice șl la ti aiijlor- 
inatoire se făceau înainte pun 
cositorim. Tânărul bobinator 
l’upa Nicolae stud.ind o niniă 
includă de lipire a reușit >ă 
facă lijiima 1< gâturilor prin 
udare. Ix'gălu a j rm sudare 

e tv mult -ujK-r oară primului 
procedeu, realizând in atelaș 
t'inp o economie de eo-itor 
do 100 ia sută, rnaiișoane ți 
acid.

Metoda a fo-t pusă in apli
care și dă rezultate foarte bu
ne, deoarece |>e lângă econo
miile \de material -e scurtea
ză tiinjiul de lucru

DRAȘOVEAN 1LIF. 
coresp. voi.

Deschiderea cursurilor 
seriei a IV-a a școlii 
țărănești ..Huna, Cloșca 

și Crișan** din Hațeg
i In ziua de 10 Martie a c. 

a avut loc, în |>rt‘7^nța elevi
lor, lectorilor și a reprezen
tanților organizației J’MR, 

| deschiderea cursurilor seriei a 
IV-a a școlii țărănești „llorta, 

, Cloșca și Crișan" din Hațeg. 
Primul a luat cuvântul tov

1 Ardekanu Ion, directorul șco
lii. care a dresat un călduros 
apel tutur r elevilor ca să-și 
însușească cil inai bine mate
rialul predat.

Tov. Discălu Constantin, 
secretarul organizației de plasă 
PMR, a scos in relief impor
tanța acestor cursuri și a pre
dat a,poi prinți lecție, intitu-

1 lată: „Partidul Muncitoresc 
Român, forța conducătoare în 
RPR”.

NICU SBUCHEA 
coresp. voi.

R. P. R.
Minis erul Comerțului

Direcțiunea Comercial Jud. Huaed.

Comunica^
Di e-țiunea Comercia'ă Judcțcaaă 

Hun< doara-Devj, anunță toți lOtnor 
cianlii din jud. Humdoara. ci îa 
confirmi atv eu ordinul Ministerului 
Corner h ui și A irr,ent..ți< i Nr 40 9 
din 11 Mar.ia 1949 sunt obligați 
a depune ie. cri la Direcțiunea Co
mercială Deva, pentru eăbrarea 
noui or cer ificate de existență, 

1 toți comercianții cari au firmă în
scrisă și po edă cetificatc eliberate 
Intre 5 De embrie I94S ți 28 Fe
bruarie 1949 și cari au expirat la 

I 1 Martie 1949.
| — Firme'.e din comunele urbane

vor depune cereri în re 10 Mărie — 
1 Aprilie 1949 și se vor prezenta 
pentru ridicarea certificatelor înce
pând dela 1 Aprl e până la 1 Mai 
1949.

— Firmele din comunele rurale, 
vor depune cereri între 1 OMar ie 
—15 Aprilie 1949 și se vor pre
zenta pentru ridicarea certificatelor, 
începând dela 15 Aprilie până la 
15 Mai 1949.

Nouilc certificate vor fi valabile 
până la da a de 1 Sep embrie 1040. 
Cei ce nu se vor conforma, vor 

fi pasibili da sancțiunile ’egli Nr. 
M1/1945.

zi.de
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^DIN CÂMPUL MUNCII1
I

Spicuiri din gazetele de perete. 1

trebuia act onat de un motor elec
tric de 550 volți. Pentru aceasta era 
însă nevoie de o stație de 2x400 Kw 
cu încărcăminte de 400 Kw. având 
o tensiune de 5500/280 V. și un 
transformator de 259 Kw. Ori a- 
ceste lucrări cereau t mp: erau ne
cesare 8 z le de muncă.

DAR DATORITA EFORTURILOR 
■DEPUSE DE TOVĂRĂȘII: V. VASI, 

I. RECHAN, A. VINȚAN, T. BFREȘ, 
V. CHET, A. ALMAȘAN V. STOIA, 
M. GHIDAN Șl S. MANESCU A- 
CEASTA INSTALAȚIE A FOST 
TERMINATA IN NUMAI 4 ZILE, 
REDUCANDU-SE TIMPUL DE E- 
XECUȚIE CU 50 I.A ȘUTA.

I. MUȚIU, coreSp. voi.

tr’o mai bană raționalizare a mun
cii să reducă orele de lucru dela 
3600 — care au fost prestate în 
luna Ianuarie la 2800 — în luna Fe
bruarie făcând as fel o economie de 
800 ore.

La strungul de bandaje de roți, 
tov. Crăciun Laurean a confecționat 
un dispozitiv care reduce timpul de 
strungit drla 5 la 3 ore.

In cadrul întrecerilor socialiste, e- 
cliipele de strungari dela rotărie, 
care erau în întrecere cu echipele 
dela a-curi a tov. Pe.ița Silvestru, 
au făcut o economie de materiale ne 
25 la sută.

Muncind pe bază de întreceri, 
munci orii a elierelor C F R. Simeria 
vor putea realiza cu și mai mult 
succes sarcini e ce le revin în cadrul 
Planului de S at

DEJAN DUMITRU, coresp. voi.

WilfflnMiiM!
Economii de 174.400 Ipî rea'izate de o echipă 

de electricieni dela I.S.S. Hunedoara

Gazetele de perete dela mina Pe- 
<rlla nu sunt nici d ntrc cele mal 
bune dar n'c* 1 dintre cele mal 'labe 
din Vale î Jiului A'Murl de art'co'e 
care datează de acum mai bine o 
lună găs'm artlco'e care, cblar mal 
vechi flnd. se ocupă de problemele 
loca'e. prlvlndu-le cr;tlc s- ocupă 
de probleme pe care timpul nu le 
■depășeșl» atât de repede șl ori ce 
articol scris în lecălură cu ele nu 
poate să fie decât b ne venit.

Acesta e cazul articolului tov. J. 
Orban. care — atacând prob’ema ca
lității cărbunelui — reușește să de
vină mob’llzator și să sugereze o 
sere de mfiloace pentru lichidarea 
scăderilor exis'cnte în această d’rec- 
tle.

Nu este zi — spune articolul — 
în care că nu se vorbească de suc
cesele pe care no1 ni’nerll. sub con
ducerea organizat ilor de Partid le- 
am obtinut în muncă. Partidul ne 
îndrumează în bătălia neutru o pro
ducție cât ma: mare dar el ne arată 
că aceeaș’ importantă ca și cantita
tea o are șl cal ta,pi produselor-

Totuși, unii tovarăși mineri s'au 
mărginit numai h mărirea produc
ției. Din această cauză cal tatea căr
bunelui nostru nu e totdeauna cea 
mai bună

Intr’o scrisoare pe care ne-o adre
sează șiderurgișt i d n Reșița, ei ne 
arată că și-au luat anga'amentul de 
a da o șarjă pe scit mb și oțel de 
mai bună calitate. Bar pentru a-și 
îndeplini angajamentul luat, au ne-

Pentru a înlătura lipsa dn aer comprimat

0 echipă de muncitori dela mina Aninoasa
A REDUS TIMPUL DE EXECUȚIE 

cu 50°|o la instalarea unui compresor
In munca asiduă ce se desfășoară 

în minele din Valea Jiului pentru în
deplinirea ș depăș rea programului 
de producție, se ivesc uneori piedici 
de natură a îngreuna f e transpor
turile subterane, fie lucrările de per
forare în abataje provocând astfel 
dese stagnări în producția de căr
bune.

La mina Aninoasa, de pildă, lipsa 
<ie aer compr mat necesar perforării, 
se cerea înlăturată pentru ca m ne- 
rii din abataje să poată produce din 
plin să poată să-și îndeplinească 
sarcinile ce le revin în cadrul Pla
nului.

Instalându-se un compresor cu un 
debit de 17 m. cub /minut, acesta
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Importante realizări la atelierele C.F.R. 
din Simeria

La atelierele C.F.R. Simeria, cu 
■toate lipsurile de materiale nece are 
pentru terminarea unor noui lipflri 
de vagoane — în luna Februarie 
muncitorii atelierelor au depășit nor
ma cu 115 la suiă- Au fost t rminate 
deasemenea 38 vagoane care până 
tn prezent n’au putut fi date în 
circulație din cauza lipsei unor pie
se strict necesare care urmează să 
sosească în scurt timp.

Datorită muncii de lămurire desfă
șurată de organizata de Partid, în 
ultimile două 1 ani deșeuri|e au fast 
reduse cu 80 la sută.

In acelaș timp, turnătorii au rea
lizat planul pe luna Februarie îna
inte de termen cu 9 zile, urmând ca 
si lucreze în contul lunci Martie, 
reușind deasemenea să reducă diș u- 
rile cu 98 la sută.

Echipa de strungari condusă de 
iov Teodorescu loan a reușit prin- 

voe de cărbune de o granulaUe de 
20 41) mm. Ori, 25 Li sută din căr
bunele dat de noi a fost sub aceste 
ibmenslmi', deci n'a pu'ut fl folosit. 
Cu asemenea cărbune ne scriu 
tovarășii reșitenl — nu ne putem 
îndeplini in întregime angajamentele 
luate.

Noi. tovarăși știm ce marc im
portantă are pentru economia țării 
noastre desvoltarca ș îndeplinirea 
programelor siderurgiei.

De aceea, așa < tim ne înva ă Par
tidul nostru d n critica făcută tre
ime să tragem învățăminte șl să por
nim la luptă pentru a da cărbune cât 
mai curat.

Nu treime să schimbăm forma dea
lurilor din împrejurimi cu șistul 
scos d n mină căci înseamnă să mă
rim prețul de cost. Nu treime să 
scoatem n'cl cărbune mult șl prăfuit 
prin folosirea a prea mult explosiv- 
Aceasta înseamnă cheltueli în plus

Prlntr‘o inovație

Electricienii Vosiliu Alexandru și Teșcan Cornel 
dela atelierul Petrila au înlăturat arderea 

motoarelor electrice
La atelierul electric din Pe- 

trila, prin inovația tov Va- 
siliu Alexandru și Teșcan Cor
nel, s’a inlăturat arderea mo
toarelor electric- 

șl cărbune de c»l tale Inferioară.
Tovarăș mineri! -a dam cât mai 

mult cărbune bu'garl, reducând cât 
mai m''lt con-uinul de explosiv șl 
înlrebu nțând pe cât se poate c'oca- 
nul de abataj. *

Atunci si to^rășil dela spalutorie 
vor putea să f 'ă soi tarea mai con- ( 
ștllnclos.

Să luptăm pentru calitate încât să 
nu mal pr m'm de treieri scrisori ca 
cea de mal sus. Numai asa putem 
spune că am contribuit cu adevărat 
la îndeplinirea îp bune condițiunl a 1 
Planului de Stal.

* f »
lată un art col care — cu toate 

scăderile pe cate le are nu e In- 
d ajuns de concret și are o dată ve
che — poate fi lin bun exemplu de 
felul cum trebuise privite șl tratate 
problemele locale în toate gazetele 
de perete ale exploatărilor carboni
fere din Valea Jiului.

La atelierul electric din Pe- 
trila se găsesc motoare elec
trice cărora în multe cazuri 
lucrând cu sarcină prea mare, 
li se ardeau siguranțele, stag
nând prin aceasta bunul mers 
al producției. De multe ori 
când se .ardea o siguranță.la 
vreun motor cu 3 faze, acesta 
funcționa< mai departe cu 2 
faze. Neavând manipulator, in 
multe cazuri se producea ar
derea lui.

Electricienii Vasiliu Ale
xandru și Teșcan Cornel, 
dându-și seama că prin arde
rea unei siguranțe, arderea 
motorului electric era inevita
bilă, din propria lor inițiativă au 
adoptat motoarelor electrice un 
dispozitiv pentru declanșarea 
automată a întierupătoarelor, 
prin aceasta e\ itând orice pe
ricol de ardere a motorului, 
cât și a manipulatorului.

Făcându-se experiență cu acest 
dispozitiv și dând rezultate 
'bune, urnfiază să fie montat 
la toate Întrerupătoarele dela 
diferite instalații electrice din 
uzină.

ȚANTAȘ PAVEL, coresp. voi.

Uniunea Tineretului 
Muncitor

Valea Jiului
organizează în seara 
zilei de 9 Martie a. c

â«l~i

3J ■*ier elulua
Petrecerea

va avea loc la

Restaurantul 
Comunal

C echipă de electricieni dela sec
ția Foița ■ U?in lor LS S. Hune
doara. compusă din tovarâȚi Goa- 
tlan Petru, Luciu Constantin și 
Cosma Va i <’ au luat dela ci.ni i ul 
de fier vechi mai multe electromo
toare aruncate, la a căror reparare 
și nbobinare muncesc volunai peste 
programul de lucru

Până acum acești tovarăși au re
parat și pus tn funcțiune acolo un le 

r- . I

Cum se calculează

Șeful dă grupâ: 
pe p S1 '■

10 ve him- î" 
câmpul muncii 
40' ’ntn - îi 
mina

T.lal 
pe lună 26 pos
turi x 37 5= O 750 lei
primă rl- ș'1 de 
grupă 47__ lei

1 l-l '022' 'tpriuni 
Un miner simplu:
Câs"gă ace-ași sumă, minus pri

ma de șef de grupă, deci
lunar.............................. 9750 lei
Un ajutor miner câștigă 83 la sută 

d'n salariul de miner (250xn,83—208) 
la care se adaugă vechimea plus 
Intrarea tn mină deci lunar 7 826 'ei

Un vagonetar câșt'gă 78 la sută 
din salariul de miner deci 7.018 lei

DUPĂ NOUA SALARIZARE

—u l**i

250 lei

25 'ei

OO lei
375 ei pe post

Din da'ele arătate la Incenut, re
zultă că ’ieca-e om d’n aceas'ă gru
pă a realizat o depășire z’lnleă de 
0.21 tone sau 210 kgr. cărbune. în
mulțind tonc'e rea'IzMe In plus cu 
(I 50 la su'ă 'premiere aba'a|-came- 
ră) obt nem numărul respectiv do 
tone denăsl-e p-emtate. In caTul de 
lată avem. 333x0.21x0.56 = 34 tone 
depășire pre- late Grupa a real'zat 
dect fî?a7 tone p'us 34 tone pre
miate) un total de 1271 tone.

Aici Intervine princ’plul nou. Nu 
se ma' lucrează cu bani cl cu pos
turile ne care omul ar II trebuit să 
le presteze.

Cum stabil m orodu-țh pe rosturi?
Se Impar* ce'e 1271 tone la o cifră 

care es'e n'rma c'>resnunră'oare lu
crărilor de tă’ore șl ’ncărcare 'adică. 
câ*e posturi se acordă pentru lucră
rile de tă'ere incărcare-evacuare). 
La 3.5 ’one aceas'ă cl'ră es'e 4.

Menționăm că In ace’Stă cl’ră nu 
sunt calculate lucr.’ri'e de armare a 
aba’alulul ca-e ce plătesc senara).

P7I : 4 (lucrări corespunzătoare 
pentru făle-e încărcare și evacuarel 
= 317.7 postur’-norme.

Cantl'atea de cărbuni menționată, 
trebuia scoasă cu 317,7 posturi Ia 
care se adaugă:

— pcn'ru lucrări secundare (eva
luate în nasturi) 38 11 posturi;

— diverge aju'oare pentru greutJtl
(evaluat In posturii 33 posturi
dec' cu un to'al de 388 81 posturi.

Ori. gruoa menționată a prcs'at 
numai 33.3 pos'url. împărțind numă
rul posturilor cu care trebuia scoasă 
cantitatea respectivă de cărbuni 
(388 81 posturi) la numărul posturi
lor prestate '3.331 obținem coefcien- 
tul de calculare care în cazul de 
(ață este de 1,165

TABEL TARIFAR
Salariul p° lună

Grupe
C a r e g o r i i Indice

1 2 3 4 5 6 7 8 creșteri
I 3952 4768 4888 582- 6552 7384 «216 0776 1J8

II 3744 4056 4576 5512 6136 6968 7600 9256 1,12
Salar ul re oră <lei/oră>

1 I 19 21 23.50 28 31,50 35.50 39.50 47 1,18 |
1 II 18 19,50 22 26,30 29,50 33,50 37,50 44,50 1,12 |

Pentru orice nelămuriri în legătură cu noua sa
larizare, cititorii noștri mineri sunt rugați a se 
adresa Redacției, Str. Gh. Gheorgliiu Dej No. 33, 
telefon 3H. Răspunsurile vor fi pub'ic «te în ziar.

câte 10 11 P. și unul de B III1. 
Valoarea acestor electron loare lua
te dela cimitirul de fier vechi și 
reparate se ridică la suina de 
174 410 lei

To odaia a , astă echipa de elec
trici'ni a luat dea linilirul de f.er 
vechi un transformator reglabil la 
diferite tensiuni, pe care l-au pus 
Iu funcțiune la secția lor, pentru di
ferite p obe. _________  _____

câștigul minerilor
(388,81 : 333 = 1,165).
< â'tlgul fiecărui om dlu grupă m 

ob(lne jun.u't nd c ellcenliil de mal 
sus cu salariul de bază prevăzut la 
t-belu’, de salarizare.

Cât câștigă deci după noua sala
rizare diver-l m'ner' din grupa de 
ntal sus pcn'ru aceeaș producția rea
lizată?

SFFUI. DE GPl PA ;
După noua salzrl/a’C c’ul de gru

pă este încadrat in ca'tgoria VI a- 
rănd un s-lar'u du bază de Ici 3'56 
pt oră.

35 50 le' x 8 ore _= 284 lei sala
riu de bază ne rost. Acest ‘a'arln se 
inmn'tes'e cu c'e'lclentul de calcu
lare 244x1 165 .= 33' lei post.

la aceasta se adaugă:
Int-ar a In mină 40% = 132 le1 P'*»t 
obț'rieni astlel un loial de J63 'el post 

pe lună:
26 posturi x 46.3 lei =- 12 038 lei.

Ia ă deci că sahr'ul se’ulul de 
grupă a crescut cu 1817 lei față de 
vechea sa'arizare.

TAETORUL
După noua salarizare, tăetorul este 

încadrat In ca egorla V a> ănd un 
sa'arlu de bază de lei 31,50 pe oră. 
31 56 x 8 ore x 1,165 (coeflcleal) 
este egal cu 293 Ici.

La această sumă se adaugi prima 
de Intrare In mină 40 la sută este 
egal cu 117 le'.
obț’nem a'lfel un total de 416 lei post 

pe lună:
26 posturi x 410 este egal cu 10.666.

Vedem că după noua salarizare 
câștigul tăetoru'ul a crescut șl el ca 
910 lei.

Dacă tăetorul erie Scl de schimb, 
el mal primește pes'e sa'arlu o pri
mă care es'e cga'ă cu 'umăta'e din 
diferen'a până la salariul Imediat su
perior.

ÎNCĂRCĂTORUL
După noua salarizare încărcătorul 

este încadrat in categoria IV având 
un salariu de bază de 28 lei pe ori. 
Calcularea se face la fel ca mal sus. 
In cazul de lată rezultând un sa'arlu 
lunar de 9490 lei, dezl cu 1584 lei 
mal mult decât vrchlul sa'ariu.

•
Din exemplul arătat mal sus reese 

Fmpede că noua salarizare este mal 
puț n compl'cată șl este mal avanta
joasă pentru mineri. Cheia nouil sa
larizări stă in coef'clentul de calcu
lare. Acest coe'ic'ent este mal mare 
sau mal mic, după cum es'e șl pro
ducția grupei. O grupă care reali
zează o producte ridicată, denă'lnd 
norma, are un coef'clent mai ridicat 
șl primește un salariu mal mare. Iar 
o grupă care nu-șl indeplines’e nor
ma la rândul el are un coeficient mal 
m c șl ca atare șl câștigul este mal 
mic.

DE SAI ARIZARE 
{luna ■- ■= -OS ar»>



ZORI N»e

Uriașe manifestații de protest împotriva 
includerii Italiei în pactul Atlanticului

Partizanii din Corcea luptă împotriva 

poliției și trădătorilor

ROMA, 17 (Rador). — Comite
tul italian al organizafui Congre
sului Mondial de pace <.aie urmează 
să fie convocat la Paris, a lansat un 
apel («porului italian cerâudu i să 
se pronunțe impo riva aderării Ita
liei la pac.ul Atlanticului.

In întreaga I alic la Milano. Ge
neva, Tor no florența, Neapoli, Bari 
Palermo au avut loc manifes at.i u- 
riașe împotriva politicii guvernului 
De Gasperi de includere a Italiei 
în pac ul Atlantic.

Munci orii și docherii din Geneva 
au Încetat lucrul iar marinarii au 
părăsit Joi vasele In senin de pro
test împotriva includerii Italiei în 
pactul Atlantic.

La Mi ano au isbucnit numeroase 
greve, iar comandamentul poliției a 
massat puternice conligente de (,o- 
llțisti ipentnr a împiedica man'fes- 

ta'ii''.
Dorit i ersoane au [os. răni e g av 

și numeroase al.ele au fost rănite 
mai ușor când poliția a atacat |x' 
manifestanții împotriva pactului A- 
tlantic.

Deasemenea poliția a atacat pe 
r.iun.i orii dela uzine e din Terni.

Un muncitor a fost ucis și patru 
grav răniți.

S.udenții din Milano au oigar.izat 
M ercuri seara o mare mau testație 
în fața consulatului american protes
tând împotriva includerii Italiei în 
pactul AC: ntic și nelinând seama de 
amenințările poliției.

Sindicatele din Milano au trimis 
urmă earea telegramă lui James Du
na. ambasadorul S a elor Unite n I- 
t.'ia: ,.Comunicați guvernului dvs. 
că semna.ura guvernului nostru ru 
e;le valabilă deoarece ea nu este și 
nu va fi niciodată aprobată de po
porul italian".

In timp ce manifestațiile împo
triva includerii Italiei la pactul A- 
l! rn ic continuau să se desfășoare cu 
lio.ărîre, noui valuri de poițiști înar
mați cu puș i mitrali re au invadat 
străzile Romei. Jeepurile poliției trec 
continuu în mare viteză pe străzile 
orașului.

In jurul palatului unde au locț 
desba'erie parlamen ului, cordoanele 
de po i iș i carabinieri au primit în
tăriri puternice

Ziarele anunță că po'iția a efectuat 
până acum peste 150 arestări. Nu
meroase p.rsoane au fost rănite în 
cursul unui atac laș al poliției care

Inițiativa luat^ de Comitetul Internațional 
de kg^turn ol int lectuolilor ppntru pace și 

de F. D. I. F. salutată cu entuziasm
PRAGA, 17 (Rador). - In 

sesiunea plenară a Comite
tului Central a L’gii, tinere
tului cih <~are a avut Io" la 
Praga Gcslav, prrședintele 
ligii, a prezentat un amplu ra
port asupra sarcinilor tinere
tului ceh *

FI nara a adoptat în unanimi
tate o rezoluție de pace în care 
se d Iară că tineretul muncitor 
din Cehos'ovacia salută con
vocarea Congresului Mondial 
pentru pace 

a in rat cu jeepurile In rân.'url e ina- 
nifestanțllor.

In ap.opiere de ministerul de ex
terne (Maliția a atăcat cu bastoanele 
de caticiuc rănind grav mai mulți 
inunci oii și studenți

* * *
ROMA, 18 (Rador). — Joi sia- 

ra un grup de depu ați comuniști și 
socialiști au cerut luarea de m.isui i 
împo.riva șefilor po ițici din Te ni 
care au ordonat să se iragă cu mi
traliere e în muncitorii ce mani e .lau 
contra includerii Italiei In | actul A- 
tlanticului.

S. știe că în urma atacului dat 
de po i,ie a fost ucis un muncitor și 
mai mulți au fost grav răniți.

* * *
ROMA, 18 (Rador). — Mișcarea

Desbateriie în Crmera italiană asupra 
pactului Atlanticului

ROMA. 18 (Rador). — In timp 
ce pe străzi e Romei ți în întreaga 
Italie manifestațiile împot iva pac
tului Atlantic iau o amploare din 
ce în ce ma; mare, în camera ita
liană. desba eri e con inuă fără între
rupere de 33 ore guvernul De Gas- 
peii străduindu-se să obțină votul 
ca .1,'. ei

Deputății comuniști și socialiști 6e 
succed la tribună exprimând vo - 
ința de pace a poporului italian.

De Gasperi silit să vorbească în mijlocul 
tumultului general

ROMA, 17 (Rador). — In urma 
hnlă’îrii de î eh dere n drsb-teri- 
lor esupre poetului Aflnnticului di
ferii i reprezentanți ai g npârilor 
parlamentare au luat cuvântul în 

legătură cu ordinea d- zi pre
zentată.

Mordclfo, s-crelarul general al 
Partidului I i Sa-ag-t, a d-’c'nrnf 

că Partidul său se opune partici

pării Italiei la raci deoarece a- 
cesla ,.compromite economia ita
liană".

Deputatul socialist Lomba do. a 
subliniat că opoziția va cere să se 
procedeze prin apel nominal în 
chestiunea votului de încredere 
cerut de guvern pentru ca asflel

SOFIA, 17 (Rador) - Con
siliul Cei trai al Uniunii gene
rale a sindicatelor a declarat 
în numele muncirorilor și fun
cționarilor din Bulgaria îns
criși în sindicate că sprijină fără 
rezerve apelul Comitetului 
Internațional de legătură al 
intelectualilor pentru pace și 
al Federației Democrare Inter
naționale a Feme.lor referitor 
la convocarea Congresului 
Mondial pentru apărarea păcii- 

de proiesf lin(«triva Includerii Ita
liei in pactul Atlantic ee intensi
fică in întreaga (ară.

O de|ega|ie reprezentând pe cel 
20.1,000 inunciloii metalurgișli din 
Milano a so it la Roma și s’a pre
zentat președintelui camerei depu- 
ta(llor, Inmânându i declarații de 
protest Împotriva includerii Italiei 
in pac.ul Ailanli ului. Delegația cu
prindea și muncitori membri al par
tidului democrat crățlin.

Un alt meeiing de protest a avut 
loc la l’avla la care au luat parte 
pes e 10.000 | er o ne. O maiii.es a ie 
a femel'or a avut Ioc la l'lorența. 
Greva de pro est a isbucnit intr'un 
mare număr de cen'.re industriale uin 
provinții Toscana.

Gronclil. președintele camei el, a 
caulat in repela.e rânduri să tmfie- 
dice pe deputății comuniști sa vor
bească.

Luând cuvâll ul — Palmiro To- 
glialti, re.relarul general al Partidu
lui Comunist Italiin, a protestat îm
potriva lui Gronclii arătând că a- 
ce. Inc u conijlue o incîkar.- a re
gulamentului.

Se prevede con inuarea neîn rerep- 
tă a desbaterilor încă 15 ore.

..fiecare să și ia în mod deschis 
răspunderea acestui act".

Deputata M ddslena Rossi a 
declarat . ă femeile t.diene se vor 
ridica cu ho ări e împotriva pac
tului Atlant ului. împo'riva unui 
nou război.

De Vitlorio, sec rta-ul general 
al Conf derațiri Gen-rale a Muncii 
din ltc|i-, a arătat < ă Statele Un te 
invoacâ az> ace eaji pretexte ca 
H ller și Mussidini prnlru declan
șarea războiu'ui împotriva Uniun i 
Sovietice Pericolul de război pro
vine aslâzi dela un singur guvern : 
acela al S'nlel r Unite

In momentul când p imul minis
tru De G speri s a ria cat să ia 
cuiântul pentru a justifica atitudi
nea guve nului italian s a produs 
un vacarm general.

Limș ea nu a pulul fi restabilită 
și De Gaspe i a fost si it să vor
bească în m j ocul tumultului ge
neral El a cerut votul camerei 
pentru politica gu/er ului.
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RIiyONGVANG, 17 
(Rador) - M șcaiea de pai tizani 
dm Sudul C oreri ia o amplo
are dm ce în ce mai mare.

Opt rațiuni foaiie active ou 
fosr semnalate recent în pie- 
vincitle dela sud și nord de 
Drnla, La 14 Maitte (arti
zanii ati ucis mai mulți polițiști 
și trădători în «listrictnl Sam- 
den. La 16 Martie o unitate 
<1e partizani a pus pe lugă un

Campania pentru apărarea păcii 
și împotriva oțâtotorilor la război ia omploare

PARIS, 18. (Rador), —Or
ganizația ,, Luptătorilor pentru 
I ace și libertate" dn Franța 
duce o tini lă campanie in în
treaga Fronță pentru apă area 
păcii și împotrivi plonurlora- 
țâțălorilor la un nou lăzbci. 

Scrisoarea adresată preșe
dintelui SI lelor Unite — Tru- 
man — esle dislrihuită in lootă 
țara în sute de mii de exem
plare. Mii de bârboți și femei 
au s- mnat această scrisoare.

Potrivit zi-irului L HUMA- 
NITE areaslâ campanie sa 
transformat infr un plebis.it a- 
supra păcii și a războiului

Organizația ..Luptătorilor 
pentru p ice și libertate" orga
nizează deasemenea meet nguri 
in legătura cu proectala sem
nare a pactului Atlantic. La 16 
Martie a avui loc un mare 
meeting la Bohlogne Bi'lan- 
courl o suburbie a dansului. 
Cu țoale încercările primarului 
socialist de-a împiedica acest 
meeling, fruntașii organizației 
„Luptătorilor pentru pace și li-

ȘTIRI EXTERNE
Autoritățile de ocupațîe 

franceze din Germania au in
terzis ținerea unui meeting al 
„Asociației victimelor nazis
mului".

* ♦ *
Forțele vietnameze au ata

cat un convoi militar francez 
între Tienyen și Vangsen la 
Nord de Tonkin provocându-i 
grele pierderi

* * *
Potrivit ultimilor știri sosite 

din Indonezia, în Java și Su- 
matra continuă luptele între 
trupele coloniale olandeze și 
forțele indoneziene.

* * •
Guvernul australian a ho» 

tărît să deschidă acțiune pu
blică împofriva lui Sharkley, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Australian pen
tru motivul <ă acesta a de

drizț. nul de represiune al 
polițiri Oaliă unitate polițe— 
f fos a a Ictl d sui să în di- 
mikilI llionen cu tare ocazie 
au lest tapiurate numeroase 
iitnt m rchipatneitr militare.

In d-strictul Htrdo, 15 po
lițiști lu fcs> lc și înit'o luptă 
cu pmizt nu Atacuri împotriva 
loițt Ic r pe) |iti i ști au lost de- 
asimern rlrctuate în inele 
diM ncie

berlalr" p mtre care Ives Farge 
și Abalei • Boulier au I ial cu
vântul condamnând cu holSrîre 
politica de preg I rr a unui 
nou răzb >i dusă dt imperia
liștii umer cam și de lacheii 
lor dm l'r -.f.ța

• » •
' EWYORK. l fe (Rad ir) — 

Sha p ey, președinte e Consiliu
lui Național al artelor, științe
lor și profesiunilor libere, a 
făcui o declarație presei despre 
o conferință cultura a și știin
țifică prnlru pnee ce se va 
ține in Slate'r Unite

Această conf nnța sim icană 
la care au fosl invit | nume
roși artiști și savanți de frunte 
din peste 20 țări ești- organi
zată de 6t 0 oameni de știință, 
erti'li, scriitori șt alți intelec
tuali.

In îmheere Shapley a de
clarat că este natural ca a- 
ceaslă conferință să întâmpine 
piedici din partea acelo a care 
prof.lă de pe urma războiului 
și a pregătirilor de război.

clarat recent că sprij nă de
clarația lui Thorez și Togliatti.

• • •
Postul de radio republican 

l’yrenaica a anunțat că ir. n i- 
meroase regiuni Im Spania 
au avut loc ciocniri puternice 
intre portizanii spamoli și gar
da civilă.

Astfel, la Coruna Avila pre
cum și lângă Toledo au avut 
Ioc lupte in cursul căroia par
tizanii spanioli aj provocat 
grele pierderi gărzilor fasciste, 
capturând un bogat material 
militar.

* * •
Miercuri a sosit la Beynit 

,rcful statului major al arma
tei britanice generalul V.’ilbam 
Sbm, însoțit de marc a.ul a- 
viatiei britanice Wiliiam Dick-

maiii.es
plebis.it

