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Salarizare
după cantiîoteo și coliloteo muncii depuse

|e IraiislormArl petrecute Iu 
tara icallzârl’u clanul mun
citoare conuu a do 1‘urt'd, au adus o 
serie de rozul a e practico Imedlale 
care no msiiUeslă prin creșterea 
treptată dur continuă a nivelului de 
trai șl cultural al celor ce muncesc. 
Ele pun totodată narclnl Importante 
Iu la|a tuturor oamenilor muncii, sar
cina niAroala do liidcplluiro a Pla
nului do Stat, do construire a socia
lismului In (ara noastrA.

Dur Indepl nireu uccstor sardnl 
este condiționată de uiiunil(l factori 
printre caro tl unul din io cel mul 
înseninați se numără fl temut 
do salurlzare.

SA vedem Insă curo este Icgttuin 
ce există «I ex'stă o legă'urâ 
s'ifi-să n’re sistemul de satiri
zare sl narea rnrclnă a masselor 
niunc'to re. Indep ’n' ca I nlnfe do 
termen a Planului.

Minerii d i Va'ett ,1'n'ul «I munci- 
tor'me i dn oitrig ]u vtul nostru, au 
cunoscut vechili •! (eui de ‘nlarl a- 
rc, cup'ia'tst, care, ca uri ce produs 
al hurc'e'lel nu ■ a decât un mt|loc 
do exp'oitare. Ca e erau de fapt 
,,prlncȘUIo" sls'eniu'ul de salarlzaro 
capPalfst ' Cel <.are u unceul mn' pu
țin. rid1- ă vârlur'le aparatului dml- 
n's'rat’v, erau retr'bulfl pe»te mun
ca d pus I fiind unealte a'c patroni
lor. Cel ce munceau mal mult, cran 
ma ș| h plă 1(1, cran cel mal exploa
tat1. te de altă pnr e se cfiu'a ca 
pdn i cest ‘Islem <*e re iuncra>c caro 
nu fin a scama de diferențieri pe 
bară de cantlta e șl calitate a mun
cit de nse șl strădui de ■ all'lcarc, in
tre niunc’tor1. să se p'odncă îientil- 
tumlrl șl vra bă.

In actuu ele condiții, acest s's cm 
dc sa'nr'znrc ar II o pled că !n ca
lea e'arntul cren'or al mund orlnill 
nt'nle e.

Noul s'‘lem de remunerare frebue 
să Iacă po nimic' or co'nfere at in 
obtl crea unei produc'll ăi rral mari, 
trelni; s' f'e u" r<linu’ent In ' pin 
pen'ru o produmlî t te snor'tă, ve- 
bue ca. nr n ere terca sa d' ect pro- 
porfonală cu gradul de calificare, să 
îndemne pc niuncl'orl spre un cât 
mal înalt grad de rallf'care ș1 In 
sfârșit trcbiic să-l f»Că direct ln'e- 
rcsit in reducerea coiisumprl'or spe
cifice. in real'zarca unul sever re- 
ghn do econom1'.

Cu a'tc cuvinte, noul sistem de 
saV rlrare trebue să fie pentru mun
citori un stimul nt material al indc- 
plln'rl in bune condltinii a Planului 
de Sta'.
/’r'n urmare r| trebue să fină sea

nța d diferența dintre munca grea 
șl ușoară. dintre un muncitor cal'fl- 
cat șl unul mai ru(ln sau nccaliflcat, 
dintre ccl care produce n-ai mult șl 
ma’ bf-'c și cel care produce mai pu
țin sau de calitate hifer'oară.

In aceste z'le s'a af șat in nt eagă 
Valea Jiului noulle tabele cu siste
mul de salarizare pentru mineri. Și 
minerii au văzut diferența sa fată de 

cel vccli'u. Prin coY / 'rin aceea cA el 
are la bază princip ul socialist do 
retr'bnio: fiecăruia dura cantitatea 
șl ca'llalei muncii depuse.

SiT vedem cum se relleclă acest 
principiu Iii noulle salai Izărl.

In pr'mul rând se ('no seamu de 
munca subterană șl cea dela supra
față, deci se luce deoseblro Intre 
munca grea șl mal pufln grea. Apoi, 
chiar in rândurile muncitorilor sub
terani, se lac dlferentler' pe l-ază 
de califica e șl ''e r spunderc Iu pro
cesul producție'. Pe do »'tâ parte el 
c *0 un Piltern'c sil - ulent :| produc
ție! șl producllv'tătll muncit I Indcă 
pe măsurii criste il producției, pro
porțional cu denâșlrea nora el, crcfle 
șl salariul Șl Invers, cel curo iiu-șl 
v ir îndeplini norma vor pr'ml iui 
s larlu mal m’c.

Prin noul sistem de sa'arlzuie mi
nerii sun' făcu(l i-oln'e e a(l In buna 
Irdeol'nlre a Planului si a tuturor 
sarcinilor ce decurg din nce“tn. F| 
IniMnă deci 'ntcres.-le generale ale 
poporu'nl >• imc'tor depășirea Pla
nului, ori 'I ’e delern-luan fl a creș
terii u’vo'nlul d ‘ viat n celor ce 
muncesc cu Intc-rsele I d'vidiia- 
lil o retr'l u'lc că* nud marc pe 
In-a •itornlndcnl clrl -ar-'Jnlfpr.

'ată c csre este legă ura sf Au
ră d'ntre sls'cmul de retribuire șl 
sarcl-’l'e gencrn'p -| celor ce mun
cesc. Inlă ci,rn cl -c bar ară n r'a- 
di văr pe pr'nclob'l -oclal's' al eirl- 
butlel dună cant'fa*ea șl calitatea 
muncit denir e.

Odată Insâ cu n1' arca iiniiltor <a- 
he'e conținând «I lemid de sa'ar'za- 
re u"ll m'n-rl «'"ii -ră'nt nemulțu
miți Deci*’ rn-d-fl c a'i i-lemen'e 
cedase s> delfl Aloare care In > Amnul 
miinc'l idaii da' dovadă de d-'stufă 
silr idn'ă sl nu •-nn',cstat desln eres 
fală do bunul me s al producției șl 
C’ll'nlea cărbunelui.

Pentru ipi ni'i’cr oonsfl'n,'Ins care 
lucren ă couși'ent că rm-'iistd nmn- 
d' o ami <* al întregului nop >ț_ popi 
lldem do ro'rl'-iilre este un puter
nic stimulent In muncă. De aceoa ol 
a fost pr’inlt cn bucurie de marca 
mahr'fnfo a mlnerl'or.

Totuși mal cTls'ă încă Invarășl 
ere fără a 'I coda'l sau delăcă*orl, 
nu au p im't noua rc'rlhitlrc destul 
de încrezători Prea nutln lămur!tl, 
e" n’au în'eles ava'da-*'i'e ne care ea 
Ic aduce celor vrednici, nu l-au în
țeles scopul.

Organ'zrflllc de Partid, slnd'calcle 
au s-rciin să clar'fl o problema și să 
lămurească minerii. Trebue 'ă ducă 
o muncă agitatorică de massă Inten- 
sif'ca ă, să ara*e (u'rror re-n’lafclc 
pr etice ale noului sistem de salari
zare.

Dc fășurând o act v tate snorl ă In 
direcția lămuririi masselor, organi
za la de Partid trebue să Ic cnnvln- 
ră că noul sistem de --alarizare e un 
pulcrn'c stimulent in munca șl lupta 
pe caro fiecare o duco pentru înde
plinirea Planului de Stat.

ORGANIZAȚIEI UNICE 
R EVCLUTION ARE 
A TIJMrRETULUI MUNCITOR 
8ircumn io^ martie • 1 m

DELA 78°|o SIJB NORMĂ
în urma introducerii sistemului de pre
luare a lucrului pe schimburi, ei lupa iui 
llea Mirun uela niim Animsa s'a nd cat

LA NUMAI 4°[o SUB SOHMĂ
Saltul înregistrat de echipele codașe din grupele care au introdus 

prelua ca lucrului pe schimburi, la mina Aninoa-m

Introducerea metodei dc pr luare 
a producție după flecare scli ntb in 
toate abatai ic d'n minele Văii Jiu
lui, face parte din prcocupăr le de 

scamă ale r ni --t il r de I1 ! d 
conducer i minelo.. indi -,'clo ș 
tuturor mir» ri or r astiți și conșlier |i 
din V - J ul

Pentrucă. ntrodt'ccrca iretr-del de 
preluare a lucrului Jupă flecare 
schimb, dă poslb 1 tateq de a se cu
noaște care JinTe cele tre’ cc1 Ipe 
(schimburi) ale unei grupe mim esc 
cinstit șl hotărît pentru îndeplinirea 
și depășirea normei șl care dintre 

ele lasă lucrul pe seama celuila-t.

Pentrucă, sistemul .'e preluare a 
product ci pe schimburi, nu mai dă 
l oslh lltate echipelor codașe să îm
partă in inod abr 'ut i ejust câștigul 
echipelor fruntașe, fiind astfel un 

iu Ill-a)

Urtrând fxerrplul ce’oi alte echipe 
fruivașe din Valea Ji tlui

^Sckivnl»ul lua Ulracla 'Șlefmti 

«B*la v**âna 
da carlaunean ccn«u I lunea

I r i-rlra < r < «trraulu 
d<- butii arr

ȚINERII MINERI 
mn abatajele tineretului 

din louea, Lrpsni și 
ÂDiiioasa au realiză 

mari depășiri d normă
C*H£rcSul du Uh.lt.aie ul . futili- 

/ (ikir dc tinere1. < *tc in â iia( tu 
mure cnlnz iiMU dc ( ii ri| ut . ^ri d a 

JVdlcd Jiului, bi diiUta acuntifl au 
mfirct flficril in n rl d.u ie

llHrrr ului ți*au sporit cl rlut la hi 
niuncft, pcmrn , tibfinc s.i i.c e 1 
ii,ai Ituiuoa■<. care a oglludcs?. i a- 
lanul .1 ag ‘ acu t InGiPlA 
runr n tArbAiourv u (Iu retulul f.iua- 

| clwr duJa 19 .Marja.
Ccl niai fi'uinofe succes a ft nb- 

1 <iu( dv ccblpa (finiruld miner pw- 
Irlc Petru < arc h reu/a in at a *ul 
Pneri (ului din mina JM-I fuiui 
preunâ cu oriucH Iul, (ov. râ rt !(<• 
Itig loan, Mâlc nț I f n Isc $1 pui 
N1c<iluc țl-ftu ort ti /ai* munca mal 
b'no -n o1 a'z'iil lor feriIti.Lcanl a(, 
au fa aturnt nri| n u’( p<plhfl
(Inip ino'-f' Iul c dlfcr »elc <-pj;a u 
au scurta1 du ah liv -rlir dc refl* 
cn armar a «bat t'u'ul ira sprnaiai 
lemn Iul pentru arin tură In abd«|, 
perforarc i că-irll r pe-tiu împușcă
ri-, cu u lllzat dl p 'n t . pul pro- 
grrmiulii' do mm că. re sl d asf e «A 
realizeze In r'na de [â Ver-’e >> de
pășire dc 4 <2 la smă. paralel ca 
depășirea dc mirniă, :■ rer'f din 
scblinb-'l tovaraMi'ul Pci’.- ou >ea- 
llzat o c n. m e de ci I z’v de 
la ‘u ii reu-lrd astfel »A pr-’ A șl 
un cA-buno de bunA ca'i-ate, c na 
procent foarte inc de c'rheue prl- 
fid'.

Echipa tovar.ă'ulu1 Peik Venlzel, 
care Iuc?c«ză In schi bu! II Iii acc- 
laț 'ha nf. a dat "1 I ‘uij pcs'a 
normă, Iar ic'lpa fărărulut ci’iier 
Torok Anton d'n schlm ul !II al a-

(contlnuare in pag. Il'-i)

întruniți în șer ințe

Minerii și muncitorii dela mina Rninoasa
iou cunoștință cu satisfacția de noul sistem de salirizire

Nouf sistem de safarizare, Bazat pe rrittcipiui socialist „fiecăruia după canti’atea și 
calitatea muncii depuse, a fost primit cu entuziasm de minerii harnici și conștienți dela mina 
Aninoasa. Pentru a-și arăta satisfacția față de noua salarizare, un mare număr de miner' 
din Aninoasa s'au adunat în localul organizației P.M.R, din localitate, unde au discutat 
superioritatea și justețea noului sistem de salarizare, în comparație cu ce' de până acum.

In cadrul acestei adunări, tovară
șul Cosma Ioan secretarul organi
zatei locale PMR a subl'niat prin
cipiul socialist al noului sistem de 
salarizare, care asigură retribu’rea 
fiecăruia în măsura cantității și ca
lități producției realizate. A arătat 
că noul sistem de salarizare deose
bește munca calificată de cea mal

puțin calificată și necai ficată, fapt 
care trezește în rândul muncitorilor 
setea de a-și ridica necontenit nive
lul profes'onal. de a deveni în scurt 
timp muncitori de o calificare su
perioară.

Apoi, inginerul Kimmclmann, a 
calculat în fata minerilor din Ani
noasa mal multe exemple de sala

rizare în comparație cu vechiul sis
tem. scoțând in evidentă justețea și 
superioritatea noului sistem de sa
larizare.

In încheiere, numeroși mineri au 
mulțumit Partidului si guvernului 
pentru aplicarea acestui sistem de

(continuare î« pag. Ul-a;

lllricli 5tefan, decorat cn „Ordinul ' unei" cl I' 
înce parte dintre minerii fruntași în producție care au 
semnat chemarea la întreceri socialiste adiesată minerilor 
din întreagă \ alea Jiului.

O» nsecvent angajamentc'or luate, urmând pilda 
celorla'fe echipe fruntașe dm Valea Jiului care, sub 
îndrumarea Partidului au ob(inut succ< se străbate îa 
producție și organizându-și mai bine munca, a reuștt ca 
dela începutul lunii Martie crt — având depășiri de 
normă până la 80 la sută — să dea cărbuni în contul 
lunii Aprilie.

împreună cu ortacii săi I. AVrien, Gh Morar, 
Z^ndrei Marian, I. Sicoe și Ciorea kian a obținui în ziua 
de 16 crt o depășire de normă de 95 la sula, pentrucă 
în ziua următoare să înregistiezc o depășire de 114 
la sulă.

Dixl ZIUA DE 18 MARTIE, SCHIMBUL I Uf 
ULKICH ȘTEFAN A DAT PRIMFI.E TONE DE 
CAR13UNE IN CONtUL LUNII MAI.

POP EUGEN coresp. voi.
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Să cunoaștem Țara Socialismului =

se poate obține accelerarea ei?

Anul trecut, din inițiativa întreprinderilor din Aloscova, în industria sovietică 
a început o puternică mișcare pentru scăderea costului producției și sporirea 
rentabilității întreprinderilor. Acopu! acestei mișcări este de a mobiliza resurse 
complimentare pentru lărgirea producției și îndeplinirea mai răpi fă a planului 
cincinal. Economiile totale realizate peste prevederile planului, în anul frecat, prin 
reducerea cortului de producție în industria LI PA A, reprezintă pe te 6 miliarde ruble.

VIATA Șl FAPTELE AGdlPINEI PAHMI'7: <A
Cum își întrebuințează veniturile o colhoznică 

„Eroină a Muncii Socialiste"

Însuflețite de dorința de a înde
plini ina.nte de termen planul ein- 
diml puslbellc, întreprinderile din 
Mtrcuva. mi luat în Ianuarie 1949 
<T nour n’țiat'vă Intra scrisoare a- 
dresatâ lui I. V. Slalln, colectivele 
a 103 fabrici și uz ne șl-au luat an- 
gafameutul de a accelera conside
rabil circulat a fondurilor lor ast
fel îîrcât pentru flecare rubla din 
fondurile de circulație să dea mal 
multă producție decât până acum. 
In acesf mod. întreprinderile s’au 
obligat sif elibereze dtn c cidatie în 
anbl 1949 suma de 400 milioane ru
ble. Inițiativa muncitorilor din Mos
cova. a. fost însuși'ă <1 toate fabri
cile uzinele din (ară.

Ce esfe circulat a fondurilor și 
CHIP se poate realiza . ccelerarea ei?

Flecare fiitrenrlndce 'ovlctl'-â • r;- 
mește defa Stat o sumă anumită 
pentru fondurile de cculațe c're 
ît suiif necesare în vederea îndepli
nirii planului stabil't Ac'ște fonduri 
simt puse în circulate de către în
treprindere. Cu ele întreprinderea 
CU ipăTÎT materie ' rimă combus ibil 
materiale auxil’are, ele. Pupă termi
narea ciclului de producție, adică 
dspă ce materia primă $’ materla- 
aele atlxil'are sunt transformate în 
produse finite, marfa lucrată este 
predată consumatorilor, care o plă
tesc. Fondurile puse în c’rculatie se 
întorc astfel Ia întreprindere după 
an interval de timp determinat. A- 
cest înterval de timp se numește 
timpul de circulație a fondurilor.

Timpul de circulație poate fl însă 
încetinit sau accelerat in funcț’e de 
o. serie de împrejurări. Astfel, de 
pildă, unele întreprinderi țin în de

pozitele lor o cantitate «linlmală de 
matere prlnnl strict corespunză
toare necestiițllor de funcționare 
normală a procesului de producție 
pe când alte în'ieprlnderj depășesc 
con iderabll necesitățile «armale de 
materie primă I' c’ar că In cazul 
din urmă o parte anumTM din fon
durile de circulație este .înghețată". 
Această împrejurare lungește t mpul 
de circulație fată de cel stabilit prin 
plan.

Circulata fondurilor es'e delermi- 
nat;ț, pr n urmare de nivelul de or
ganizare a product'el să de capaci
tatea conducerii îatreorluderll de a 
folosi în mod just I ara ei materială, 
și (elinică încetinirea circulatei fon
durilor poate să ducă la greutăți fl- 
nanc'are serioase ale întreprinderii 
Sl la neimpl nlrea planului de pro
ducție. Dimpotrivă accelerarea cir
culatei crează posibilități compli
mentare pentru lărgirea și îmbună
tățirea producției.

Pentru înfăptuirea sarc'iiei pe ca
re șl-au pus-o, întreprinderile rea- 
1 zeazil un complex întreg de mă
suri organizatorice, tehnice și finnn- 
c arc. De pTdă, pentru scurtarea ci
clului de product e se introduc pro
cese tehnologice noul, cu o înaltă 
productivitate multe operațiuni 'unt 
făcute cu ajutorul benzi’ rulante se 
intensifică mecanizarea muncilor gre
le. etc. Deasemeni se introduce o 
ordine mal strictă iu organizarea și 
planificarea aproviz’ouării cu mate
riale și a depozitări,, se stabilesc 
norme mai severe de folosirea mate
rialelor. se intensifeă lupii pentru 
scăderea rebuturilor șl a chel- 
tu el lor neproductive și pentru eco

nomii in toate domeniile. Totodată 
se Iau măsuri pentru expedierea și 
predarea c t mal gr. bnica a pro
duct c către consumatori, ele.

Uriașul cerc de chestiuni, legato 
de ‘arcina accelerări! clrcu'atiel fon
durilor dovedeș’e că la înfăptuirea 
acestei sarciil trebue să participe 
nu mimai aparatul admin’stratlv al 
întreprinderii cl intregul el colectiv 
P nă ’a uit mul muncitor. Aici tiebue 
căutat Isvorul acelui avânt pe care 
l-a luat în Un'unea Sovietică miș
carea pentru accelerata crculațlel 
fondurilor. In multe fabrici șl uzine, 
indici’ de c’rcu'atle au început să 
fie adus| la cunoștința f ecărel sec
țiuni ficcăre' echipe sl fiecărui mun- 
c’’or în parte. FI sunt discu'atl pe 
larg iar muncitorii care part'c'pă la 
adunări fac întotdeauna numeroase 
propuneri practice protida'e, pentru 
o șl ma' mat îm'unăt.țl e a acestor 
ii dlcll. Acest lucru contribue la des
coperirea de noui rezerve ale pro
ducției care sunt puse în slujba în
treprinderi.

Mișcarea pentru accelerarea cir
culației fondur’lor este o nouă do
vadă luminoasă a rparilor avantagil 
ale sistemului econpm'el socialiste.

In soc etatea socialista flecare om 
al muncit esHt fn moa stal Int-resat 
în succesul întreprinderii, deoarece 
rezultatele sforțărilor sale nu sunt 
însușite de nimeni, ci sunt folosite 
pentru bnele oamenilor muncii în
șiși. In aceasta constă marca forță 
a arându'ri socialiste, în aceasta 
constă isvorul avântului neobosit și 
în continuă creștere a economiei so
cialiste.

In satul ucrainean Noveo» 
Virkl, raionul Belopoli, regiunea 
Suma se construește un orfelinat 
pentru copiii al căror părinți au 
căzut în războiul pentru Apărarea 
Patriei.

Acest orfelinat este construit 
din fondurile personale al col» 
lioznlcel Agrlpina Parmuzina.

Colhoznica Parmuzina este cu
noscută în toată Uniunea Sovle» 
tlcă' Ea a fost decorată pentru 
prima dată acum zece ani cu 
„Drapelul Muncii",

De atunci, Parmuzina a fost 
decorată de nenumărate ori De 
curând ea a căpătat titlul de 
„Erou al Muncii Snclalls'e"

Brigada co1 dusă de Parmuzina, 
a obținut anual iccolfe de 60000 
de kgr. de sfeclă de zahăr la 
hectar, 30000 de kgr. de cartofi, 
3000 kgr. de grâu și 1800 kgr. 
de cânepă A um doi ani, Par» 
muzlna a obținut o recolta de 
110000 de kgr. de sfeclă de 
zahăr la hectar, realizând astfel 
un record mondial. Agripina Par- 
tnuzina este inovatoare în pro» 
ducția agricolă.

In anul 19j8, cânls'a introdus 
cultivarea kok»sacâzului, plantă 
din care se extrage cauciuc, în 
Ucraina, ea a început imediat 
studierea acestei culturi noui.

Pe atunci nu exista norme

COLHOZNICUL MAHK OZERNAI, 
erot fti ni incii socia iste, ales memb-u al 
Institutului Științific di i Dmep o^ctrovsK

Mark Ozernâi, brigadirr din 
colhozul ..Partizanul Roșu", raionul 
Ltbovo, regiunea Dnieer pelrovsk, 
a fo-t re enl ales membru al 
Instilulului -grieri) din Dnieprope- 
Irov-k.

Numele I i Mark Ozernâi, de
putat al Sovietului Suprem al 
Ucrainei, erou al muncii socialiste 

agrotehnice științifice penrru creș» 
terea acestei plante. Parmuzina a 
contribuit mult la elaborarea a» 
cestor norme După primul an, 
brigada Parmuzinei a obținut la 
fiecare hectar câte 293 kgr. se» 
mințe <de 75 ori mal mult decât 
a fost prevăzut în plan> și câte 
7300 kgr. de rădăcini. Pentru a 
înțelege importanța acestei cifre, 
este deajuns să spunem că pe 
atunci o recoltă obișnuită atingea 
maximum 400 — 500 kgr. de ră
dăcini U h i.-r

In 1945, ea a cul.-s o reco'tă 
de 13200 de kgr. de âlâciru de 
k k -,a âz la hectar. In anii R.iz» 
boului pentru Auărarea Patriei, 
Agripina Parmuzina, dm proprii 
ei bani a cumpărat un avion, pe 
care l-a dăruit Armatei S ovietice. 
In total. In timpul R zbo ului 
pentru Apărarea Patriei, Parm t» 
zina a subscris pentru fondul 
, i .pararea Patriei" suma de 
120000 ruble-

Munca este mândria și gloria 
acestei colhoznice. In prezent ea 
are 65 de am, dar conți- ul să 
iucreze ru îif-fleț r- în colhoz. 
Dator tâ rodnic i sale activității, 
Parmuzina a real zar venituri mari, 
Aceste venituri ea le întrebam» 
țează acum pentru construirea 
unul orfelinat in S-tal ei n«tal.

și laureat a1 - emiului Sf-hn, este 
bine < unoscul i Uniunea S -vieli ă.

Colhoznicu'-inicmrir,!--t a dnbilTt 
recordul mOnd-ol el re ol ei de 
porumb, prin folosirea nonei m-lode 
de cu tură M. Ozernâi ele auto
rul unei lucrări de practică - gro- 
lehnicâ modernă in cultivarea po
rumbului

Ilarion lanchin a venit în nfnă di
rect dut sat. Nu terminase decât 4 
dase primare. Tânărul lucrător avea 
însă Q mare sete de învățătură și o 
mare dorință de astăpâni profesia 
de mîiier. lanchin capătă ajutor de- 
la meșterii m’nel, începu să frecven
teze școala tehnică șl cea de învă
țământ general, asculta conferințe, 
tecțil, învăța. întreba, se interesa. 
Intr’un cuvânt, tânărul lucrător mun
cea. învăța, manifesta tnlfativă șl 
își perfecționa metodele de muncă. 
Propunându-si noua sa metodă de 
lucru, el a continuat să învețe. A- 
asta esfe trecutul lui Ilarion lan
chin.

Ce face însă în prezent?
Acum câtva t'mp Ilarion lanchin 

șt-a susținut proectul Iul de diplo
mă la Institutul miner d n Sverd- 
lovșk. Pentru acest proect el și-a 
ales a femă care sintetizează cel 10 
an! de experiențe ca miner. Teza 
poartă următorul titlu: „Extragerea 
minereului prin utilizarea bateriilor 
de perforatoare mecanice. simultan 
în câteva abataje—, Coinis'unea exa- 
mink oare de stat a calificat proec
tul lui lanchin cu mențiunea .exce
lent”.

Șl inginerul Ilarion lanchin a fost 
numit director al minei Berhne- 
Pîștnsk din Ural.

Activitatea noului director începu 
prin inspectarea lucrărilor subtera
ne »le unei mine noui.

Deși Tanchin n'a fost niciodată în 
această m’nă, lucrătorii l-au întâm
pinat ca pe o vecbe cunoștință.

— Vă cunosc de mult, îi spuse u- 
nnt dintre mineri. — Am urmărit cu 
atențiune succesele Dv.

— Ianchîn se aplecă, privind cum 
lucrează perforatorul.

MINERUL STRHRNOVlST ILRRION IHNCHIN, 
laureat al premiului „StaliiT, a descoperit noui metode de lucru 

de M. vMHAIlOV

Stahanovistu! Ilarion lanchin care fucra în minele de cupru din Lira fi. s'a 
făcut acum 8 ani cunoscut în întreaga Uniune Aovietică. lanchin a propus o nouă 
metodă de tăiere a minereului și anume: în locul utilizării unui singur perforator 
mecanic, se pune în funcțiune o întreagă baterie de perforatoare mecanice, cari 
conduse de un Singur om, lucrează automat și simultan !a câteva abataje. Aplicând 
în munca fui această nouă metodă, lanchin a atins un nivel extraordinar a! 
productivității muncii. Pentru perfecționarea procesului de producție, Hanon lanchin 
a fost onorat cu titfuf de laureat af premiului ,.Stafin". Mii de mineri sovietici au 
început să utilizeze noua metodă, care'a devenit obiectul cercetărilor științifico'tehnice

— Pompa Dv. e defectată, n'au- 
z ți cum șueră?

— Aud — răspunse m aerul, am 
cerut s’o repare și tot aștept...

— Cui v'ați adresat?
— Tehnicianului de schimb.
— Dar mai sus?
— Nu.
lanchin apucă prietenește de umăr 

pe m’ner și-i spuse:
— Hai să ne înțelegem: Eu sunt 

director aici și puteți veni la mine 
ori de câte ori lucrul o cere... Când 
e vorba de interesele statului trebue 
să fiți mai perseverenți.

Direcțiunea minieră din Verhne- 
Pîșinsk are o gospodărie complicată; 
pe lângă minele în funcțiune și cele 
în curs de construcție ea mai dis
pune de o fabrică de prefacere a 
minereului în concentrat de cupru, 
de un laborator chirn’c și de o în
treagă serie de întreprinderi auxi
liare ca: o fabrică de cărămidă, o 
pădure, o fabrică de scânduri, ate

liere mecan ce, parc de cam.oane si 
automobile etc.

* » *
Din multiplele chestiuni economice 

și tehnice ce-și așteaptă rezolvarea, 
noul director a ales numai pe cele 
mai importante și hotărâtoare. Prin
tre acestea se află și preocuparea de 
a introduce nouile metode de utili
zare a bateri lor pe perforatoare me- 
can’ce. Eficacitatea acestor metode 
va fi de un mare efect atunci, când 
minerii își vor însuși noua lor me
todă.

Ilar'on lanchin își petrece nume
roase ceasuri în m’ne, la abataje, 
învățând pe mineri mânuirea bate
riilor de perforatoare mecanice. Ab- 
dul Ghilzitdinov, Ivan K1 ș n Trofim 
Bobov și mulți alți mineri din pîșinsk 
au atins o înaltă productivitate a 
muncii. lanchin a trimis mulți tineri 
mineri să învețe nou le metode de 
lucru dela stahanoviști. Tot el a dat . 
ajutor minerului stahanovlst Trofim 

Bobov să-șl pregătească conferința 
privitoare la metodele sale de lucru, 
conferință țnută în fața lucrătorilor 
minei și la care lanchin a luat parte 
activă în calitate de comentator, ge
neralizând d n punct de vedere teh
nic experiența Iui Bobov.

La adunarea minerilor s’a discu
tat din iu ț at va directorului, proble
ma sporirii procentului de cupru în 
minereu. Ing nerul Rasenco a făcut 
o analiză econom că a acestei pro
bleme. Minerii și-au expus și ei. unul 
după altul, părerile. Unul a arătat 
pos’bilitatea aruncăr i în aer a unei 
cantități mai mari de minereu prin 
utilizarea unu număr mai mic de 
Șnururi; un altul a propus o metodă 
mai avantajoasă de preparație a mi
nereului, un al treilea a vorbit des
pre cea mai potrivită metodă de 
atingere a straturilor celor mai bo
gate. iar un altul despre o mal bună 
utilizare a mecanismelor...

Directorul punând astfel mari pro

bleme în fața colectivului minei, a 
obținut un ajutor activ și multe sfa
turi prețioase 1 ator tă sforțirilor Iul 
lanchin, productivitatea munci in 
mine crește mereu și deci șl câști
gul individual al minerilor.

Directorul arată o grijă continuă 
pentru nevo le lucrătorilor, făcând 
totul pentru îmbunătățirea traiului 
lor. Vizitând odată grăd’n’ta de copil 
Janclrn observă că într'una din odăi 
un copil se juca pe podeaua goală, 

— Nu poate fi așa. a spus el. Tre
bue să cumpărăm covoare.

— Bugetul nostru nu prevede a- 
semenea cheltueli, răspunse conta
bilul.

— Nu-I nimic, faceți un deviz... O 
asemenea cheltu’ală ni se \ a aproba 
cu s’guranță. De economisit vom e- 
conomisi în altă parte. Acolo vom 
strânge milioane... .

Grădinița de cop i fu înzestrată cu 
covoare. Canina minerilor fu din 
nou frumos amenajată, lanchin a dat 
sprijinul său multor mineri, cari îsl 
construesc case proprii, a utându-< să 
obțină mai repede materialele nece
sare.

* * *
Directorul continuă să învețe cu 

asiduitate. Căpătând la Institutul mi
nier sol’de cunoșt nte tehnice ei stu- 
d ază acum problemele economice, 
ilarion lanchin se pre ateste în a.elaș 
timp pentru tipar o carte despre me
todele înaintate de lucru în minele 
sale. Ca oricare om sovietic con
știent, care lucrează nu pentru ca
pital st. ci pentru întreaga soc’etate 
socialistă, Ilarion ranchin, dorește c» 
experiența acumulată de el, să fie 
folosită în cât mai multe întreprin
deri minere.



FDIN CÂMPUL MUNCII^
Succese îasinlg MliiM muncilofii setliei

Cooslmciii Wite Ma I.S.S.-Himedaara ,
La secția Construcții Me

talice a uzinelor l.S.S. Hune
doara, întrecerile socialiste or
ganizate de către Partid și sin
dicat s'au soldat cu importante 
succese în producție, reușin» 
du-se ca programul lunar să 
fie îndeplinit înainte de termen.

Astfel, în ziua de 12 Mar
tie muncitorii și tehnicienii sec
ției Construcții Metalice au 
dat 431 din lucrările prevăzute 
pe luna Mai.

S'au eviden|iat în lupta pen
tru depășirea normelor echipa 
lut Laslo Adalbcit care, ia con
fecționarea troacelor pentru 
șantierul „ACEC" dela Go- 
văjdia, a obținut o depășire 
medie de normă de 60 la sută. 
Echipa lui Pâpay loan care 
-executându-și lucrările în 617 
ore în loe de 1111’ cât era

Minerii dela Lupeni au obținut 
importante depășiri de normă

In cadrul întrecerilor socia
liste ce se desfășoară în mina 
Lupeni, minerii din cele 3-sec- 
toare ale minei sporindu-și e- 
forturile în muncă înregistrează 
rezultate din ce în ce mai 
bune.

In intervalul 1 —15 Martie 
cea mai mare depăș re de nor
ma a fost obținută de grupa 
tov. Zborovski din sectorul 
IL 73 la s^ută, urmată de gru
pa tov. Poboreni Alexandru, 
din acelaș sector cu o depă
șire de 58 la sută, apoi grupa tov. 
Popa Teodor din sectorul III, 
40 la sută și grupa tov. 
Goznan lacob din sectorul I, 
cu o depășire de 30 la sută.

Iată depășirile de normă în
registrate de grupele celor 3

Sudorul electric Gheorghieș loan, dela 
atelierul de grup Petrila, 
a depășit norma cu 21,G0»

Lucrând la confecționarea 
unor cutii din tablă de 4 mm. 
cu dimensiunile 800 x 5000 x 
5000, sudorul Gheorghieș loan 
dela atelierul de grup al minei 
Petrila, a pornit la muncă ho
tărât să mărească productivi
tatea muncii la sudura elec
trică.

Astfel, în ziua de 7 Mar
tie a sudat în timp de 6 ore 
72 m.l., realizând 12 m.l. pe 
oră. A doua zi, folosind elec
trozi de 4 mm, sudorul Gheor

Primele femei dela Aninoasa ou intrat în mină
munci alcturi de bărbotipentru

Ia z'ua de 16 Martie, prima fe- 
mee d'n Aninoasa — tovarășa Tamaș 
Lenke — a intrat să lucreze in mina 
Aninoasa. unde a repartizat-o ca cu
plă.oare la landul elevator pentru 
transportul vagonetelor cu cărbune.

Urmând exemplul dat de tovarășa 
Tamaș, munc toare e Costlraș Ileana, 
Medetca Maria și Pop Vilma au ce
rut șl ele să lucreze in nfnă, urmând 
ca zilele acestea să fie repartizate la 
locuri de muncă subterane. 

prevăzut, a obținut o depă
șire medie de normă de 80 la 
sută t ac'eași echipă condusă 
de Ciurdărescu Petru, a reușit 
ca la confecționarea ferestre
lor metalice necesare orașului 
muncitoresc să depășească nor
ma cu 100 la sulă. Echipa 
condusă de Szalkaly Alexan
dru care, la lucrările de între
ținere a secției OSM a depă
șit norma cu 75 la sută-

La diverse lucrări de cons- 
trucțieț s'au evidențiat echi» I 
pele lui Michel Eduard și Ba- 
lint Cornel care au terminat 
înainte de termen lucrările lor. 
Prima în 1.1 z2 ore in loc de 
1.660 ore și a doua în 768 
ore în loc de 1 059 ore cât 
era prevăzut.

C. BUTANCHE
coresp.

Pe i terv'Iul 1-15 Martie

sectoare pe intervalul 1 — 15
Martie:

Sectoruf I
Grupa Depășire
Goznan lacob 30%
Gașpar Irimie 29%
Bartha Eugen 16%
Dămian 1 raian 12%
Zboroki Ludovic 12%
Lupaș Juâtin 12%

Sectoruf 11
Zborovski 73°/#
Poboreni Alexandru 58°/0
Boczoni loan 30%
lanaș loan 11%

Sectoruf III
Popa Teodor 40%
Brașoveanu Victor 27°/0
Moban Florean 6%

I. FLIRNER coresp. voi.

ghieș a realizat 15,20 m.l. pe 
oră, depășind norma cu 21.6 
la sută.

Succesul tov. Gheorghieș 
trebue să fie un exemplu pen
tru toți meseriașii dela atelie
rele de grup, cari — alături 
de mineri — au datoria să-și 
ducă la îndeplinire sarcinile ce 
le revin în cadrul Planului de 
Stat.

ȚÂNȚAȘ PAVEL 

coresp. voi.

Urmând exemplul femeilor 
dtla mina Pet'ila

■
Exemplul dat de aceste femei mun

citoare, care s'au încadrat în munci 
hotărite și de mare răspundere, care 
in trecut erau rczersate numai băr
baților, este demn de urmat și pen
tru celelalte femei muncitoare din 
Valea Jiului, dornice de a aduce un 
aport cât mai mare la indeplinirea 
și dcpăș'rea Planu'ul, la grăbirea 
mersului inain e al clasei muncitoare 
din (ara noastră.

BACINSKI VASILE, coresp. voi. 

300 tineri muncitori 
dela Uzinele Metalur
gice din Cugir depă

șesc zilnic normele
In cinstea Congresului de 

Unificare, tinerii muncitori dela 
uzinele metalurgice din Cugir, 
și-au luat angajamentul să 
întâmpine acest act măreț în 
istoria tineretului muncitor din 
țara noastră, cu o producție 
sporită.

Și tinerii muncitori dela u- 
zinele din Cugir și-au respec
tat angajamentul, Tânăru 
muncitor Pețan Dumitru care 
lucrează la O freză pentru 
prelucrarea unor piese necesare 
mașinilor de cusut, depășește 
Zilnic norma cu 100 la suta 
La secția sculărte, tânărul 
Bota loan, depășește norma 
cu 104 la sută, Ta$nadi 
Victo. cu 30 la sută, Voma 
Nicolae cu 32 h SLtă, Dibu 
Gheorghe cu 35 la sută, ele.

In general, sprijiniți de or
ganizația de Partid, de mun
citorii vârsrni i membrii de 
Partid care-i îndrumează și-i 
ajută să-și organizeze munca, 
să reducă la maximum timpii 
morți, să-și îngrijească sculele 
și să folosească din plin u- 
neltele și mașinile de muncă, 
300 de tineri muncitori dela 
uzinele metalurg ce din Cugîr 
depășesc norma zilnic cu 
peste 25 la sută în cinstea 
Congresului de Unificare.

I- GROZĂVESCU
- coresp. voi.

Minerii și mnncitorii 
dela mina Aninoasa. 
iau cunoștință cu sa
tisfacție de noul 
sistem de salarizare

(Urmare din pag l-a)

salarizare, luându-și angajamentul 
de a I muri pe loti minerii care u’au 
participat la această adi'nare, asu
pra avantagiilor noului sistem și tot
odată să demaște și să lovească fără 
cruțare elementele dușmănoase care 
caută să discrediteze noul sistem de 
salarizare, elemente care nu sunt 
altceva decât dumanii progresului 
cla'ei muncitoare și ai îndeplinirii și 
depăș rii Planului.

• * *
In aceas zi la atelierul de grup 

al minei Aninoasa, muncitorii atelie
rului s'au adunat pentru a discuta 
noul s'stem de salarizare. După ce 
tovarășul Crăciun din partea sindi
catului a vorbit de avantagiile nou
lui sistem de salarizare, tovarășul 
Butca Vasile a arătat categoria și 
clasa în care este încadrat fiecare 
muncitor în parte.

Adunarea muncitorilor dela atelie
rul de grup al minei Anincasa s’a în
cheiat într’un sp:rit de tat'sfacție ge
nerală fată de noul sistem de sala
rizare.

E. BOCANCIOS, coresp. voi.

In curând apare 
SĂPTĂMÂNAL

VEAC NOU
Săptămânal politic, cultural, 
social, economic al .Asociației 
Române pentru Strângerea Le’ 
gâturilor cu URSS"»ARLLIS. 
— Citiți în fiecare săptămână 

VEAC NOU

In întrecere între -I

Muncitorii uzinei „Victoria" din Câ mul 
lui Neag au obținut depășii i de norma de J 5 5U |,

■ndrum ti d» organizația de Par
tid rnuncitoiii doi a U/ire a ,,V tu
tori i1' Câmpul lui Neag d miici da 
a produce mai mult, de a lucra mai 
bine ,.i cu spor, au pvrnit și i 1 - 
;.• cri in in.

Și. u organi/a bine munca ti re
zulta.ele li r# i tra e au fo I i in c le 
mi i bune No mc'r au fost depă
și e cu prtxen e ce variază între 15 
și '4) la suta

S’au evidențiat tovarldi: Dregtiifl 
losif Boia Ivanți, D. Dreghici, Mun 
teanu Petru, Tudor loan ,1 Boia 
Pași u.

Urmând cxemp’ul lor, toți munci
torii d la uzina de mangal ..Vic
to. ia” a au ho ărlt sa nxinceasc.l pe' 
3)e<j| pui un.tap oa.iii'.u ap iz , 

efor uri e să- . » . e > » ,in t io •
mele do lucru.

Dela 78 |o sub normă
11 numai 4 ■» sub normă

(Urmare din pag f-a|
'actor de mare inseninătate in retrL 
bulrea 1 ecurul miner in măsura can
tități ș cal tații producției tea'izate, 
un stl ulent pentru I cltldarea rămâ
nerii in urmă a < clilpelor care până 
acum lă^au lucrul pe seama celor
lalte echipe.

Până in prezen1, R grupe dc mi
neri dela mina Aninoasa ace'ea ale 
tovarăs'lor Colda loan, Colda Nico
lae, Roman Gheorghe. Bereckl Fran- 
ctsc Burice Victor, Mlliuț Zaliarla, 
Pednlc loan șl Polotol Ilie, lucrează 
după sistemul dc preluare a lucrului 
după i ccare schimb.

Urmăr'nd producția real'zată de 
aceste grupe dltre care une'o sunt 
Încă codașe, se poate vedea Jus e ea 
ș< necesit tea Introdu c I sistemului 
de preluare a lucrului după fiecare 
schimb.

la'ă, spre exemplu, situația pro- 
duct'el fiecărui schimb din grupa to
varășului Colda loan. In ziua de 7 
Martie — pr'ma zl de muncă după 
acest sistem:

Schimbul I al Iov. Colda țoan 
(9 la sulă peste norntă.

Schimbul II al tiv. Toma loan 53 
la sută sub normă.

Sch'mbul II al t< v. Macavel 
Gheorghe 57 la sută sub normă.

Vedem deci, că scit mhul tov. Col
da loan avea o depășire de 69 la 
sută, in timp ce ce'ela'te două scb'nt- 
buri, dca'-ea ișl indep'lneau îumâtate 
din normă. Iar la salarizare, nu se 
ținea cont de producl'a realizată de 
flecare schimb; m'ne-’l din ech’pa 
tovarășului Colda primeau un sa’a- 
r'u egal cu cel din celelalte două 
sco rnituri, care rămâneau sub nor
mă.

Prin aplicarea sistemului de pre
luare a lucrului pe flecare schimb, 
fap'ul că echipele tov, Toma Iran 
și Macavei loan lăsau lucrul pe (ân- 
Jcală, a eșit țn evVență. far minerii | 
din ech'pa 'ov. Colda, care muncesc I 
in acelaș abataj, cu acelaș utilaj șl 
in aceie ș condiții de muncă cu ce
lelalte două grupe, au dovedit că 
norma poate fl depășită.

NUMAI DUPĂ 5 ZILE DELA A- 
PLICAREA ACESTUI SISTFM, SI
TUAȚIA CELOR 2 SCHIMBURI 
CODASE DIN GRUPA TOVARĂȘU
LUI COLDA 1OAN. A FOST ALTA, 
SCHIMBUL CONDUS EFECTIV DE 
TOVARĂȘUL COLDA, S’A MENȚI
NUT LA DEPĂȘIREA DE NORMA, 
DE 69 LA SUTA. SCHIMBUL TO
VARĂȘULUI TOMA IOAN. DELA 
5.3 LA SUTA SUB NORMA. A 
AJUNS LA 8 LA SUTA SUB NOR
MA, IAR ACELA AL TOV. MA
CAVEI ALEXANDRU A AVANSAT 
SI MAI MULT, DELA 57 LA’SUTA 
SUB NORMA, A AJUNS LA 4 LA 
SUTA SUB NORMA.

ACELAȘ LUCRU SE OBSERVA 
ȘI LA CELELALTE GRUPE CARE 
AU PROCEDAT LA PRELUAREA 
LUCRULUI PE SCHIMBURI.

O NOUA METODA DE MANQAU- 
ZARE $1 NORMELE SUNT DEPĂ

ȘITE CU PE< 1 E .Vi LA <UTA
Mangaizar. a li uzina \ Ic • 

ri.i” se fa ea cu afi.oru’ mor b <_- 
șe dc mangal re Insă din cau
za >a boc e e erau prea mari man- 
g. izarva sc I nea gri ol, rezultând 
uii moc ni însemnat de diș.url ți 
praf.

Munci Horii uzinei Împreună cu b- 
, in ml I ne u au im er a a ra
du t d-curie i [rf.i'ul i au reu 
șit. Au modiiit it bu rie. nnoo- 
rându-le voiumil iu 50 'a suta, 
as fel iimăt tenij eratura prodit 1 < ar- 
bonizeaza comp'cct imieagt canti
tate de lemn.

Realizarea mun I orilor de1 a uzina 
Vi o i p- lângî avantajul de a 
e i n na praful Ia demon area toc c- 
l<-r. a ajutat ca muncitorii sa da- 
pâ.c sca p ogran u1 de producție u 

la sul®.
L. LXJBROcîEANU co ■ ap. rol.

SPRE EXEMPLU, ECHIPA TOV. 
ROMAN ( HEORGHE, DELA 26 LA 
SUTA SUB NORMA. A AJUNS LA 
O DEPĂȘIRE ZILNICA DE lc LA 
SUTA. ECHIPA LUI ILEA MIRON 
DELA 78 LA SUTA SUB NORMA, 
A AJUNS LA 4 LA SUȚA SUB 
NORMA IN GENERAL TOATE E- 
CHIPELE CARE AU PRnCEDAT 
LA PRELUAREA LUCRULUI DU
PĂ FIECARE CHIMB REALIZEA
ZĂ O PRODUCȚIE P<IRITA FAȚA 
DE CEA DE PANA ACUM.

Astfel, meioda de rre'uare a lu- 
crulu' pe schimburi, scoate In evi
dentă echipei.' care muncesc mal 
b ne șl cele care lasă lucrul pe sea
ma clullalt schimb devenind a Hei 
o armă piitern'că in mâna minerilor 
din Valea J ului renliu Ikh darea ră
mânerii in urma, pentru îndeplinirea 
șl depășirea Planului.

AN'DRL'C ALEXANDRU 
corespondent voluntar

In cinstea Congresu'ui 
de Unificare

.(Urmare din pag. l-a) 
celui-ș abataj, a dat 193 la sută rea
le normă.

N'cl fnerli din aba'ajul t'neretulul 
dela mina Aninoasa n'au vrut să ră
mână mai pre|o«. In aceaș zi, schim
bul I condus de tânrrul m'ner șei da 
echipă loja Petru, împreună cu or
tacii Iu': Săcă uș Petru. Bar.cu 
Gheorghe ș! Renius Angbel au dat 
241 la sută peste normă. Iar tlr.erll 
din sch'mbul II din acela; anataj, 
compus d'n tov. Suciu Mihal, $let 
Pe'ru. șl Toma Mitul au dat 300 la 
sulă peste normă.

Deși aba'ajul tineretului din Lu
peni să găsește tnlr'o situație nefa
vorabilă, tinerii m'neri au luptat cu 
indâr ire pentru a întâmpina Con
gresul cu o depășire frumoasă de 
normă. Luptând cu clinul lor tine
resc impotrha greutăților, tinerii 
mineri Pocnar ks’l. hador .Mihal și 
Mărguf loan, in ziua de 18 Martie 
au depă'it norma cu 300 la sută.

Astfel, tinerii mineri care lucrează 
in abatajele tineretului d'n mirele 
Văii J rlul ra'u'ă deschiderea Con
gresului de Unif'care al tineretu'ui, 
cu o depăs're medie de normă d« 
301 la sută.

Cu prifr;uf Congresului Orga
nizației Unice Revoluționare a 

Tineretului muncitor 

„CARTEA RUSĂ' 
va lansa:

1. Tinerttul sovietic cons
truiește

2. Tânărul colhoznic
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Iii cazul când criminale ar reuși să drslân|ue ua

nou răzbi.j inond dl liccarc comunist șl patriot sued z vâ 

Considera că cate dr ddlo.ia s<j de a luț la împotrivii ini- 

țiutorilor războiului imprr<dliut și a rre labili indrprnd u{a 
naț onală a >ued ei.

DftLflOTIfl EllMIHiST SUFDEZ 
în legătură cu problema apărării

MIȘCAREA DE PROTEST
împotriva includerii Italiei în pactul Htlanticului 

ia o amploare din ce în ce mai mare 
l'ri șe mon'fpstoții Hp protest în întreoga Itolie

ROMA, 19 (Răilor). — Știri 
despre noui demonstrații de 
mossi Împotriva Pactului At
lantic. continuii să so-cascU ibn 
toate pârțile Paliei.

Meetinguri au avut loc la Mo
derna, Ravenna, Rovige și Pado- 
va. La Ses'o San Giovanni s’a 
linul un meeling de r rotest la 
care au participat 40.000 persoa
ne. Deosemenea la Bologna a 
avut loc o întrunire cu circa 
20.000 parii ipanți.

In centrul Milpnnlni ptlijitt a 
încerca' - ui ăși e o nruiifes- 
tație. Sule de trecători și parti- 
cipanti au fost bătuți. La Pia- 
cenza a izbucnit, in ziua de 17 
Martie o grevă generală de pro
test.

Muncitorii și funcționarii dela 
toate întreprinderile industriale

Furtunoase desbateri 
în Parlamentul Italian

în leg îiirflcnii^'iiflpn’a Haliri păci’11 ^anticului
ROMA. 19 (Radcr).—După des- 

baleti care au durat 53 ore ne- 
între upt, a luat cuvflntul in par
lamentul Italian Palmii o To- 
glia'li, secretarul general al 
Partidul i C munis' Italian. Pal. 
miro Togliatti a declarat că el și 
toți cei cari au vorbit înaintea sa 
au deYnascat în fața opiniei pu

încercările guvernului american
t

de a lua o serie de măsuri
agresive cu p 
nu au putut ti
NEW VORK, 19 (Ră- 

dor), — Hetărîrca guvirnu- 
lui american de a lua o serie 
de măsuri agresive fasciste în 
Statul New York, nu a 
putut fi pusă în aplicare da
tor tă valului de proteste pe 
care aceaslă ho'ărîre l-a stâr
nit. Săptămâna trecută con
siliul statului New York a 
adop at cu 148 voturi con
tra do< ă, legea Mac Mullen 
care prevede înlăturarea „co
muniștilor" din funcpuni'e pu
blice. Aceași lege a fost pre= 

și comerciale din Rivorno au de
clarat. grevă la 17 .Lutie. Aproa
pe 50.000 persoane au luat parte 
la manifestațiile do stradă. I a 
Cai rara manifestația a fost ur
mată de o grevă de protest îm- 
po riva ata ai ii inanifeslai>t>!or 
de către forțele polițiem șli. La 
Vune(ia 15.000 «muncitori au de
clarat grevă la 17 Martie.

Mișcarea de protest împotriva 
Pactului Atlant eului ia amploa
re ți >n Sudul Italiei. La 17 Mar- 
l:,\ in rr-iil m aii. 1 ții’-.r 
spontane de piotesl dela 1 ui au
to. s’a cerut tinerea unui plebis
cit în legătură cu includerea 1- 
taliei în blocul militar al Atlan
ticului.

In cursul manifestațiilor din 
Sudul Italiei, politia a atacat po
pulația cu gaze lacrimogene.

blice i'aliene g avele răspunderi 
a uniate de guvern pr n include
rea țării intr’o al antă militară. 
Folosin l Io de mijloacele parla
mentare și democrate, a conti
nuat Togliatti, am încercat să 
împiedicăm aderarea Italiei la 
Pactul Atlanti’.

AJresai du -e mr ■ brilo cfuvrrnu- 
lui, Tog io li ii sp s apo :

r ivire la comuniști 
pu e în ap! care 

zentată senari l i a<s'ui stat 
la 14 M rri<- Da’oniă pro- 
testelor pirat din partea 
Partidului Laburisr A riencan, 
a Partid ilui Comut i-r și a 
sindicatului I mr l'onarilor pu
blici. senatul a trebuit să a- 
mâne desbaterile cu privire la 
această lege

Ziarul Daily Worker serie 
că cei cate au mopus această 
măsură, așteaptă ca vilul de 
proteste să se liniștească, pen
tru a putea adopta cât mai 
repede legea.

Pentru n impune poporului
I aliun ră'boiul, căleați In pi
cioare instituțiile democrate. A- 
cesle <l' •'aderi ar li trebuit a- 
mânale până < ■ textul a e-lui 
pact ar fi lost dai publicității".

Toglialli a lei Iura* n incheere 
că „Partidul C.nmunisf Italian, 
va ști sa găsească calea legală 
care să permită milioanelor de 
cetățeni ai Paliei să-și exprime 
voin(a".

A avui "noi cuvântul Cp'nm n- 
d i. citat ieprerenlănd gru- | 
pa ea l'nității Socialiste, care | 
s'n pronunțat împotriva Pactu
lui A'lantic. arăllnd că aderarea
II acest pact va duce la Încor
darea onsiderahilă a almo-fer-ci 
politice din Italia, promovând 
măsuri polițienești împotriva 
ponorului llalian și creiarea u- 
nei psihoze de război”.

In în^hcerca deshaterilor a 
avui cuvfln'ul Pie'ro Nenni, pre- 
ș“(lintaln Partidului Socif'ist I- 
i ai ian, care a condamnat politi
ca alianțelor militare dusă de 
guvern si a ară'at 1 parlamen
tul a fost 'nselat neadiieându-i-so 
la cunoștință clauzele Pactului 
Atlantic. Nenni n ară'a* ă Pac
tul AUan'icului dă frâu liber 
cursei înarmărilor și că politica 
guvernului De Gnspe i transfor
mă Ita’ia în'r'o bază militară.

La sfârșii. parlamentul Italian 
a votat începerea ■ onvor=atiilor 
in vederea includerii Italiei In 
Pactul Atlantic cu 3'3 voturi 
pentru, fată de 170 contra și 19 
abțineri.

» * *
SIRACrZA, 18 (Rador). - Po

liția a rănit grav trei persoane 
atacând o demonstrație a munci
torilor agrcoli Italieni. Alte 12 
persoane au fost ușor rănite.

BULETIN EXTERN
Sindi aiul corpului didaclic 

și a oam nilor de i u tură din 
A bania a adresat sec el ru ui 
general al O\U, 1 ygve Lie. 
o le egramă in care pro'eslează 
împotriva condam ăr i la moarte 
a lui Manoiis Glez s și cere 
O\U- ui să intervină penlru 
a-i solvi viața

♦ * *
La Cong esul socialiști'or de 

slân a de sub co i 'u < ea lui 
Scharf, fos'ul secielar general 
al Pari.du ui 5oc.al st Audriac, 
a fost creată U nu -ea 5 
liști.or Pog.esiș'i.

STOCKIIO1 M. ift (R dor). 
— In cursul d sbulerilor din 
pailaincnlul Suedez in Icgăfu- 
ri cu problemele epurării, sa 
cilii decla ația Partidului Cd- 
munist Suedez in cele două 
camere ale pui Imm nlulu .

l)ec!ara|ia spune: Pailidul 
Comunist Suedez iți iiunțme 
declarațiile sale a blând că i le 
t( I leauna gala să apere inde 
pzndtnța naționalii și liberi den 
poporului suedez.

Uniunea Suvii licu ede un 
st il socialist și deaceea lupla 
împotriva po'ilicii imperialiste 
miiifarisle.

Uniunea Sovietică a dove
dit acest luciu, prin pol lira 
dusă in li opul e.xistci (ei Ligii 
N t'unilor, in cursul Crlui de 
al doil. a război mondial și . i 
cadrul Organiza) ei Națiunilor 
Ur.ile.

Mai deparle, declarația arală 
că Uniunea Sovietică nu a a-

Rpzoluția Co'nitptu'ui Central d Pani ului 
Comunist FiilanJ zio Ipqnturn cu lupta p-mru 
pocpșio ntru indept-nif nțn Noțional oFinl nd i

HELSINKI 18 <Rador>. 
— La 17 Martie a avut Lc 
ședința de închidere a sesiunii 
Corn telului Central al Parti
dului Comunist Filondez, în 
care s'a adoptat o rezoluție 
în legătură <u lupta pen.ru 
pa e și pentru independența 
națională a Finlandei.

Pa tidi.l Comunist Finlan
dez, spune rezoluția, declară 
că va face tot ce« i va sta în 
putere pentru a mobiliz < lor- 
ț le progresiste ale țâiii în lupra

Uniunea a hotârît ca în
viloarele alegeți generale să
prezinte o listă proprie de
candidați.

Zilele trecute au fost ares 
tale din o d nul aulorilăților 
americane din Berlin, câ'eva 
zeci de femei care d sfribuiau 
zarul BERLINER ZEITUAG, 
care apare în zona Sov elică 
de ocupație din Germania.

• • •
Agenția A. D. N. transmite 

c’i potrivii c: or fum :
Consiliul Bizunal, zon.le de 

inenințal n ■ ulală pacea sau 
libertatea Suedm

D mpolriva, tocmai Slutele- 
Un.le a e meric i, împreună 
cu imper i șlii d n ce ri le 
□ ri duc o pr pegan la d' șăn- 
țala de lăzboi, ț ersi cuta or- 
ganiz (ale și rersoane'e ctre 
luptă penlru pn.e și drmoca- 
țe și amenință să declanșeze 
un al treilea lăz.boi mc n lini.

Declarația încheie arata d 
că „ n căzut când forțefe c ri- 
minafe at rvtt.fi s<J dedmțue 
uit noi război ni crud iaț a tă
când Uniune- t Sortea â și 
daca împotriva voințzi popo
rului no rru iubitor de pace, 
Suedia ar ft impfti ard in a- 
cest război, fiecare Cumumst 
și patriot suedez va consi
dera că esre df datoria sa 
să Jacâ tot po.dbifuf pentru 
a fapta împotriva tnițiatori- 
for tâ„boudtti ittireriahst fi 
a restabift independența na
țională a Suediei

împotriva încercărilor de a 
amesteca F olanda în unelti rie 
ațâț torilor la război.

P.uridui Comunist cere mun
citorilor, țuram'or și tuturor 
forțelor progri siste ale țării să 
lupte pentru lichidarea șo najului 
pentru imbunăt.-țirea situației 
muncitorilor agricoli, pentru 
prieknia cu țării - democrației 
populate și U iunea Sovietică, 
peiit'U pace, pâ ne și îndepe- 
dența națională a Finalan >i.

ocupație d n Germania au tre 
buit să plătească dela 21 Iulie 
la 31 Decembrie 9+8, două 
milio ne de mărci occidentale 
penl'U cheltuielile de ocupație 
A easlâ sumă reprezintă ''S.S 
la sută din totalul veniturilor 
din impozite și 25,5 la sută 
din loialul nevoii r financiare 
a e zonelor oc ideula'e.

* * *
Dela punerea în aplicare a 

planu ui Ma shall penlru Aus- 
l ia, șomajul a crescut cu GO
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