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Șejința penară a Con.i e u ui Cen
tral al Contedeiației Generale a 
Muncii care a avut loc în zi.ele de 
18-t'i Martie :t luai n descatere 
urmă oarele probleme.

1. Ap.icarea noului sistem de sa
larizare ;

2. Elaborarea și încheerca contrac
telor co.ec.ive;

3. Desfășurarea alegerilor sindi
cale și întărirea organizatorică a 
sindicateor;

4. Munca financiară și administra
tivă a sindica.elor •

5. Organizarea odihnei salariați- 
lor în anul 1949;

6. Fooi.ca fondului culturaț-spor- 
tiv.

APLICAREA NOULUI SISTEM DE 
SALARIZARE

Corni eul Central al Confederației 
Oenerale a Muncii constată că o ga- 
nizații.e sindica.e au desfășurat o 
largă at.ivi.a'e de lămurire a p in- 
cipii or noului sistem de salarizare.

PrciU.inJeni. în marea lor majo
ritate. sa aria , ti au salutat și au p 1- 
mit cu entuziasm noul sistem de 
salarizare.

P.in ipii e de bază ale sistemului 
de salarizare au fost însușite și a- 
proba'.e de sa'ariați. Dar aplicarea 
lui în prac ică în unc’e părți a fost 
defectuoasă.

Noul s stern de salarizare cu îm
părțirea industriilor în patru grupe 
după importanța lor în economia na
țională și încadrarea muncitorilor, a 
șefilor de echipă și a maiștrilor, în 

Rezoluția votată de Congresul Intelectualilor 
din R. P. R. pentru Pace și Cultură

Oamenii de ti.nță. litere el artă 
din RPR, Intrun'țl Iii Congres In zi
lele de 39-30 ?l 31 Marile 1919 ișl 
manifesta hotăiirea de a lupta hn- 
preunA cu întregul popor muncitor 
pentru apărnrea păcii «I culturii u- 
menlnțală de politica agresivă u 
■nullor pretendențl la dominația 
mondială. — Impcr'alhtll amercanl 
*1 britanici.

Imperialismul încearcă pr'n or'co 
mijloace să mențină edificiul sls'e- 
mulul capitalist condaaumt de ’s'o- 
le. Imperialismul nmerlcrn a conce
put planul MarshaH cu Intenta de 
a arunca pe umerii ponoare>or, con- 
sec'nțele crizei economice ce Ișl a- 
ra*ă colții la Statele l'nlle, încâl
cind Independenta națională a țâri
lor din Apusul Furonel

A'u'at de tot ce este mal reacțio
nar In >ume !mp"rlal'sinul ameri
can pune la cale 'ncheerea , pac’u- 
lul Atlnnt’culul de Nord", cu scopul 
vădit de a desl^ntii’ împotriva o- 
menlrll însetate de nace urgia unul 
al treilea război mondial

împotriva acestor p'anurl crlml- 
na'e re -Id'e» tort le năc’l ale oame
nilor rrunc'l d'n țările cnpbal’ste sl 
colonii, care luptă neutru libertate 
id Independentă ale țărilor de de
mocrație populara caro consfruesc 
socialismul a>e tăr'i care con'lrucste 
comunismul, Invincibila l'n'une So- 
▼le'Vă conducătoarea uriașului la
găr al răcii.

Oamenii de st’lntă litere sl arfă 
d'n VPP cnns'deră ca o rrnndrle 
natlona'ă lanțul că patria noastră, 
el'bera'ă de că're glorioasa armată 
sovietică a fost transformată sub 

Ședința plenară a C. L al C. G. M.

conducerea clasei muncitoare «I a 
Pa Udului niarxlst-lenlnlst dlntr'o 
(ară inleudată Imperialismului, In- 
tr'un stat Independent sl suveran; 
d ntr'o bază a Impeilallsniulul șl 
rencțlunll, Intr'un factor uctlv de 
pace șl progres.

Cucer'rea puterii politice in stat 
de căt'e c'nsa muncitoare In alianță 
cu țărănimea muncl'oare a dărâmat 
z'dul ridica* de regimul burghezo- 
uioș'eresc int e cultură sl popor, in
tre cărturari șl oamenii muncii na- 
nuale. '

Sub conducerea clasei muncl'oare 
au fost în'ăphi'le In (ara noastră 
profunde transformări politice, so
ciale I economice, care au deslăn- 
(nlt nem'mă afe fo-țe creatoare înă
buși e sub reg'murllo burg* l'ezo-mo- 
șlereștl, care au cre'at largi posi
bilității activități' ștlln'lflce Il'erare 
și arf'stlce sl un av nt culturii ne
cunoscut până pruni In tara noastră.

Aceste reaC’ărl in'ăp'tibe in lup
ta dârză a poporu'ul nos ru muncitor 
ca șl întreaga civilizație șl cu'tura 
umană sunt amen'i'ța o de uneltirile 
răzho nlco ale Imperin'lștllor.

Oeacten Congre'ul consideră că 
lunta imp tr'va Imneriallsmulitl ațâ
țător la război rs'e o datorie pa- 
tr'o'ică a fiecărui om de șll'nță, li
tere și artă care lobe te poporul șl 
este legat de popor, care vrea să 
apere c'vUl-atla sl cultura.

Imperialismul american sl englez 
urmăr'nd că s’ă' cască încrederea 
poroare'or In forțele lor propagă I- 
deolog'a rormo"o I Pmului btrg' ez, 
care cu't'vă disprețul fată de cul
tura nat’onată ploconirea lată de 

cele opt categorii de salarizare, tre
ime să ducă după aplicarea 1 ii în 
prac ică la marirea câș igurilor mun
citorilor în raport cu eforturile si 
răspunderea lor în procesul muncii. 
Dațoti.ă însă neap'.icăiii juste a a- 
ceslui sis.e.n de salarizare și dato- 
ri.ă unor dispozițiuni necomplecte 
date de organele Ministerului de 
resort s’a ajuns în u :ele 1 icuri nu la 
o măr re a câștigurilor ci l.i scăde
rea lor.

Corni e ul Central însărcinează Co
rni e;ul Exe u iv ca împreună cu Mi
nisterul de report să ana.iz ze d fi- 
ciențele și greșelile comise în apli
carea noului sis em de salarizare și 
să ia măsuri urgente de t.idrcplare.

Pentru aceasta Comitetul Execu'iv 
accentuează că este necesar stabili
rea unei co aborări s rânse între mi
nistere, CGM. și Uniuni între c n- 
tralee industriale și uniunile sindi
cale, precum și între administrațiile

Elaborarea și încheerea contractelor colective
Plenara CC al CGM constată că 

munca de lămurire a principiilor ca
re stau la baza noului contract co
lectiv a dat rezultate pozitive. Con
ținutul ace-tor contracte colective a 
stârnit interesul masse'or de salariați 
care au par i i at masiv la discutarea 
și închce ea lor.

Contracte e colective încheiate au 
fost în mare par e legale de proble
mele producției, prevăzându-se anga
jamente concrete de îndeplinirea și 

cultui a burgheză decadentă, cu 
scopul de n dezarma IJeologlc po
poarele Iubitoare de libertate șl a 
netezi drumul cotropirilor Imperia
liste.

Deaceea, Congresul consideră ca 
una din sarcinile Importante ale In- 
Intelectualllor din RPR lupta Int- 
pntr'va pregătirii Ideologice a războ- 
ftilu1, împotriva cosmopol’llsmulul 
burghez a obscurantismului șl misti
cismului.

Int'di c'ualll din R R su datoria 
ca ală'url de Intre? poporul munci
tor să pună cunoștințele 'atentul șl 
puterca for de munci In slujba cons- 
tru'rll socialismului, Inllorlr I cul
turi' nnt'onale In b>rma snc'allstă 
pr'n confunt întăririi pa riel care 
să dea o contribuție din ce In ce 
ma' nu'ern'că la lupta lagărului 
păci’ șl progresului, condus de Uniu
nea Sovietică.

T'nând scamă că șll'nța e te o 
armă ou ernică In lup*a pen'ru apă
rarea •~ăcll d pentru construirea so- 
c'al'smulul, Conzre'ul Insuse’ie pro
punerea delegaț'el muncitorești din 
Canl'ală de a construi o acocloț'e 
pen'ru răspândirea ^'llpțel In mo- 
ssele larg’ populare dela orașe șl 
sa*o că ăuzlnau-se de cea mal i'-oln- 
tată “tl'iită, acea a Iul Mari, En- 
gcls, Lcn'n, Sta’ln.

r’sp-lmnnd volnfa reprezentanți
lor științei literare și artei șl a mi
lioanelor de ■ arneni manlfesta'ă in 
zec'le de mii de moț'uni. telegrame 
șl adez'unl primite din toa'e colțtt- 
rl'o Pr" Concroriil Imoutorn’cor'e

(continuare în pag. (l-a >

Întreprinderilor și organelor sindicale 
local . în toate chestiunile de muncă 
și salarizare.

Sindica e e trebue să colaboreze cu 
adminis.rația în reprinderilor de Stat 
pentru ac.ivizarea birourilor de cal
cula ie și de norme ducând o muncă 
intensă de lămurire asupra n teși ă- 
ții in.roduccrii ți exjnderij munc j 
în acord, în special a acordulti i di- 
vidual care corespunde în to ul prin
cipiului de retribuire a salariaților 
du|>ă can italea și calitatea muncii 
efectuate.

Organele sindicale trebue să ducă 
o susținu ă muncă de lămurire pri
vind avantagtile noului sistem de sa
larizare. Ele trebue să insiste asu
pra făptuim câ svmele prevăzute în 
tabe ele de salarizare nu rcprez'n'ă 
de ât un punct de pe care pentru c 1- 
cula ea salariului care este în r port 
direct cu can.ita ea și cai.atca n un
cii depuse.

depășirea p'anului de producție a 
întreprinderilor.

Plenara constată însă că în unele 
locuri contractul colectiv nu a fost 
adap at la situația întreprinderii r< s- 
pec.ive. Nu peste tot organele s n- 
dicale au acordat impor.anța cuvenită 
înclreerii contracte'or colective, ccea- 
ce a avut ca urmare redac a ea Ier In 
moi supe i ial, intr duce ea d pre
vederi fără conținut și uneori chiar

(continuare in Pag. IIl-a)

Telegrcma adresată generahssimului Stolin 
de Congresul Intelectualilor din R.P.R. 

pentru Pace și Cultură
Reprezentanții oamenilor ștUiițe', li eraturii fi ariei din R. P R, 

adunai iu C igr s spie ași ..auri ho.amea ui- iu.'la .1 a I pU 
pentru a ea tăticii ți «uMurii li In mu sa ului lor r bl itu de a L- 
inirațir ți dra,o> e genialului gând oi i uni de ș lințj .jarului ctt- 
lăuzi or al omenirii muurijoaiu gener.i i imu ul Iutii Vi saiionuvlci 
Stilau

Poțiorul țării noas re care iți da'oei/ă iber dea forț lor rnutr I 
ale Satirii So ialisl. e te angajat în muma im o-lat i și in I pă a . ri 
de con» mire a unei orânduiri a ei i e m l o induir a ■ < ’a In 
aceas a o|ea Istorka oamenii mur ii inanua <■ și in t < ual di r ț ra 1 
noastră conduși de Partidul c'a ei num i oar< au diep .lauzi inviți 
tura ui Marx-1 ngels-La-nln ți Salin. Ii au d ep r i auzt o eri I ■ dys , 
genia e ca e dau rMpmz li toate prob'ernele mnpl xe p- car le pine 
in fața noas ră lupa p nlru construirea unei pute i d Stal no jaliste. a 
unei e otomii o itlisfe a un i c 1 uri -o ii'i e, ii ft rit iare I lelea 
tua'il avan iți i'ii țara noastră e n-iler, diep1 ol1 3 a virții țl aa 
tivității lor. înțeeptele des cuvinle di ~pr. . ea ■ iin’ă care nu se , 
izo'ează de pojxrr. nu se | ne rîepo rte de farp-ir și este gata să sin . 
jeasca poporul ga'a sa transmită popiru'ui toate iu eririle s le

Iloărit să ajxre cu dârz-nic ce'e două bunuri a'e om.nirii 
pacea și ctl.ura — inele lualti rin țara noas ră parași a tivi li așa» 1 
de construire a soiiali .mulni se rii i a l.-oală cu t t p iporul R'jur ■ 
blicii noisre Populare impitriva <ri ninaldor planuri de de tanțarc a | 
unui nou ăzb >i și d s b tigare a froț. .in'or linii de către s java | 
piș îi mo Ierni — itriț erial'r l| anglc ameri ani Gda'5 <u îat'eiga omr ; 
nine doritoare de pace noi ne însu’itn luminos > e Dvs cuvinte d <țrr 
tăiir for'elor j>a ii despre i-șctuI lamenfahi care-i -ș . pt i p autorii 
jrianuri'or d-- agresiune și d <lomin 'ție i om'ia ă P p a ele lumii că
rora vxpe irnța istorici le-a ară Ipurei p < viziunii -lii'tțifice stab- 
nis « ș'lu a I ici ața a un*. Sl lin ați va fi

Sun em ho arîți ă nu ne e n|ăm pu e i e I»n ru a contribui î> mod 
activ la ac -t eșec al diișm ini'or |<rJi și ai culturii la vetoria iov 
țe or |4<ii progre ului sociali’mu ui.

Trăiască lagărul forțelor d m c alice aniiimperiali-de, în frunte cu 
Uniunea Reț.ub icilor So lalisăe Sr vi ie'

Trăiască maree învățător al «menirii inain ate. lo if Vi arion. vici 
Stilin I

Moțiunea adresata Comitetului de Orgon'zare 
al Conq-esului Mondial al partizanilor Pocii. Pcris, 
de cdtre Congresul Intelectualilor din R. P.R. 

pentru Pace și Cultură
Oamenii de ș'iință. ll:ere și a-te 

din R P R. in runiți în Congri ul 1 r 
pen ru pa>e și ul.ură. salată >u •">- 
luziasm inițiativa t nul Congrea 'Aon 
dial al par Danilor păcii.

In țara noas ră oamenii muncii 
știu bine cine un c i cire ațițfi la 
război, dar <i șiu t dodată cât ce 
mari și inierni.e sunt forțele păcii. 
Războiul nu es c inevt abil. Lenta 
comună a țop< a:e or dorn' e de pace 
îl jxrate împiedica zădărnicind pla
nurile agte oare ale imperialismului 
anglo-american.

A’ă.uri de oamenii muncii ma
ntia e. ineec,ual;i in R P R. vor 
pace tren ru ă vor -ă s:oa K Pa
tria lor din starea înapoiată în e re 

| au menținu -o regimurile burgb zo- 
mo i reș 1 din trecut, p.ntru că V r 
să facă din R P R. o ț ră înainta B. 
socia is ă. fac.or tot mai puternic ți 
mai activ in irontul păcii și progre
sului.

Oamenii muncii manuale și inte
lectuale din R P R. vor ca civili
zația milenară a omenirii sa nu fie 
dist n ă de război; vor ca liberta
tea și indcjaendența noastră națio- 
na ă. ob inu e daloiită victoriilor Ar
matei Sovie ice eliberatoare să nu 
fie amenințate de pariurile iznțx-

DesbatPrile Congresului Intelectualilor 
din R. P. B. pentru Pace și Cultură

Ședința de Miercuri dimineața a 
fost prezidată de prof. Tralau Să- 
vulescu.

Tov. Zaharia Stanca, președintele 
Un unii Scriitorilor din RPR, in ra
portai său a înfățișat ticăloasele pre
gătiri de război imperialiste, tablo
ul degradării științei și culturii, a 
înjosirii omului de cultură in țările 
apusului cumplitul val de teroare 

deslănțuit în țările cotropite de im
perialiști.

Aplauze puternice au salutat cu
vintele de incheere ale raportorului, 
care a arătat că intelectualii din 

țara noastră se alătură cu hotărâre, 
împreună cu întregul popor munci
tor, frontului unic al part’zanilor 
păcii, având în frunte marea Uniu

rialiste .de dorința de domiuatn: 
mondială ale trusturilor f ira fkitruK.

lată dece par i ipatn in fionlul 
mon iii de 1 pă Imporivn imp®- 
rialismu ui cu roate f rțele p-ogra- 
sis e din lume in f untea cirora ge 
află Uniunea Sovie ii ă — b s im 
al pucii, culturii și piogre-u.aL

Cong e ul nostru ținut in zilulc 
29, 30 și 31 Marii a c, Ia Bu- 
cureș i a afirmat că teu’ c mm al 
întregii omeniri p g e ist .sie p»- 
cea ți s’a < e ajurat în e iri ul lu>- 
tărîrii neclin i e de a lupta pentru
p roe.

Noi soco'im că numai în p ce se 
[roite în ăp ui idicarea nivelului ma
terial și cultural al po- -irel r nu
mai pa ea poae a igu a p- g rsuL

De egații la Cong e ul d la Bucu
re? i -i î-npr’ună cu ei t ți oara- nil 
muncii din R P R. în i rând pe îrt>- 
perialiș ii ang’o-amcricani. țâță ort 
la un nou război — vă tr mit sa
lutul lor fierbin e, a igrrrându vă eă 
vor închina în'reaca Ior energie si 
forță creatoare 1 tp;ei p ntru victo
ri > marei cauze a p ii. ctrlfnrll si 
a progresu'ui.

Congresul In e ec u 11 or <f U 
RPR pen'ru Pace i Cui uri

ne Sovietică, în marea ofensivă a 
pă ii pentru spulberarea p'anurilor 
imperialiștilor.

Un moment important al C ngre
șul u l-a consti’u't raportul ( nul de 
tov. losll Chislnevschl, secretar al 
CC al PMR ..Desv barca culturD 
In RPR. conlrlhuțle de seamă la o- 
pera de ar arare a păcii".

Delegații și invi'ații au făcut re- 
prezentantu’ui Comitetului Central al 
Partidului o entuziasta man.fest»- 
ție de simpatie.

Cu îndreptățită mândrie au salu
tat congresiștii matile succese ob- 
ț nute in domeniul ridicării nivitu- 
lui cultural al masselor muncitoare, 
grație politicii Partidului.

(continuare in pag. ll-a)



In întâmpinarea Congresului Sindicatelor agri oie

Țăranii săraci, sindicaliști agricoli, au obținut frumoase realizări 
gospodărești prin muncă voluntara

In plasa llia țărănimea muncitoare 
a început însămânțârile

bl tntâmplnaiea Congresului re 
tară a «indica e or agricole, țăranii 
Sărăci. încadrați in grupele sindicale 
del« sate, sub îndrumarea și mo 
Ulizați de Partid, au întreprins ne

numărate a.țiuni de muncă volun
tară obținând frumoase realizări în 
mai buna gospodărire a satelor 1 r.

La Șoiinuș. un număr de 20 sin
dicalii i au muncit voluntar 120 ore 
i----------------------- — __

Sindicatele sovietice participă în mod activ 
la pregătirea și efectuarea însărnânțărilor 

de primăvară
. Prezidiul Comitetului Centrul al 
Sindicatelor sovietice a luat o ho- 
tărire prin care a pus ca sarcină 
organizațiilor rindcale sa acorde un 
ajutor efectiv colhozurilor,' stațiu
nilor de mașini și tractoare pre- 
fum și sovhozurilor în ceeace pri
vește bregă irea și efectuarea mun
cilor de primăvară.

Prin această ho ărîre, organiza
țiile sindicale sunt chemate să ducă 
o ■'muncă intensă de îndrumare, lă- 
drurind munci.orilor, tractoriștilor și 
combaiuerilor, deciziile Conul u u de 
Miniștri și a Comitetului Central 
al Par.i Ju ui Comunist (b) în 1 gă- 
tură ca pregă.irea co.hozurilor sta
țiunilor de mașini și tractoare și 
sovhozurilor, în vederea î.isamânță- 
rilor de p imăvară și cu sarcinile 
qare s au în fața agricultorilor s vie- 
tici în anul 1949.

In ședințele plenare ale munci
torilor agricoli trebue să fie luate

Rezoluița votată de Congresul Inte
lectualilor din R. P. R. pentru

Pace și
(Urmare din pag. I-a) 

reparând un gard din fața primă
riei in va'.o ire de 18 001) lei. Al li 
12 membri au reparat un nou gard 
valoarea muncii lor ridi<ându-sc la 
3 000 le»

Paralel cu aceasta 20 sindiia.’iști 
agricoli au curățit de s|rtui pășunea 
comunală. iar alți 10 au pirticipat 
activ ia repararea unui pod din lo
cali ațe aducând comunei — priuc le 

în discuție măsurile concrete me
nite să asigure o organizare cât 
mai (verfectă a muncilor de primă
vară. in termene agrotehnice ade
cuate și cu un randament superior.

Organizațiile sindicale sunt chema
te să lupe pentru a desfășura cât 
mai largă a întrecerii socialiste 
prinire brigadieri, șefi de grupe, 
tractoriști ț! dea emenea printre me
canici și agronomi sporind produc
tivitatea parcului de mașini și t je
toane, (Huilru o calitate supeiioară 
a muncii și [i ntru croșlerea recol
tei iu sovhozuri și colhozuri.

Organizațiile sindicale trebue să 
aju e ce or ce sunt în întrecere, să-și 
îndeplinească sarcinile asumate și să 
contribuc la popularizarea cât mai 
largă a iczulta.clor întrecerilor A- 
ccste rezultate trebue să fie discu
tate în ședințele de prnducție, în 
brigăzi și la ședințele muncitoiilor 
agricoli. i

Cultură
poarelor Uniunii Sovietice care priu 
lupta lor eroică, sub conducerea Par
tidului Comunist (b) al lui Len'u șl 
Stalln. nc-au eliberat de sub jugul 
tCtlerisrnului, ne-a ajutat și conti
nuă să ne aiule frățește iu lup a 

noastră de construire a socialismului 
și de apărare a independentei noas
tre naționale; exprimă recunoș Ința 
purtătorilor culturii sovietice, cul
tura cea mal înainta ă din lume care 
no dă o pildă înaltă de felul cum 
trebue să slujim propriul nostru po
por și frăția între popoare.

Privirile noastre se îndreaptă pli
ne de dragoste spre marea Uniune 
Sovietică, reazlmul principal al for
țelor păcii șl democratici din iutrea- 
ga lume, călăuza omenirii spre un 
viitor fericit.

Congresul intelectualilor din RPR 
pentru pace și cultură aprobând in 
întregime rapoartele prezentate, cliia- 
mă pe intelectualii cinstiți din tara 
noastră să-și unească iurtele ală
turi de întregul popor muncitor sub 
conducerea PMR in lupta pentru în
tărirea RPR, pentru construirea so
cialismului, pentru pace între po
poare, pentru cultură șl progres.

20!) ore do num ă voluntară pe care 
le-au prestat o economii' de 1 i 
8.01)0.

I a Mintia sindicaliș ii a ricoli au 
inimii la tăerea și Iran |>oilare i 1 ut
ilelor și altor materiale, n ce are 
cons ru rii lăminu ui cultural ulii lo
cali a e, iar la liirău au muncii la 
amenajai ea sediului lor.

La Sânlandrei țiranii sindicalizați 
au muncit voluntar la repa rea u 
nui drum de 3 kin.. la Almașul Sec, 
au cărat 13 000 bucăți cărămizi n - 
cesare lonsrurii căminului cultural, 
iar sindi a iș ii agricoli dn Leșnjc 
au ve i. in ajutorul f rmei de Stat 
din Io a i a e tăind lemnele trebui 
toare c nsțruirii unor grajdu i.

In afarăd e aceste realizări ță
ranii săraci sindicaliști și-au luat 
noui anga aim n e de muncă în cins
tea Cong o ului.

Astfel iei din Cozia și Minii 
s’au angajat să muncească la cons
truirea ciulinului cultural din lo
ca i ă i'.e lor, ,ei din VulceZ vor 
construi un drum lung do :00 m. 
iircx-i dii 11 rău săceninue p mii 
depar e curățirea pășunii comunale.

ȘAFER VASILE coresp. v >1.

S ngttra grupare din Valea Jiului 
caic și-a in eput deja ac ivii t a a 
tlc.i.ă.cu lot timpul și împrejurăiile 
nefavorabie. es e Minierul Cin Lu
peni.

Nu nuinai ci au început anțrena- 
menee, care «.onriau p.ntru un mo
ment di i alergări pe câmp. 1 cru cc 
urmă.eș e mă i ea r zis enț i atleți- 
lor, dar s’au ținut deja 2 cincunuri 
pri.nul un cross pe distanța de .000 
mc ri în cinstea Congresului de u li- 
ficare a l. ne ret ului iar a! doilea 
pentru a descoperi noui elemente 
pentru atletism.

Atleții Minerului, precum și c i- 
lalți din Lupeni, dornici de activi
tate, participă cu multă seriozitate 
la antrenamente.

Pumul cross 3000 ni. a înregis
trat urmăloa.ele rezultate:

1. Lupaș Gli. 10'29”. 2. Țintean 
Andrei, 3. Wilt Vilhelm, 4 Bar- 
buș loan, 5. Siinon Bela.

Al doi ea concurs organizat a în
registrat rezultatele:

1000 in.
(14-15 ani)

1. Bucur Ni.olae, 3’35”
2. Popa Teodor.
3. Ni.ulescu Valentin.

2 000 m 
(16 19 ani)

1. Stan Gheorghe. 9’03”
2. Bârzescu Martin.
3. Grigorescu Gheorghe.

2.500 m. 
(pes.e 20 ani)

1. Lupaș Gheorghe. 9 min. 50 sec.
2. Witt Vi helm
3. Micle Vilhelm.

Concurenții clasați au fost pre- 
miați, iar toți panici,tanții au p imit 
insigne sportive.

Minerul acordă o atenție deose
bi ă tineri or alleți munci ori și speră 
că prin a casta activitatea atletică 
din Lupeni va lua un avânt deosebit. 

POP ADALBERT coresp.

Ne găsim In preajma campaniei 
insăiiiânțarilor de primăvara. | ară
ți m.a muncitoare dn județul nos
tru — indrumu'ă de Partid — a În
deplinit la tiu p lucrările de pregă
tire a insăinânțărilor.

Atici țarănmei muncitoare din 
plasa llia a pornit la lup'ă pentru 
ind pl nlrea planului de Iir amânțărl 
Pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate, care constitue ob ectele între
cerii cu plasa Geuagiu, cu care se 
găsește în întrecere

Pentru a se efectua la timp șl In 
bune condlțiuni repararea mașinilor 
■I une'elor agricole au fost organi
zate 57 ateliere in comunele plasei. 
In aceste atei.ere au fost reparate

tractoare, 2 pluguri pentru trac
toare, 565 pluguri 413 grape, 5 se

mănătoare pentru cereale șl 32 pen
tru porumb, z4 prăș loare, 11KJS gra
pe, 193 care o căruțe 13 porzolitoa- 
re 10 trloare, 16 vânluratoare, 
1777 Ilare de plug, 185 cormane, 78 
roți țj 32 rotile.

Au fost triorate 43 232 tone semin
țe șl tratate 15,804 tone.

A fost transportate 25,162 tone 
gunoi la 2500 ha.

TANARUL COLHOZNIC
Viața tinerilor colhoznici este i- 

niagmea în-ași a vieții pe care o 
trâește satul in URSS. In munca de 
fiecare zl a acestor tineri, pe câmp 
sau în ateliere, iii dragos'ca pe ca
re o arată patriei lor socialiste, prin 
îndeplinirea la timp a sarcinilor obș
tești. ei dovedesc cu sunt intr’ade- 
var tineretul crescut in spiritul în
vățăturii marxist-lenin sie și al e- 
ro.cului Comsomol.

Coinsoinoliștii colhozurilor sunt in 
fruntea întrecerilor In muncă. Echi
pele Si brigăzile, pe care le conduc, 
realizează recorduri de producție. 
Tinerii plugari sovietici se disting 
în îngrijirea mașinilor, uneltelor și

Desbaterile Congresului Intelectualilor 
din R. P. R. pentru Pace și Cultură

(Urmare din pag. l-a)

19 milioane exemplare cărți și 
cursuri editate de Editura PMR. 
Numai volumul I al operelor Iul Sta
lln se difuzează zilnic in 800-1001) 
exemplare. Cursul scurt de Istorie 
a Partidului Comunist (b) al URSS, 
editat intr’un milion do exemplare. 
Se difuzează zilnic 2500 exemplare 
și cererea este incă mult mai mare. 
1.900.000 partlcipaiițl la ședințele 
căminelor culturale in Ianuarie 1949. 
Teatrul Național, pentru prima dată 
o instituție excedentară, ele., etc.

Cu deosebită vigoare a respins 
vorbitorul calomniile murdare ale

MUNCITORI $1 INTELE
CTUALI. TINERI Șl TINERE 
DIN ATELIERE. Ml NE, ȘCOLI 

ȘI INSTITUTE!
VENIȚ1 CU TOȚil LA

ȘEDINȚA
@ CENACLULUI
| LITLRAR
gg al Văii Jiului

DE SÂMBĂTĂ 2 APRlulE a. c.
ORElE i6m ÎN SALA FESTIVĂ 
ACÂMiNULUUnS 1IUIULUI DE 
CĂRBUNE (Str. Gh Gheorglriu-Dej 

No 66)
PREZENTAȚI CU DCREDERE 
^CERCĂRILE VOAS1RE LITE

RARE

Au lotri insăni Antale cu grâu 
21.2971 la. cu orz, 2,03(3 ha. c» 
ovă' 13,0861 lo> șl cu borteai 
11 ,W8 ba.

Țărănimea muncitoare d n plasa 
Iha, conștientă de însemnătatea 
îndepl'n ril pl: nulu r'e In'ămânțări, 
continuă cu asiduitate lucrările da 
Insămflnțări.

II I.IVILI coresp, voi.

• * •
La fel, In pla a Brad, planul da 

cultura a fost repartizt pe gospo
dării. Toate lucrările de pregătire 
au fost făcute in întregime și la 
t'mp ....

Uneltele agr cole au fost reparata 
In atelierele ce au luat ființa in acest 
se p in comunele dn pla ă Penlra 

îmbunătățirea calitativa a «emintelor, 
se eeț uitarea lor re tace la centrele 
de triorare și tratare.

De îtidala ce ”a permite timpul, 
tiranii muncitori dn cuprinsul pla- 
'ei Brad, vor purcede la Îndeplini

rea planului de Insămânțărl de care 
este legată îmbunătățirea condițlu- 
nllor lor de viată.

Maria Muiilcanu, coresp. voi.

vitelor, aduc Inovații și pun In apli
care toate cuceririle știjnțel culti
vării pământului.

Din rândurile comsomoliștilor dela 
sate au Ieșit eroi a, muncii aseme
nea lui Valerio Gavrlușev din Cras- 
nolarsc, tractoriști preepuți, ener
gici președinți de colhoz, muncitori 
șl creatori ai orânduirii socialiste.

Despre acești tineri plugari șl 
corn ontoli ti exemplu peni: o ti
neretul dorini să'.esc — găsim a- 
mănunte impresionante in „Tânărul 
colhozn'c", broșura tipărită de 
,,Cartea Rusa” in colecția „de vor
ba cu sătenii”.

„Vocii Americii”, care încearcă să 
ne abată de pe drumul nostru.

Da! l'rmăm șl vom urma ferm 
drumul culturii sovle ice, îl vom ur
ma după cum urmam politica da 
pace a Uniunii Sovietice. Aceasta 
este o mândrie pentru poporul nos
tru! Aplauzele furtunoase ale între
gii săli au subliniat puternic aceste 
cuvinte.

O impresie deosebită a produs de
mascarea poziției naționaliste a cli
cii lui Tito, care a trădat in acelaș 
t mp poporul .Iugoslav și cauza lup
tei antiimperialiste, cauza luptei 
pentru pace și cultură.

Bazându-se pe lapte de netăgă
duit, vorbitorul a arătat cum această 
agentură imperialistă prigonește pe 
intelectualii cjistiți din .Iugoslavia,, 
cum se ploconește în fața burghe
ziei imperialiste anglo-americane și 
a culturii ei putrede si descompuse.

Vorbitorul a arătat că orice slă
biciune față de Ideologia dolarului, 
conriltue pentru imperialiști o posi
bilitate de a-șl strecura Inlluența lor 
criminală.

Cu entuziasm au răspuns congre- 
siș ii la chemarea de lupți a Parti
dului de a participa ne frontul cons
truirii socialismului, pe f onul lup
te pentru pace și cultură în fruntea 
căruia pășește marca țară a socia
lismului victorios. $, luându-si a- 
cest angajament. Congesul a ovațio
nat îndelung pe ace! care, alături de 
Lenin, este geniul păcii epocii noas
tre. deschizător de drumuri noul 
științei și culturii Mamele Slalin.

Prezidiul său să ia contact cu or
ganizat llc de massă, instituțiile de 
cultură șl știință din țara noastră, în 
vederea formării unui comitet per
manent pentru apărarea păcii.

Congrcsut In electualilor din RPR 
sprȚnă cu căldură ’nlfafva convo
cării Congresului Mondial al parti
zanilor păcii, la care anunță parti
ciparea activă și exprimă hotărârea 
oamenilor de cultură din RPR, de 
a nu precupeți nici un efort in ca
drul uriașei ofensive a păcii dusă de 
popoarele lumii. în frunte cu invin
cibila Uniune Sovietică, împotriva 
planurilor războinice ale imperialiș
tilor.

Transmitem un salut de luptă oa
menilor muncii manuale și intelec
tuale din țările capitaliste șl colo
niale care se ridică împotriva Jugu
lui imperial st pentru pace cultură 
șl progres; salută popoarele din ță
rile democratei populare care eli
berate de către glorioasa armată 
sovietică de sub călcâiul bltleris- 
mului, au pornit pe calea construirii 
socialismului, Întărind astfel frontul 

păcii.
Congresul transmite salutul fier

binte al Intelectualității din RPR po-
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Ședința plenară a C. C. al C. Q. M.
(Urmare Ulii p.ig l-a)

■ecuno.iș e ca clauzelor prevăzute Iii 
contract. Unee oigane sindicale nu 
au fo.o i. șutiiient campania de l.r- 
etnere a con raclelor cule, ți v piatra 
a mobil za ina'-s-le n vederea . iitre- 
iiA ii lor, cu a ga amonte concrete li 
todepinirea planului de producție al 
întreprinderii respcc.ive.

Contractele colective trebuo să 

4 cuprindă In termeni preclșl angaja
mentele luate pentru îndeplinirea 
sau depășirea In procente a planu
lui de producție, a economiilor ce 
»e vor realiza prin reducerea cliel- 
tuelllor de regie, a rebuturilor, a 
deșeurilor, lichidarea absentelor, etc.

Contractul colectiv trebue să cu
prindă angajamente concrete din 

Jl

pentru asigurarea 
plan amănunțit de 
șl organ'zatorice, 
îmbunătățirea pro

par'ea direcVel 
product'e', un 
măsur1 te’'n'ce 
care să ducă la
cesului de producție din întreprin
dere ca de exemplu: repararea u- 
nel rnas'ni. asigurarea transporturi
lor în're secții, etc. Trebuesc pre- 
▼ăzti'e măsuri concrete pentru evi
tarea accid“ntelor în muncă mențlo- 
flându-se la ce mașini sau în ce lo
curi se vor Instala apărătoare spe
ciale. Deasemenea. îmbunătățirea 
condițiilor de muncă trebue concre
tizată în contractul colectiv, prin 
specificarea instalațiilor care se vor 
face pentru aerisirea atelierelor 
(câte vrmflatoare se vor Instala șl 
în ce locuri anume) pentru buna lu
minare a locului de muncă, pentru 
instalarea de dusuri, pen'ru introdu
cerea anei de băut acolo unde este 
nevoie, etc.

Neces’tatea ridicării calificării 
profesională a salariaț'lor trebue să 
se ogbndească în con’ractul colec
tiv prin înserarea unor prevederi 
speciale în această direcție. Se va 
preciza obligația sindicatelor de a 
organiza în mod regulat Ședințe cu 
muncitorii, în care fruntașii în pro
ducție să predea experiența lor în 
muncă iar tehn cien'i să dea expli
cații tebnice-știntifice, transformând 
aceste ședințe în cursuri de rid'ca- 
rea nivelului tehnic profesional al 
muncitor'lor.

Se va menționa obligația direc
țiunii întreprinderii de a organiza 
cursuri serale pentru specializare și 
-cursuri profesionale pentru ridica
rea calificării profesionale, specifl- 
cându-se câte școli se vor organiza 
eu cât' elevi și pentru ce anume 
meserii. Deasemenea, se va preve
dea angaiamentul direcției pentru 
creiarea de condiții cât mai favora
bile, pentru înlesnirea muncii inven
tatorilor și inovatorilor, oa de e- 
xemplu: colturi de experimentare,
asigurarea concursului tehnic al spe
cialiștilor. materialul fi sculele ne
cesare. Pentru stimularea inventa
torilor și inovatorilor, raționalizato- 
rHor se va specifica obligația di
recțiunii de a-1 recompensa în ra
port cu Importanța contribuției lor.

Organele sindicale au datoria să 
facă o largă publicitate a realizări
lor frun'așilor în producție și să 
vegheze ca aceștia să primească 
concursul necesar și recompensele 
ce li se cuvin.

In privința consfătuirilor de pro
ducție, în contractul colec'i'iv tre
buo să se precizeze că ele vor fi 
organizate în mod regulat de sin
dicat cu participarea administrației. 
In aceste consfătuiri se vor discuta 
toate problemele legate de îndepli
nirea planului de producție al în
treprinderii. Deasemenea, se va 
menționa și obligata direcției de a 
face trimestrial o dare de seamă în 
fața adunării generale pentru înde
plinirea planului si a executării con
tractului.

In vederea îmbunătățirii condi
țiilor de viată a salariaților, în con
tract se vor introduce obl'gațiile a- 
sumate de administrația întreprin
derii în legătură cu măsurile ce tre
buesc luate pentru îmbunătățirea 
hranei la cantină, câți copii se vor 
adăposti în cresă sau cămin de zi, 
numărul oamenilor ce vor fi trimiși 
la odihnă și în ce condiții.

Pentru a aslguru aprovizionarea 
în cele mal bune condiții a cantinei, 
creșel căminului de zi a Întreprin
derilor mari, contractul colectiv va 
cuprinde obligația administrației 
pentru crearea gospodăriilor uuxill- 
are .speciflcându-se întinderea tere
nului ce ‘e va cultiva, numărul de 
an'male, etc.

In contractele colective se va a- 
răla deasemenea suma ce II revine 
orgamzatlel sindicale respective pen
tru activitatea culturală si sportivă 
cum -e va folosi acest fond, arătân- 
du-se concret ce sumă revine pen
tru cumpăra r"a de cărți, pentru 
munca artistică, câte colțuri roșii se 
vor organiza ce Investiții se vor 
face pentru cluburi pentru activi
tatea sportivă, etc.

Un'unile șl ministerele după prl- 
m’rea contractelor colective din 
partea unităților d'n ramura lor de 
producție, vor trebui să le revadă 
Imediat făcând observaț'lle necesare 
dacă este cazul, iar dacă nu să le 
înregistreze contractul colectiv pri
mind astfel Putere de lege.

Chezășia îndeplinirii prevederilor 
contractului colectiv este azi cola
borarea cea mai sransă între orga
nele sindicale șl cele administrative.

Desfășurarea alegerilor sindicale și întărirea organizator că 
a sindicat- lor

Prima etapă a alege/lor .sindi
cale, desfășura'ă in cele cinci ra
muri principale d“ producție, a fost 
un examen serios pentru sindicatele 
noastre în aplicarea hotărir'lor ple
narei CC al GGM din Ianuarie 1940.

Alegerile sindicale au dovedit ni
velul crescut al conști'ritei de clasă, 
a salariaților prin participarea lor 
activă la alegeri, la discutarea tutu
ror problemelor care stau în fata 
sindicatelor.

Alegerile sindicale au constituit 
o manifestare de încredere a ma- 
sselor de salariati în Partidul Mun
citoresc Român. Alegerea celor mai 
buni fii ai clasei muncitoare, mem
bri de Fartid și cel fără de Partid, 
în fruntea organizațiilor sindicale, 
constitue o întărire a sindicatelor, 
ca principala curea de transmisie 
între Part'd și massele de salariati.

CC al CGM constată că, pe lângă 
părțile pozntive, alegerile au scos 
la iveală o serie întreagă de -slă
biciuni.

in unele locuri alegerile smdicate 
au ruși organ.za,e m mod supein- 
c.ai, auuiiame nu au iosu p.egaule 
lemeiu.c, sau ț.uut u.suuisun >uiigi 
și Stranie ue prouKineie dai între
prinde, ea respectiva.

tarupele sinutcaie ș, comitetele de 
seepi au iosi constitu.ie ui mod lor- 
mai tara a auage muucnorii din 
grupa sau secția re-pcctiva ia dis
cutarea sarcinilor ce le revin. In 
unete îiitrepimueri, propuneiile și 
aiegenie canuidaților nu au îost fă
cute cu seriozitatea necesara.

u alta lipsa este iieatragerea in- 
tr’o măsură sunc.ema a le-mcient- 
lor in nou,le organe s.nuicate aiese. 
<_C al cu Al constata ca iu unele în
treprinderi organele sindicale au 
dat dovada de Lpsâ de comuativi- 
tate și de vigilența împotriva duș
manului de clasa și asnel i-a ușu
rat posibilitatea să se manifeste cu 
ocazia alegerilor Sindicale.

CC al CGM consideră ca o lipsa 
serioasă faptul ca atât uniunile cat 
și sindicatele nu au ințe.es ca co
misiile de asigurări sociale nu sunt 
organe de sine stătătoare - ele 
fiind secțiuni sau resoarte ale or
ganelor de conducere a sindicate
lor.

Plenara pune în fața uniunilor, a 
comitetelor de sindicate și de în
treprindere sarcina de a desfășura 
o activitate sistematică pentru con
solidarea organelor sindicale, care 
sunt inelul principal de mobilizare 
a salariaților pentru îndeplinirea 
planului și de educare a lor în spi
ritul construirii socialismului.

CC al CGM ținând seama de sar

A‘a cum ne ura ă rezoluția Co
mitetului Cen'ral al PMR din De
cembrie 1948 raportur le Intre sa- 
larlati si administrat ile inlreprinde- 
r lor de stat sunt raporturi de cola
borare.

CC al CtiM cons'ată că Introdu
cerea noului sistem de salarizare, 
desfășurarea alegerilor sindicale, 
încheerea contracle'oii colective, au 
contribuit la dekvol'area întreceri
lor socialiste. Ele au început sa de
vină o preocupare S"rioa a și per
manentă a sindicatelor.. In'recerlle 
socialiste au început <ă aibă un ca
racter de mas'ă, av nd la bază an
gajamentele concre'e Individuale, 
pe grupe secții schimburi.

Astfel, de exemplu la ,,Steagul 
Roșu Brașov" 16 d n cele 22 sec
ții ale îil'r' prinder 1 an fost antre
nate în întreceri sociabsle; la fa
brica lisa, Timișoara, dintr’un to
tal de 2O(M1 muncitori 768 sunt In 
intrecerl, la Partizanul, Timișoara, 
din 1200 salariați 475 sunt In între
ceri.

l>n alt aspect al întrecerilor so
cialiste este lup a pentru economii 
care a devenit o condițl» pr'nclpală 
a lor șl care a dat rezultate dintre 
cele mai frumoase.

cinile mari ce stau in fata mișcării 
sindicale și de necesi'atea de a în
druma în mod permanent munca u- 
niunilor și a consiliilor sindicale ju
dețene. consideră că este necesară 
îmbunătățirea muncii sindicale.

Coin'tetul Cent al dă mandat Co
mitetului Executiv sa r'organizeze 
consiliile sind cale județene. Ele vor 
avea un număr restrâns de sala
riati, între 1-3, exceptând Consiliul 
Sindical Județean Ilfov, care va a- 
vea cinci salariati.

Consiliile sindicale județene se 
vor compune ca și în trecut din pre
ședinții și secretarii s'ndicatelor și 
vor avea sarcina să coordoneze ac

Munca financiară și administrativa 
a sindicatelor

Plenara CC. al C.G.M., luând hi 
discuție rap.or ul ma.erial al Comi
tetului Exe u.iv și raportul corniștii 
de cenzori, le apr bă în unanimitate, 
dând descărcaie ges.iunii pe anul 
1948. Deasemeni se ap obi în una
nimitate bugetele C.G.M. și al Asi
gurărilor Sociale de Stat pe 1949.

Munca financiară și administrativă 
a dat un aju.or prețios pentru buna 
desfășurare a activității întregii 
mișcări sindicale.

Dar. în această muncă au fost o 
serie de lipsuri care-și au Lvorul In 
fap.ul că s’a descon iderat activita
tea financiară și administrativă. Da
torită acestei greșite aprecieri s’au 
trimis în dese cazuri în munca fi
nanciară și adminis.rativă elemente 
necorespunzăloare și insufici nt ve
rificate. Astfel se explică deturnă
rile de fonduri și cele cîteva cazu,i 
de delapidare descoperite și sanc
ționate.

Plenara C.C. al CO.M. apreciază 
ac.ivitalea financiară și administra
tivă ca o muncă de mare răspundere. 
De fe ul cum se organizează și se 
planifică acțiunea de încasare a co
tizațiilor, de justa repartizare și în
trebuințare a fondurilor, de buna 
gospodărire a averii sindicatel r. de 
economii e realizate în ce privește 
chel.ue ile administrative, depinde a- 
sigurarea poJbi l.ăților de funcțio
nare și desvoltare a întregii activi- 
tă,i sindicale.

Pornind dela principiul că isvorul 
resur elor ma eriale pentru desfășu
rarea activității sindicale este coti
zația, C.C. al CG.M. accentuează 
necesitatea de a se desvolta o in
tensă muncă de lămurire a mem
brilor sindicalelor asupra rostului și 
importanței cotizației. Cotizația este

In organizarea întrecerilor mal e- 
xlstă fncâ serioase lip'uri. 1 le nu 
sunt 'otdeauna pom te în urma u- 
nei suficiente pregătiri d n punct 
de vedere al condlt'ilor te'’n:ce, al 
linei preluc'ărl temelii ce în întrea
ga ma> ă uneori nu >c tine seamă 
de s'a'-ea utlla'ului șl de alte con
diții locale. Astfel, întrecerile sunt 
încă deseori formale, llp-lle de an
gajamente concrete șl nu pot da re
zultate reale.

Organelor sindicale le revine sar
cina de a cre'a condiții favorabile 
pentru desvoltarea mișcării fn're- 
cerli prin antrenarea unul număr 
tot mal mare de muncitori și teh
nicieni. de a cuprinde țoale sect'ile 
si grunele sindicale din aceeași în
treprindere șl de a pregăti condițiile 
pentru organizarea întrecerilor so- 
cial'sle în're întreprinderile din a- 
celași ramură de producție.

O atenție deosebită trebue să I se 
dea întrecerilor socialiste in gospo
dăriile agrico'e de s'at ț| în stațiu
nile de mașini șt trac'oare.

Rolul deosebit pe care-l au în're- 
cerlle în îndeplinirea Pianului de 
Stat cere ca shidlca'ele să urmă
rească îmbunătățirea continuă a 
formelor de organizare a întreceri
lor 

tivitatea sindicală pe Județ și in spe
cial cea culturală șl sportivă.

• * »
CC al CGM consideră că întări

rea solidarității internaționale a ce
lor ce munce c trebue să constitue 
o preocupare de baza a m scării 
sindicale. , acest scop, plenaia ho
tărăște înf.ințarea , Fondului Soli
darității Internaționale”. pentru a 
veni în alutorul m scărilor sindicale 
din colonii și d n țările capitaliste 
unde sindicatele duc o lup ă în con- 
diț'i d n cele mai grele împotriva 
exploatării și teroarel exerc tate de 
iniper alisti și agenții lor.

Plenara hotărăște difuzarea la 1 
Mai 1949 a unei insgne pentru 
,,Fondul Solidarității Internaționale”.

un mijloc important prin care massa 
salariaților se leagă de sindicate.

Pentru a evita birocratismul și 
pentru in.roJuierea unui contrei mai 
serios a sume or provenite din co
tizații. p enara ho.ărășle introduce
rea iinbre or de co izare, cu încep.rc 
dela 1 Apri.ie 1919. Timbrele con
fecționate în diferite valori, vor fi 
depuse la Banca de Stat, la dispozi
ția Uniunilor.

Pentru a se da posibili ale comi
tetelor de întreprindere și sindicale 
ca să-și poată desfășura munca în 
condițiuni cât mai bune, C C. al 
C.G.M. hotărăș.e următoarea repar
tizare a co elor din fondul provenit 
din cotizații: pentru sindicate 55 la 
sută, pentru Uniuni 25 la sulă, pen
tru C.G.M. 20 la sută.

Astfel, cea mai mare parte uin 
sumele provenite din cotizații rămâne 
la sindicate, ele p imind cu 25 la 
sută mai mult ca în t ecut.

Pentru justa întrebuințare a fon
durilor este necesar ca uniunile și 
toate sindicate e să întocmească i- 
meciat bugete pe baze reale Ru
ge ele trebue întocmite prevăzându-se 
cât mei exact pe articole t ate veni
turile și cheltuelile organiza iilor sin
dicale respec ive, pentru anul in curs. 
Buge ele sindicatelor vor fi ap ■< bale 
și verificate de uni ni, iar c le ale 
eniunilo de către Corni etul Ex cu- 
tiv al CG.M. Comitelui Central în
sărcinează Corni etul Executiv C.G. 
M. să elaboreze un bag t t p și in
strucțiuni speciale pentru îitocmi .a 
lui.

întocmirea și urmărirea execută
rii buge e'or întregii mișcări sin
dicale cer cadre ca'ifi ate. In v da
rea pregătirii elementelor muncito- 
reș i pen ru îndeplinirea ccest i mun
ci, plenara hotărăș.e organizarea a

tât la CGM. cât și la uniuni ■ 
unor șco.i (i cui uri pentru < diale 
firuniiare ■ i admjiiis.ra ive

Buna desfășurare a activi iții fi 
nanciare și admiiiis.rajve iiec.Mtă 
giija permanentă a comisiilor dd 
c 'i o i, r u ■ in d a c ni rola 
felul cuin se duce această munci. 
Munca cenzo ilor t ebue să se Jc«- 
fășoire in mod |X-rm inent și să cu
prindă întreaga ac ivitale finan
ciară și adunai ra ivă

O sarcină imporlan ă a muncii ad
ministrative e-le buna p drare și 
gos|x>r'ărir a 1 it egu'ui patrtm niu 
al mișcării sinii a'e. Trebue să se 
ia urgen e ma uri p< n ■ u t rmimr a 
inven arierii evaluări și v i cir j 
bunuri or sindicale Dea cm ni s o
țiile adminis ra ive dela ui i ini ți r - 
soireo dea sindicate trebu- -a aibă 
gr,,ă r'e buni l'i re inere a i ven aru-. 
Iul. Tr bue să se introducă o <vi- 
<lenl:î ci. ra v li zl a itișcă'-ij bu
nurilor sindicale.

ORGANIZAREA ODIHNFI VA
RIAȚILOR IN ANUL 1949

Da'oiită grijii P M.R. șl i gu- 
vernu ui, numărul celor ce uim jZS 
să bene.icieze de drep.ul de o di
nă in sta|iuni.e balneare și c iatage- 
rice e va r,di.a în anul 1949 la 
172.509, ceeace reprezintă ca 81 la 
su a mal muh ca in a ul I' 48 .

t5 mii di- salariați de t-,ate c t:- 
goriile vor me gc în caa le de o- 
dilină ale C.G.M. — 10.0J0 vor be- 
nefiiia <e gratulate t la ă; 10 00# 
vor sup r'.a -0 la suta cin clielt'ieli, 
i:<r băj'iO vo> ‘unor a 50 ia ,-.uiă 
din totalul chelluelilor de t an-port 
și întreținere.

32.500 copii ai salariaților vor fi 
trim și gratui In colonii de v.ră 
și în locuri special amenajate în a- 
cest scop. (12.500 pin asigurări so
ciale ți .0 6 0 piin Ministerul sănă
tății).

5 010 de ucenici vor fi întreținuți 
de CGM. iar 10 000 u enici vor 
pleca la odihna trimi i de Ministe
rul Muncii și P-evederilor Soi jale.

40.000 salariați vor p imi îngri
jire medicală în sana oriile și s'.a- 
țiunic balneare s: climaterice pe 
seama Minis erului Sănă’ății.

CC. al C.G.M. cere uniunilor, co
rni e.elor de sindicate și de îitr - 
prinderi să aibă grijă de a tii- 
mi e la odihnă în ir m il rlnd pe 
cei de otați cu ,,Ordinul Muncii”, 
fruntași în producție, inven'alori și 
inovatori, cei evidențiati în munca 
sin‘li,'a ă. cei ce p es cază munci în 
condițiuni gre’e, precum și cei care 
sunt pre i pud la îmbolnăvire.

Dat ti nd numărul mare de sala
riați care urmează să plece îi cirsuî 
anului 1919 la odihnă In s ațiuni 
balneare și climaterice, sarcina i . i- 
unilor și indica'elor es e organiza
rea din imp a serii or, pen rucă a t- 
fel să se a igure con inui alea în 
muncă pentru ’eilDarea planului de 
producție a fiecărei întreprinderi în 
parte.

C.C. al C.G.M. însărcinează Go- 
mi.etul Executiv de a lua rră u i ca 
toate case e de odihnă pentru sala
riați și coloniile de vară p nt u uce
nici și copii să fie înzestrate cu 
tot inventarul necesar p.-ntru găz
duirea în bune condițiuni a celor 
trimiși la odihnă.

FOLOSIREA ..FONDULUI CULTU- 
RAL-SPORT1V”

C.C. al C.G.M. luând in discu
ție prob ema folosirii fondului cul- 
tural-spor.iv pe cnul 1948 constată:

Cu a,u orul fondu ui cui ural-spor- 
tiv, care în anul 194S s'a ridicat Ia 
cca. 0i0 mi.ioane 1 i. sindicatele au 
putut să-și inten i i e munca de c- 
ducare și lamu, re a masselor p in 
folosirea celor mai variate mi 'o ci 
ale propagandei și agitației scrise, 
verba'e și vizuale, să organizeze 
șco'i de cadre sindicale să .-menajeze 
cluburi mvn i orești, să desfășoare o 
largă ac ivi ate artistică ama oa c să 
extindă sportul în rundul masselor 
de salariați. etc.

C.C. al C.G.M. consideră că u ele

(Continuare in pag. '.V)
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Poporul francez chemat să participe 
la manifestațiile ce Vor avea loc cu prilejul 

Congresului Mondial pentru Pace

Organizațiile de tineret din toate porțile lumii 
se alătură inițiativei pentru convocarea 

Congresului Mondial pentru Pace

PARIS. 31 (Rador). — Comite
tul francez de pregătire al Con
gresului Mondial pentru pace din 
care fac parte țoale organizații ■ f ai 
ceze care au aderai la Congres 
cheamă poporul francez si participe

Conducătorii Partidului Socialst Italian 
cer organizarea unui plebiscit asupra 

pactului Atlantic
ROMA, 31 (Rador). In moțiu

nea adop ată in tedința ce a avut 
loc Joi d'mhicața la Roma, grupul 
parlarten ar al Partidului S-jcmlist 
Italian cere fă se orgnlzeze un ple
biscit asupra pac ului Atlantic.

la ace'ași moțiune, semnată de 
F.ennl «1 Pertinl, țel 1 grupelor par-

Peste 3000 de mame și soții olandeze 
au ceiut guvernului să se pună capăt 

agresiunii împotriva Indoneziei
AMSTFRDAM, 31 (Rador).— Du

pă sosirea in Olanda a primelor 
transporturi de soldați olandezi, 
v ct ine ale agresiunii imperialiste 
împotriva Indoneziei, peste trei mii 
de mame si soții: au trimis guver-

LaPragaa avut locschimbul instrumentelor
de ratificare a Tratatului Româno-Cehoslovac 
de Prietenie, Colaborare și Asistență Mutuală

PPAGA, 31 (Rador). — La Mi
nisterul Afacer lor Externe din Pra- 
ga a avut loc Joi schimbul Instru- 
men elor de ratif care a Tratatului 
Româno-Celmslovac de Prietenie, 
Colaborare ;1 Asistență Mutuală.

Ședința plenară a
(U i>>a re d n P' g 'I1- -) 

organe sindicale n’au înțel B impor
tanța și sp ijinul deosebit pe circ 
>1 cbns i;ue fondul cultural-sportiv, 
îi aci.i.atea de Lămurire și da mo- 
Lilizare a masselor și nu au fo
losit acest fond conform scopului 
I entru care a fost creat, ceeace a 
acut ca munca de educație de lă

murire și de mobilizare a salarii
lor din organiza ii'.e sindicale res- 
ec.ive să fie slabă.
Plenara stabilește totodată că s.c- 

ia de educație și cultură și în spe
cial secția financiară si administra- 
<ivă a C.G.M., nu a controlat la 
timp dacă organele sindicale st în 
primul rând consiliile sindicale ju
dețene folosesc în mod just fondul 
cultural-sportiv, ceeace a contribuit 
la ivirea lipsurilor arătate.

Ia manifestații e ce vor avea loc cu 
pri ejul deschiderii Congresului.

Corni e.ul a li olărit să deschidă |i 
Paris la 23 Aprilie o expoziție 
pentru apă area păcii, să convoace 
ixmtru 2-1 Apri ie iui meețing pe sta-

lainenlarc din cameră șl senat, de
putății șl senatorii socialiști lșl a- 
firniă incă odată voința lor de a 
duce o luptă fără cruțare împotriva 
ratificării pactului A'lantlc șl anunță 
hotărârea b r de a adera la Congre
sul Mondial pentru Pace ce va avea 
loc iu curând la Paris.

nului și parlamentului olandez o pe
tice cerând să se pună capat agre- 
siun i contra Indoneziei și să se a- 
ducă în patrie armata olandeză din 
lndiile de Est.

Protocolul a fost semnat de Dr. 
Vladlmir Clement's, Ministrul Afa
cer lor Externe a Cehoslovaciei și 
Dlonisie Ionescu, ambasadorul Re
publicii Populare Române la Praga.

C. C. al C. G. M.
După calcu'ele aproximative ce pri

vesc numai sectorul socialist din in
dustrie, fondul cuLural-sporliv se va 
ridica în anul 1949 la suma de 750 
mi ioane Iei.

Corni e e.e Centrale ale uniunilor 
ca organe de conducere a muncii 
sindicatelor din ramura lor trebue 
să vegheze permanent ca acest fond 
să fie folosit în mod just.

FoloJnd în mod just fondul cul
tural-.' portiv pe .949 creiaza posibi
lități pentruca sindicatele să poată 
intensifica și îmbană.ății munca e- 
duca.ivă și sportivă în rândurile sa- 
lariaților.

* * *
Pienara CC al CG.M. cere tu

turor organelor sindicale să prelu
creze aceste hotărîri și să urmă
rească punerea lor în practică. ' 

dionul Buffalo și si organizeze pen
tru 26 Apri ic meetingu i In toate 
<l<K>arlamen ele Franței cu participa
rea r'e c ;a i or la Congres.

Pe lângă nume oasele organizații 
din străinătate care și.au anunțat par 
ticiparea la Congres — au mai t i 
inis mesagii de adeziune următoarele 
organizații din Franța: sindi ictul
național al inginerilor și tehnicieni
lor, asociația republicani a f șlilor 
combaianți, funcționarii centralei, so
cietatea naț.onaă a căilor ferate, 
munJ.o ii feroviari depe li ia A- 
mlens-Long. numeroase organizații 
locale ale uniunii femeilor franceze 
și altele.

BULETIN EXTERN
Tribunalul m litar dia Salonic a 

condamnat 1> moarte 13 membri ai 
Par iiului Corn unit! intre «ar* țise 
femei.

. ♦ *
Surse ■ oficiale ale Kwomi» angului 

au recunoscut că forțele populare 
chineze au ocupat An Lou li 90 
km. Nord-Est de Hankea, pe f.u- 
viui Yangrșe.

• ’ *

La 29 Martie In Stortingul nor
vegian au avut loc discuții în p o- 
blema aderării Norvegiei la pactul 
Ailunticu.ui de Nord.

In ciuda numeroaselor proteste a 
cercuri.or largi muncitoreș i Stortin
gul a aprobat aderarea Norvegiei la 
pactul Atlantic și a acordat guver
nului depline pu.eri p n.ru semna
rea a.es.ui pact. Pentru aș e chiva 
dela aceas.ă răstjundere gravă, nu
meroși depulați au refuzat să parti
cipe la țelin,ă.

v ’ »
Pos.ul de radio DAMASC a t ans- 

mis Miercuri comunicatu. olici il sem 
nat de comandau ul armatei străine, 
generalul Hușii El Zaim, prin care 
se anunță că arma a a p eluat con- 
duceiea guvernu ui. Io toate orașele 
siriene administrația a trecut în 
mâinile șefi.or garnizoanelor locale. 
Numeroși reprezentanți ai autorită
ților locale au fost arestați. Legătu
rile ie egrafice și tel fonice interur
bane și ;n ernaționa'.c simt îctrcrupte, 
fron.iere.e au fost închise. In țară 
s’a introdus s.area de asediu.

Se afirmă că formarea guvernului a

fl f a ră c
NEW YORK, 31 (Rador). — Du

pă cum anunță postul de radio New 
York, Ministrul de Externe britanic. 
Bovin, a fost întâmpinat la sosirea 
sa în portul New York printr’o ina-

PARIS, 31 (Rador). Secretariatul 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat anunță ra numeroase or
ganizații ale tineretului din lumea 
întreagă s’au a.a ural inițiativei 
I en ru convix arca Congre ului Moi 
dial pentru Pace

Plinire organizații e de tinerel

care și-au anunțat in ultimul timp 

participarea la Congres se număra
I Uniunea T.neretului cin Vietnam.

i Uniun a Tineretului din Republica

l’opu'ară Mongolă și Federația Ti

nere ului Liber German, etc.
Din Marea Uri anie au răspuns ii- 

vitației de participare la Congres, 
Federația Studenților laburiști și

fost încredințată emiru'ui Ade! 
Arslan, depu at, care este apri inît de 
,,Par idul popular sirian”. Acest par
tid în frun e cu Rusii Kehia este 
cunos.ut prin tendințele sale jarobri- 
tanice.

« * •
Agenția China Nouă anunță că 

uniăje arma ei populare din Câm
pia Cen .raă, au e iberat între 19 
și 23 Martie, trei mari O: ațe în 
provincia Hupeh. In a.e'.aș timp au 
fost e.iberate localitățile Letijan si 
Jingcean, care se găsesc la Nord- 
Est de Hanken și Jingceng. care se 
găseș e la Nord.Vest de Hankes.

• * ♦
Noul ziar democrat Current Affairs 

a apărut la Bombay. El c i.ică ca

Part dul Comunist Olandez cere d zolvarea 
Parlamentului și ținerea de noui alegeri

AMSTERDAM, 31 (Rador). — Co- 
tni.etul Central al Partidului Co
munist O andez a dat p .bliciLății o 
rezo uție în care declară urmă oarele: 
„După ce s’a cunoscut conținutul pa<- 
tu ui Atlantic, massele largi ale po
porului olandez au fust cuprinse de 
o mare re iniște. Num.roși oameni 
au înțe'es că imperialiș ii vor să 
folosească Olanda în n ml război 
mondial p egă it de monopolișlii a- 
mericani. împo riva Uniunii Sovie 
lice și de nocrațiilor pep dare.

Împreună cu Par.idul Comunist o- 
landez unele careuri ale partidului 
muncii, ale partidului cieș in istoric, 
precum și diferite g upuri poli ice 
din țară se împo rivesc includerii O- 
landei în Pactul A.lanlic. S

Par.idul Comunist Olandez p o- 
testează în modul cel mai energic

u B e v i n...
nlfestațle ostilă. Populația masată 
pe chei a strigat: „AFARA CU BE- 
VIN. NU AVEM NEVOE DE EL 
AICI”, aruncând cu ouă șl pătlă
gele roșii in uutomobilul Sau.

Liga Tineictului Comunist Comislu- 
nea Tinerelului C.G M. din Italia L 
hoLarît triini.erea a 10 delegați 

Organizația Tinerelului cin lM- 
nemar a, care <>te membri ia I ede- 
rația Mondială a Tineretului Demo
crat și Organizația Tinere,ului din 
Suedia participă de pe acum li lu

crări e C onii e.u ui de p-egatiae a 

Congresu ui |» n ru pace

Con.iiiul Națiunii al S.ulenților 

din Brazilia Uniunea Elevilor r ci
lilor se undire din Biazilia. p e- 
cum ți delegațiile tineretului din 

Venezurla au hotărit să participe 

dea enienea la Congresul Mondial 
ja-ntru pace.

asprime po'i ica guvernului indian f 
scrie ca apărând interesele de c ajî 
ale marilor industriași i idienâ — 
guvernul Nehru se p egătește 4 
vândă țara imperialiștilor anglo-a- 
mericani.

Current Af.'airs cere oamenilor 
muncii din India să lupte Împo
triva ațâță orilor li razb i anglo- 
americani.

Criticând pac ul Atlanticului de 
Nord — ziarul scrie că i nperialiștif 
se pregătesc pe față pentru un răz
boi împotriva Uniunii Soii.-ticc.

• » .
Membrii de egații or sovietice la 

sesiunea Adunării Generale O.NU. 
au -O it în S ale e Unite 11 s ara zi
lei de 29 Mărie.

împotriva acestor manevre.
Membrii parlamentului olandez au 

fost aleși anul trecut când alegatorii 
nu șiru nimic despre pacul Atlan
tic și nici nu își închipuiau că 
frun așii ma ori ații parlamentare vot 
alege azi ca ea războiului.

Deaceea, Parlamentul de azi nu 
es e împu.ernicil și nu are dreptul 
să ia ho ăriri care amenința si a- 
runoc țara în război.

As fel Par,idul Comunist Olandei 
cere disolvarea Pariamen ului țt 
ținerea de noui alegeri p ntru a se 
da posibii.ae partidelor să și ex
prime în fața a cgătorilor atitudinea 
lor față de pactul Atlantic”.
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