
Dear puțin timp ne mal 
diapirte de 7 Noembrle 

Sâ întâmpinam 
cum se cuvine

Măreața zi a Victoriei 
Socialismului

NcJbmm desparte puțin timp de 
«ah»»*»  <And oamenii muncii din In- 
»i Lune vor sărbători cea de 
■*£«-«  MiVersare a «Mărci Rero- 
K<ii Vctombrie, dataicând po- 
|»oW<4e de sub fosta tiranie țari- 
■*ti  $i-au scuturat jugul și splr- 
>*■*  frontul lagărului car>it;tJist, 
au construit primul Staf'din lume 
ta Care omul a''fostEliberat dc - 
•xțXoRtarr.

Aceseuitâ -zi este sărbătorită pre- 
feituideni unde există colectivitate 
4o muncitori pentru că Revoluția 
din ^Octombrie a deschis omenirii 
drumul 'spre eliberare și iașa cum 
■e învață tov. Stalin, ’S însemnat 
,.o cotitură radicală în'istoria o • 
■neaiir-u, o cotitură radicală în

/r

Vineri, 13 Oct. 1948

TValdian din foaie farOe uni/t-odf

Anul V Nr. 6U ■.
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Lupta pentru îmbunătățirea 
calității produselor, trebue să rămână o 
preocupare permanentă a muncitorilor și 

tehnicienilor dela I» M. S. Hunedoara
in kg. oră/oin a crescut dela 82 in Apr. 
la 160 în Sept., față de 64 în 1943.

Mai slab se prezintă situația la Furnale 
unde programul de fonlă, pe' întreaga pe
rioadă a întrecerilor din cauza slabei or
ganizări și repartizări a oameni or în câm
pul muncii, a fost depășit cu numai 14;,3«/a

Și la celelalte unități a te uzinelor, pro- 
C Butanche, coresp

(Continuare în pag. IlI-a)

soarta istorică a capitalismului 
mondial, o cotitură radicală în 
mișcarea de eliberare a proleta
riatului mondial, o cotitură radi
cală tn mijloacele de luptă și or-

. gajiizarc în felul de traiul și tra-
diții, în cultura și ideologia mas 
setor exploatate din toatări urnei”.

Ea a arătat că muncitorimea 
•< «adusa Ide Partidul șău de a- 
vantgardă își poate cuoeri litrer 
tetea, se poate scutura'de exploa 
twe. 1 '

(Continuare tn pag. IV-a)

C« urmare a muncii efective depuse 
de org. de partid pentru îndrumarea în
trecerilor în decursul perioadei 1 Apr.’ 
1 Oct. a. c. programe'e de producție fixate» 
de Ministerul Industriei au fost depășite, 
realizându-se totodată îmbunătăț.rca ali- 
tății produselor.

Astfel, programul de oțel fixat de Mi
nister a fort depășit în perioada întrece
rilor cu 45,7 la sulă, față de 26,7 la 
sută, cât era în Aprilie, iar productivita
tea muncii în kg. oră om a c escut dela 
78,5 în luna Aprilie, la 106 în Septembrie, 
față de C4 media anului 1043.

La secția Laminoare, programul a fost 
depășit cu 141 la sută în luna Sept, fațid 
de 22 la sută cât era în Aprilie, în 
întreg in erva ui întrecerilor depășirea fiind 
de 144,8 la sută. Productivitatea muncii

In cadrul întrecerilor socialiste

Muncitorii atellBrulul do grup 
Petriîa contribue la obținerea unor 
rezultate bune în munca minierilor

Alături de mineri, muncitorii atelierului de grup Petrița, aflafi în între
cere socialistă, depun eforturi mărite pentru realizarea producției de cărbune 
programat.

In acest scop, muncitorii iîela atelierul de grup, organizându-și munca, se 
•trăduesc să sprijinească munca minerilor, contribuind la obțineiea unor bune rezul
tate in muncă. L

Prin îrgrijirea și buna între
ținere a utihjului tehnic își 
ajută tovarășii din muncă

I-a mina Aninoasa, simțindu-se 
lipsa unei instalații pentru un 
puț de extracție, carelsățpoată fa- 
<ac față transportului mai*  adân
cit tși punându-se problema tran 
sforțării unei asemenea instalații 
(lela «Mina Petrila unde stătea 
neut'Jizată, grupa lăcătușului De 
kerly 'Eugen împreună cu tov. 
Kacso Heinrik, Ianki Franciscv 
Szedlak 'Petru, și maestrul Radu 
Alexandru, s’au oferit ca pe lângă 
serviciul nc^mal să facă și aceasta 
lucrare. , ! i ’

Fixându se pentru demontarea 
puțului un termen de'i2 zile, e- 
cbipa, de mai sus, datorită ela
nului In lucru și bunei organi-

zări, a terminat lucrarea în timp 
de 8 zile, recuperând un preți; s 
timp luzinei. Aceeași străduință 
a (depus-o și grtțpa lăcătușului 
Chiriac la transportarea instala
ției spre destinație-

Desființarea cimitirelor de 
materiale vechi, sortarea șl 
utilizarea acestora

Pe lâr^ă reducerea consumuri 
lor specifice, a rebuturilor și de
șeurilor, desființării cimitirelor de 
materiale vechiu, sortarea și în
trebuințarea acestor materiale e- 
ste o problemă ce preocupa a- 
dânc muncitorii dela ateliere- Ei 
și-au luat angajamentul ca prin

V. Mureșanu | 
coresp. voluntar

" ’ -- -- 1 -----------  î
(Continuare tn pag. IlI-a)
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La 29 Oct. va începe 

' * Congresul General 
A. R. L. U. S.

I

BUCUREȘTI, 13 (Agcipi’es'. 
In ziua de 11 Octombrie a. c.. a 
avut loc ședința Consiliului Gene
ral de conducere ARLUS care a 
aprobat lucrările pregătito tre și 
a decis convocarea, celui de al doi 
lea Congres General ArLUS nea 
tru *29  Octombrie a. c. la orele o 
dimineața.

Crom» cinematografici 

„Cuceritorii aerului**  
(Cinema Progresul Deva)

Căutarea adevăratului său*»  
vieții, a adevăratului scop < âruia 
liecar*  trebve să-i subordoneze ;«,c 
ti vi taica sa, este problema pe <a 
re o tratează filmul ,,Ct» eritorn 
aerului” rulat zilele acestedi p r- 
craiiul ciiieinatogi'alu'.ui ..Ibo.fe 
sul” din localitate.

Iernatica se axează p«*  sbuciu 
mările unui eminent pilot de v.ma 
țoape Cicalov, care av(«a ,pasiu 
nea” acrobațiilor Lucrul ace-,ta 
l-a lăcut sa ticțdat afar. din .-urnu 
ta trecuse ca avionul pe sub 
l’odul 'Moscovei iși Jă ațaoi 
demisia din s<>< ictatea de tran
sport in care ma ‘p ■ urmă set «ui 
gajase făcuse nu . picaj’’ . u 
avionul încărcat de pasageri — ca 
în fine să intr-- 1 1 o fabrică de 
avioane ca verificat»’ al aparate 
lor fabricate și a't ipuri’or noui d<*.  
avioane.

Cade cu un tip nou de avion 
pe care inventatorul voia săi per 
fecționeze, dar se încăpățânează 

tn. I. >■.
(Continuare in pag. Ii a)

Cum a fost bătut recordul ipocriziei
Mister Thorp a „desființat clasele sociale4*

de N. Șlmmel

nut un mare discurs care a fost o caj'O- 
d’operă de ipocrizie. I

Paradisul capitalist prezentat 
de Mister Thorp

Spre cea mai tnare nedumerire a asis
tenței, mister Thorp a declarat că Sta
tele Unite constitue un exemplu clasic al 
armoniei sociale și economice care dom
nește între capitaliștii exploatatori și mun
citorii exploatați și că în general Ame
rica se află în pragul unei societăți fără 
clase. Thorp a făcut această declarație 
fără să se teamă de consecințe, căci știa 
dinainte că faimoasa Comîsiure pentru ecr- 

' celarea activității antiameri ane nu-1 va 
supune vreunei anchete pentru op niile sala 
„roșii”.

In țările capitaliste a declarat mister 
Thorp nu există niciun antagonism intrei 
interesele muncitorilor și acelea ale capi-*  
taliștilor.

Un asemenea antagonism a existat a- 
fcum o sută de ani, a lămurit mister (Thotpț 
auditoriul său uluit

(Continuare în pag. IlI-a)

America csle cunoscută ca țara celor mai; 
extravagante recorduri. Omul care a mân
cat cel mai mare număr de gogoși din 
lume a fost răsfățatul publicității, atunci 
când gloria ultimului răpitor de copii a 
apus în coloanele unui ziar de seară.^

Presa și radio-ul american sunt scu
turile pe care sunt ridicați pentru o clipă,' 
deasupra mu'țimilor prosli'.e eroii celor 
mai ciudate dintre recorduri.

(Jn asemenea erou a fost nu demult*  
mister Thorp, delegatul american în Con 
siliul economic și social 
Națiunilor Unite.

Căci mister Thorp a 
american dintre recorduri, 
se referă la structura sufletească și inte
lectuală a conducătorilor politi ii ameri
cane și anume recordul ipocriziei.

Lucrurile s’au întâmplat astfel:
In ultima sesiune a Consiliului econo

mic și social al O.N.U.-lui -în timpiul cis- 
cuțiilor priviloare la raportul asupra ac
tivității Biroului Interna ional al Muncii, 
delegatul american mister Thorp a ți-

al Organizației

bătut cel mai 
un record care
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Cronica teatrală

țțUâle Slroe nu ® otrce**
Sscalrul €emunal ‘Dcucb

ȘTIRI Șl FAPTE CULTURALE
_________ din U. R. S. S. _____

tfeqw „Cântecul Muncii” prezentată de 
a»x<nn'>hil artistic a I C.G.M., „Uite Slroe 
■■ e Stroe” a fost o a doua revistă 
vizionată prin care pub'icul spectator din 
•rațul nostru a putut să ia contact cu 
• producfie artistică autohtonă, creații în 
•piritul artei progresiste.

„Uite Stroe nu e Stroe” chiar dacă 
•’a tawt la înălțimea primei, a constituit 
torw> un foarte promițător început și a 
ta«i iacontestabil superioară celor prezen
tate până acum de diversele trupe de 
rovisfă. \ f

Strădaniile autorului de a-i da un con- 
ftotil au fost hnHo măsură destul de mare 
tD< minate de succes, revista abordând în 
general terne luate din realitate și în 
ar««t caz discuții'e desigur nu pot inter
veni1 decâl asupra felului în care ele au 
lont tratate. ț

In general subiectele se pot împărți îir 
două grupe. In subiecle'e inspi ate din 
narile realizări dela noi, se poale încadra 
•agedivul tablou „Țară, țărișoară ai o 
nona miișoară” în care se arală semni
ficația stemei de pe notiile bancnote de 
HWI lei: bogățiile fărji se află în mâi
nile celor ce muncesc. Melodia pO|>u]ară 
baie a dat textului o și mai mare valoare, 
decorul ce reprezenta o banepotă de 1000 
tai, au făcut ca acest tablou Să fîe foarle 
•ogestiv și din punct de vedere artistic 
bine realizat.

Deasemeni, pe un motiv popular ta- 
Mds! „I’auzi ia, mașinile ia” — mai 
puf in spgestiv însă din punct de vedere 
al decorului lipsit de prea multă Inventi
vitate — prezintă pe oamenii muncii de-a- 
rua stăpâni pe fabrici și uzine.

Un tablou dintre cele mai realizate, 
„9e înaltă casa noastră” a constituit o 
«Bemare adresată întregului popor de a 
ee alătura și a contribui la opera de 
Mnslruire a nouii clădiri a Teatri.l i Na
țional. Tabloul plastic prezentat, având 
<■ acelaș timp și un bogat conținut, a că- 
ifiitat un caracter mobilizator care i-a mă
rii valoarea artistică.

In a doua grupă de tablouri se înca
drează diversele atitudini cri i.e luate, 
ane ta eu multă hotărîre și care nu odată 
au avut caracterul de șarjă.

Astfel, găsim ironizați când mai fin 
rând mai brutal, pe toți colportorii de 
evonuri și în special pe cei care le dau
•rezarc.

Bine reușii a fost tobloul în care 
prÎMlr’un aparat de radio instalat pe 
•cana, Stroe stătea de vorbă cu el însuși 
prin Radio Londra și care, pe lângă o 
satirizare plină de spirit a falsei poljtid 
pacifiste dusă de imperialiști, dovedea in
geniozitatea autorului tocmai prin între
buințarea unui nou mijloc de expresie.

In fine, mai puțin realizate prin ana
liza superficială, lipsită de profunzime, 
a temei tratate, a fosț cuplețul „Om $i 
om’*. Prezentând un individ bine îmbră
cat care nu ezită să cumpere câteva du- 
aini de ciorapi Nylon dar refuză să ia 
ub bilet pentru un festival de binefacere 
și un om sărăcuț ce își dă ultimii bani 
pentru- un acelaș bilet, autorul ajunge la 
•oncluzia că există ,,Om și om” când de 
iapt în aceste cazuri nu e vorba de in
divizi luați izolați ci de două clase: bur- 

ezia în descompunere și clasa munci
toare, proletariatul, în plină ascendență.

„Uite Stroe, nu e Stroe” a adus pe 
scenă încă un element pozitiv: in.luența 
teatrului de revistă sovietic simțiță în 
special în tabloul „Ciocârlia”. Faptul e 

cu atât mai îmbucurător cu cât realizarea 
lui a fost reușită dovedind în general o 
înțelegere ju.dă a ideilor din tealrul so
vietic de muzic-lia 1.

Spectacolul a mai adus și al'e lucruri 
noui pe scenă ca de exemplu abandonare^ 
elementelor formaliste și decaden e din mu
zica ușoară prin străduința de a creea o 
muzică mai apropiată din punct de ve
dere melodic și al vioiciunii, d\: cea
populară.

„Uite Stroe, nu e Slroe” pr'n conținutul 
ei, muzică, decoruri și interpreta e a cons
tituit într’adevăr un progres față de re
vistele prezentate până mai ieri. Prin e- 
liminarea câtorva vulgaiiăți în ca e e- 
rau îmbrăcate unele idei dealtfel juste 
(Jane, Jane), prinlr’o mai profundă tra
tare a temelor abordate, viitoarele spec
tacole vor constitui succese și mai cate
gorice.

Bibliografie 

Intelectualitatea sovietică 
și misiunea ei în noul plan cincinal 

de C. KAFTANOV 
(colecția ARLUS Nr. 14)

„Cartea Rusa” a tipărit' recent, 
numărul 14 al Colecției ARLUS

„Intelectualitatea sovietică 
și misiunea ei în boul plan cinci 
nai”, de C. Kaftanov.

Lucrarea tratează despre: revo 
luția culturală din URSS forma 
rea intelectualității sovietice și

Cronica cinematografică

„Cuceritorii aerului"
(Cinema Progresul Deva)

(Urmare din pag. I-a) 

să susțină că «totuși aparatul e 
bun și necesar chiar armate’ so
vietice prin calitățile pe care le 
întrunește.

Afirmațiile sale și super oritatea 
noului tip de aparat c dovedită 
cu ocazia unui meeting javiat c. In 
aceeași zi însă în viața pilotului 
intervine o schimbare bruscă: re 
cunoscându-i meritele, însuși Sta 
lin vine să-l felicite, arătându-i în 
acelaș tjmp unde trebue să-și in 
trebuințeze calitățile de pilot. Nu 
în direcția acrobațiilor inutile, a 
unui eroism nefolositor care-i .pe 
riclitează viața și nuțaduce pentru 
nimeni nimic, ci în (folosul poporu 
lui său. ' (

In acest fel Cicalovtaidescoperit 
adevăratul sens al vieții și își de 
dică toate cunoștințele sale (3,- 
viatice marilor călătorii de exploa

(Umplem butelii de t
A _ _ _ InfOrmnțluB ■

Aragaz |

Mari pregătiri în vederea aniversării a 150 ani dela moartia Im
PUSCHIIW

Institutul literar al A^ademi i de Șț ințe 
din Leningrad se pregă'eș'e pentru sărbă
torirea aniversării a lc0 de ani dela naș
terea lui A. S. Pușchin.

In orașul Pușchin (fost Țarskoe Selo) 
va lua ființă un centru unional pentru 
studierea moștenirii li erare aii Pu^ihin. 
Tot în vederea aniversăr i au fost predate 
Institutului de li(erațuiă Palatul Alexan- 
drovsk și clădirea liceului din Țarskoe 
Selo, care au suferit mult de. pe urma 
ocupației germane și a căpor restaurare 
este în curs de a fi terminată. Până la 
data aniversarii vor li gata câteva săli 
ale palatului. Dtasemeni aci se va des
chide expoziția unională , Pușchin”.

Până în luna Ianuarie 1919, vor fi ter

participarea ei la opera de ' • ’•
Construcție socialistă, rolul 

intelectualității sovietice In Ma
rele Război pentru Apărarea Pa 
triei, intelectualitatea sovietică și 
știința, ;în noul plan cincinal sta 
linist. < 

tare a regiunilor înghețate din 
Nord efectuând cu succes „Itine 
rarul Stalin și traversarea Polu 
lui Nord, ducând faima aviației 
sovietice.

Tema depășește însă cadrele 
unui conflict intern, lupta unui in 
divid cu el însuși, Filmul arată 
schimbările pe care regimul so
vietic le-a adus în viața oameni 
lor cari singuri nu s’ar fi putut 
orienta în viață. El 'arată (că nu 
mai în aceste condițiuni pot fi 
puse în valoare capacitățile fie 
cărui om printr'o justă orientare 
a cunoștințelor și desvoîtarea lor.

Filmul relevă totodată progre 
sele enorme pe care le-a înregi
strat aviația în URSS.'arătând cu 
ocazia unor serbări aviatice extra 
ordinare figuri vacrcțbatice exe
cutate de aviatorii sovietici.

Pe bună dreptate „Cuceritorii 
aerului” s’a bucurat de un rc'al 
succes în rândurile publicului 
spectator.

minate lucrările de re nn truefie te 
Mihailovscoe. In prezent se recunatruei *e  

vestita ca«ă-muzeu.-
Pentru anul viitor, Instltuțul <to Mțe 

ralură va organiza un congres ubÎomJ al 
pușkiniștilor. Congresul va trece Ju re
vistă succesele științei sovie 1 e ta d*  
meniul cercetării vieței și irea l t I • 
Pușchin. I 1

In urma inițiativei președintelui Ato- 
demiei de Științe, Vavilov, Insj ut il 
literatură va tipări o edific jubilării i 
operelor complete ale lui Pușchin ta zece 
volume. Această ed:ție av fi gata până 
la aniversare . In titu’ul mai pregătvșțe •
serie de lucrări șlijnț fi e despre Puțehfa. 
In special profesorul f). Meilah temu» na 
cartea intitulată „Pușchin și epoca sa".

Universitățile Uniunii Sovietica
O lucrare de mare "interes de 

1 cumentar în trei volume. întru 
! lată „Universitățile Uniunii 

victice”, a fost recent pusă ruW 
tipar.

Primul volum va fi consacra' 
științelor fizico-matematice și Ma
turate, al doilea — științelor 30- 
cial-econo nicc' și umanitare, al 
treilea — istoriei universităților.

Recent s’au împlinit 50 de ani 
dela înființarea Școalei tehnice 

1 de chimie tehnologică „Mcnd*  
leev” din Leningrad.

Până în 1917, din această tycoa 
lă n’au eșit decât 312 specialiști,

■ în timp ce în (anii puterii sovietice
2080 de ștudenți au absolvit 

cursurile școlii.
La Moscova s'a deschis 
stagiunea muzicala de larti

I
{ La 25 Septembrie, Filarmonica * Stau 
J din Moscova și-a inaugurat stagiunea ukzi- 

( cală de iarnă. In cursul acestei stagiul s
■ va acorda o atenție spccia'ă prograiu iu 
I muzicei ruse clasice.

Vor fi executate aproape toate ope- 
[ rele simfonice ale lui Ceaicovski •,! Gftnl.a, 

cele mai bune opere ale lui Bakkicev. 
Basodin, Musorgski, Rimatei, Cersekov,,. 
Glazunov, Rahmaninev, L aâev, Scriabia.

In programul stagiunii a-tuale au tarat 
incluse uncie opere uitate ale claskilor 

. ruși. Cantată Nr. 2 de Taneev (aceastfr o- 
peră monumentală n'a fost execu.atS decâtț 
o singură dată în 1916) 6opera „Gro.m- 

, bei” de Vreslevsk și „Naiada” d« De 
! vâdov.

Un loc important în program Q •- 
j cupă muzica clasicilor europeni Meidca- 
j tali.

Muzica tuturor popoa e or Uu unii $♦ 
vietice va fi pe larg reprezenta.ă In pr>-

■ gramele concertelor. Vor fi programate 
deasemenea numeroasele conc rte consa
crate muzicii ușoare populare și opere
lor coir.po i'orilo1 sovie ici. D asemeni, 
ciclu de con er.nțe-co icC te consacrate ba
letului și operei sovietice.

I
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9 Din câmpu' muncii ©

Si muncitorii at. Centrale Petroșeni 
au pornit Io întrecere în cinstea zilei de 7 Noembrie 

l’robk nui as gurăiii unei pro- 
duiții» ît mai ridicatele căjib ni, 
preocupă tot mai mult nmn< itori- 
inea din ^subteran” cât și d.-l.i

i-prafață” din bazinul Văii Jiu
lui- Această preocupare se con- 
Cretiavază’niai cu seamă acum în 
pn ijma lui 7^ Ntxmibrie pentru 
sărbătorirea căreia muncitorii se 
litrei; a realiza aceasta.

Xstfel 
so; laliste 

fui w nai 
tel erelor
niâla întrecere muncitorimea din 
toah. atelierele industriei carbo
nifere a Văii Jiului.

'Obiectivele jx“ care și le au fi 
xat muncitorii atelierelor Petro- 
seni fin cadrul întrecerii știut: în
lăturarea lipsurilor nemotivatc; să

■ lucreaze efectiv în cete 8 ore 
de imuncă; mărirea producției cu 
io ila sută; să se pună ordine în 
«ciuta latiolier'ului curălind fiq?

la ansamblul întrecerii 
existente în Valea J* *iu-  
adaugi una — muncitorii .u 
centrale Petroșeni cliia

b setare privește situația culturală din
*l*tek Unite, aproape că nu mai există' 
cfase a afirmat oratorul. C'ade dispar, 
fcaiuța dintre ele e ea și desființată.,

Mănătorii din Slatcle Unite simț pro- 
il<t«Fari iar proprietari dț câți aluii sunt 
■Măritori.

Fabricanții ți muncitorii, a coninuat 
■u .Tliorp, au interese comune iar gu
vernul și legile americane nu fac nicio 
deosebire î..l e muncitori și fabricanți a- 
șnfc-lnd interesele comune, care sunt inte
resele societății americane...

Cetind discursul lui mr. Tliorp ai im
presia că în America s’a înfăptuit pro
feția biblică a bunei conviețuiii cinlrc 
lew) capitalist și mielul proletar.

Cetitorul care cunoaște însă ceva mai* 
ssull decât pare să știe mr. Thorp des- 
pre viața de toate zilele a Americii, se 
poale întreba frecându-se la ochi pentru 
■ se trezi din visul stupid în care l a 
scufundat interpretarea „sociologică” a 
realității americane a numitului delegat.

„Ue’nseamnă țoale acestea? Viziunea u- 
«rb, candoarea unui copil sau recor- 

:W olimpic, al ipocriziei pojțiste ame-
•

cu putință ca mr. Thorp să 
legea anti-muncitorească Taft- 

( 
posibil ca mr. Thorp să nu 
guvernul american folosește 

‘ „ar- 
' care domnește între capi-

Cum a fost bâtut recordul ipocriziei 
Mister Thorp a „desființat clasele sociale"

sfidează mizeria sutefor ck- mii 
milii

El 
după 
melc 
bricanților și muncitorilor?

Co simte Mr. Thorp

Este mai mu't decât sigur că ini 
Thorp nu va trebui să afle dela noi carp 
este adevărata si uație a muncito'ilor dini 
propria sa țară. El o cunoaște mai bin<J 
decât alții căci mr. Thorp este colaborato-, 
rul secrelarului de stat american, mr. Mar- 
shall, specialist în probleme economice.

El este deci ipocrit cu un scop precis; 
Descriind în sesiunea Consiliului Eco

nomic minunea „societății fără c ase” rea
lizată de poliția Statelor Uni(e, mr. Thorp 
tinde să dovedească că se poate încred nțt» 
guvernului capitalist și fabricanților apă
rarea intereselor și drepturilor clasei mun
citoare.

El trebue să dovedească acest lucru 
pentru a putea combate propunerea so
vietică referitoare la mărirea numărului’ 
de reprezentanți sindi aii americani în 
Organizația Internațională a Muncii. ' 

In ultima analiză nu era nevoie de 
un asemenea efort de solistică din partea 
lui mr. Thorp căci și fără „interpietarea 
sa sociologică” a reali'ății americane 
servitorii docili ai Washingtonului au vo
tat împotriva democratizării Biroului In
ternațional al Muncii.

Dar mr. Thorp crezând că are de con
vins pe cei care împărtășesc exact o- 
piniile sale, a bătut fără să știe recor
dul ipocriziei.

Ceeace, în cadrul politicii americane nu 
e puțin lucru. <

N Șimmel

(Urmare din pag. f a)

ricaue ?
Ssle oare

■m cunoască 
Ftartley ?

liste oare
fi aflat că
iwaori tancurile pentru a restabili 
inimi a soci a 3’
talirști ți muncitori gre\i. 1?

Este cu putință ca Mr. Thorp Să nur 
fi aflat despre existența celor 20 mi.i- 
aa«e de șomeri, a celor 13.000-000 de a- 
mericani care nu muncesc decât jumătate 

r de -zi izbutind să trăiască o jumătate 
de viață? 1

D Thorp n’a auzit oare despre fai
moasele 60 de familii de miliardari care

rul vechiu prin muncă .voluntară; 
întărirea disciplinei în munca; co 
laborarca strânsă cu minerit în 
vederea îmbunătățirii uneltelor de 
rmhieift; terminarea pavajtifth de 
Ia sec\ia mecanică precum și ri
dicarea nivelului politic, ideolo 
gic și cultural prin abonarea, și 
citirea colectivă a ziarului ,.Scân 
teia” și a celorlalte ziare muncito
rești. , |

Muncitorii atelierului de grup Petrila 
contribue Ia obținerea unor rezultate 

bune in munca minierilor
(Urinare din pag. II-a)

tnunca Voluntară să lichideze piQ 
blcrna fierului vechiu împrăștiat 
deahingul secțiilor.

zXstfel echipa formată de mae 
strul Cipu Eugen a încărcat în 
primele zile 6 vagoane de fier 
vechiu din incinta uzinei trimi

muncitorești ?
n’a aflat despre legea lui 
care albii vânează pe negri 
apărării interesului comun

de fa- 
î.

Lynch, 
fn nu- 
al fa-

Frizer.ia Vosi'ievici Remus
din Deva

s’a mutat sub Banca Națională

Lupta este pentru îmbunătățirea calității 
produselor trebue să rămână o preocupare 
permanentă a muncitorilor și tehnicienilor 
dela I. M. S. Hunedoara

(Urmare din pag. I a)

ducția și productivitatea a crescut sim
țitor

I

față <le linia Aprilie.

Lupta pentru îmbuuă<âțlrea 
ceiitâțil trub'ie sâ rămână o 
preocupare permanenta

îndrumați de ihpmărle făcute de mun- 
l ciîorii uzjneloi „Trac orul” din Brașov și 
flAtelierele Grivița CFR., și mai cu s amă 
.folosind critiule constructive făcute de zia- 
irul „Scânteia” și de munci oiii uiiielor uliii, 
Cugir prin „Zori Noi”, muncitorii dela- 
I.M.S. au dus o munca intensă pentru re-r 
ducerea deșeurilor și îmbunătățirea ca
lității produselor. ,l

țându- le la rptumare-, A flnai par 
licipat’deasemeni la strângerea și 
sortarea fierului vechiu din secții 
ie lor echipa lăcătușului Schmiler 
Carul și cea «oadusaîde tov. Skov 
ran Ernest.

Grupa Hui Kocsiș Mihai și a 
angajat seQția pentru ca în tim
pul iernii să se poată lucra în 
scop săpând și tm lișanț de scur 
condiții cât mai bune în acest 
gere a apei în ijur. Lucrătoarele 
atelierului au încărcat deasenieni 
20.000 kg. fier vechiu pentru re- 
turnare.

Strădania muncitorilor dela a- 
telierul de grup Petrila alături 
de tovarășii lor din mină, contri- 
buela desfășurarea muncii,în con 
dițiuni optime, iar producția mă 
rită de cy^-bunc realizată de mi 
nierii 'dela Petrila va Contribui 
într’o largă măsură, la desvo'tal 
rea industriei, la îmbunătățirea' 
CQndițiilor de trai pentru poporul 
muncitor. , J |

|V. Mureșanu, oiresp.

l

Cum este organizată 
campania însâmânțârilor la llia

Campania însămânțărilor, de 
toamnă în comuna II a s'a orga 
njzat Conform instrucțiunilor date 
de Comisia Județeană pentru în 
sămânțări.

Astfel, dela început s’a fă
cut împărțirea suprafeței de pă
mânt programată pentru însămân 
țări în 6 tarale pentru fiecare tar 
la câte un supraveghetor care în 
drumează însămânțărilc în tarlaua 
sa. Supravegherea îndepl nirii pla 
nului de însămânțări pe comună, 
în condițiuni nune și la timp, a 
fost încredințată la doi șefi de 
sectoare, dintre care unul este și 
membru în comisia comunală ^pen 
tru însămânțări.

Aceiași formă de o ganizare 
a fost aplicată în cele mai multe 
sate din această plasă.

La fel de bine 9. fost o ganiza 
tă și partea tehnică ă actualei

I

Astfel, b secția O.S.M. pri« • JMm 
■tai bună a iu uncii, prii) munca de M 
nuriie precum șl prin contribuția Mii< 
dispozitiv inovat de unul din inginai» 
secției respective s’a reușit să sr re
ducă deșeurile dela 10 la sută la 0,4 V 
cută, tmbună ăț udu-se și calitatea oțeluhă.

Ikaseniem, la produsele laminate s’a 
reușit irnbună ăț rea caii ă ii, reducându-s» 
procentul de rebuturi dela 20 la Butii. ia 
18,3 la sutăr

In această perioadă a întrecerilor so
cialiste absențele nenio iva e au scăzut de|a 
4,02 la sută, la 1,14 la sută.

Lupta pentru imbuna ățirea calității pro- 
duselor tiebue să rămână o preocupare pi» 
manenlă a muncitor lor și tehui i<oilor < *■  
I.M.S. Pentru obținerea unei calități u»ai 
bune de oțel, ligou gi de laminate, cefc 
două secții trebuc să pună se ios în prac
tică angajamentele pe care și le au luît 
Aceiași importanța trebue da.ă și econo 
miei consumuri or spe ifice, ca e Încă mj 
lasă de dorit fiind ridicate. In această di
recție comisia de control a calități pro
duselor tiebue să urmărea că îndeaproape 
felul cum se desfășoară activita eș In uzMa 
pentru a realiza o producție de bună ca
litate și la un pri t redus.

In celelalte unități ale uzinelor pro 
blema calității produselor nu a fost Ir 
țeleasă în măsura îin care trebuia. Dea 
ceea la Turnătoria de tuburi pro entul de 
rebuturi este încă 
la Turnătoria de 
la Turnătoria de 
la secția Forje 4 
gricole 17,4 la sută 
Metalice de 2,4 la sută, lucru care face « 
prețul de cost să fie ridicat la produeole 
acestor secții.

La secția Mecanică 
toni și tehnicienii ■ au 
rebuturile la maximum 
mitirul de piese vechi.

Acest lucru dovedește că în secția Me
canică paralel cu ridicarea producției și 
productivității munci atenîa a fot ta- 
drrptată și asițpra calităț i cât și anu - a 
celorlalte probleme legate de muică.

Lupta împo riva rebu urilor ți deșeurilor 
rămâne încă o problemă deschisă p atn*  
muncitorii 
nedoaia. O 
reia lupta 
zitate, atât 
rebuturi și 
și acolo unde acestea au început să scadă.

C Butancbie coresp

ridicat la 22,9 la 
Fontă la 13,11 la eut^
Oțil la 8,86 1a sută, 
la sută, la Unelte A- 

, iar la Construcții

in schimb muud 
remit să redfea 

ți să lichideze «

ți tihni cie ii dela I.M.S -Hu- 
problemă pe.it u rezolvarea că- 
trebue dusă cu mul ă seri*-  
în re ț i e unde procențiA de 
deșeuri este Încă ridicat, uât

și sclecționane a se-

campanii, in marca majoritate a 
comunelor au luat ființă centre 
de tratare 
mințelor.

Comuna 
unde se prcțpară semințele — a 
re funcționează din plin - al 
gând sămânța bob cu bob și s.i 
ramurând o. Centrele sunt condu 
se ide către un responsabil ini
țiat în privința tratării semințe
lor. El ține evidența semințelor 
selpcț'onate și tratate-

Până în prezent a frecut pe La 
aceste centre o cantitate de 62 
mii 210 kg. cereale, servind pen 
tru o suprafață de 622 jl găre-

Desfășurarea ace stor acțiuni de 
curge tot mai intens — fiecare 
plugar își tratează sămânța cu 
praf „Ceresan” - după care 6 An 
troduce inicd at în pământ.

‘ V, Turea eoresp.
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fn timp ce la O.N. U. delegații blocului ariglo- 
american țin cuvântări demagogice despre pace

In țările occidentale cursa înarmărilor
continuă

Americanii urmăresc sâ proclame
Ruhr-ui regiune extrateritorială sub controlul lor

Desbaterile negocierilor dintre generalii 
Robertson Și Clay asupra demontărilor 

celor 3(0 fabrici din Ruhr
hi timp ce la A- 

^ttaaren Generală Continuă dis'U 
fa asupra propunerilor de a se 
interzice arma atomicii, d- a se 
rCiduce cu o treime'n termen de 
un (an armamentele celor cinci 
mari iputeri și de a se institui, în 
cadrul Consiliului de Securitate 
wa organism intemațioauy car»*  
sa ‘supravegheze aplicarea ace
stor măsuri, cursa înarmărilor 
«lin țările occidentale este în plină 
desfășurare.

De‘atunci, dela nașterea sa, U. 
R. S. Ș. a fost mereu în fruntea 
luptei pentru eliberarea po
poarelor, pentru bună stare și.pro 
gr-e-s, pentru paCea lumii.

Urmând aceste învățăminte, po 
porul nostru sărbătorește acea
sta aniversare în condițiuni noui 
față de ,‘ițecut, în rconditiunile 
construirii socialismului în țara 
noastră. Oameni muncii din țara 
noastră, știu că această sărbătoa 
re trebue să fie altfel decât alte 
sărbători, că ea trebue să ne 
mărturia strălucită a conștiinței 
politice sporite a poporului mun
citor. Deaceea și felul în care ei 
se pregătesc pentru această șăr- 
bătoare, e altfel decât .lîn țresut, 
— prin întrecerj social ste in mun 
că, prin luptă pentru [întărirea sec 
torului socialist în economia ță
rii noastre.

In toată țara au pornit (întreceri 
kt muncă. In județul ^ostru se 
desfășoară întreceri socialiste în 
aproape toate întreprinderile și

Astfel, ziarele franceze de Luni 
au scris din nou'că guvernul Sta 
fcdlor Unite pregătește iutioduce 
rea, după alegerile prezidențiale, 
a o sCrie de măsuri în vederea e- 
xtinderii și întăririi capetelor de 
pod americane din Europa occi
dentală. Ziarul Ce Matin-le Pays

Mișcarea grevistă se 
extinde în Japonia
(Mîșcartea grevistă a^ând 

dnipt scop sporirea salariilor, se 
extinde în întreaga Japonie.

federația Sindicatelor Munci
tor lor din industria oțelului duce 
lupta pentru sporirea salariilor, 
luptă lp care participă 23 000 mun 
cituri din industria oțelului.

în strânsă legatui-a cu cercurile 
lui de GauUe, subliniază că mi 
nișterul apărării djn Statele U-- 
nite intenționează să echipeze 25 
divizii de care blindate șl tancuri 
din Franța, Marea Britinie, și ță 
rjle 'Beneiuxțjjui, să stabilească 
baze (aeriene și în genegal baze 
militare în Italia, franța, Marea 
Britanie, Germania de V<j»i, Bel 
gia și Olanda și'să org;uiizcze un 
lanț de baze diia AlasLa și Groe | 
nlanda până în Norvegia. 1 |

Greva muncitorilor din diferite 
ramuri ale industriei franceze continua

PARIS, 13 (Rador) — După curn •- 
nunți France Piesse, niijcăriie de grevl în 
rândurile muncitorilor șofeuri continuă cu 
succes.

La Cheiesburg și |.e Havre /au •- 
nunțat pentru Miercur greve de aver
tisment dc 24 ore. *

La Bi est,revendicările mwicto-ilor au 
fost satisfăcute. (,

Un comunicat al federjț ti muncitorilor 
din porturi și docuri anunță că datorită 
acțiunii pe care aceștia au dus-Q și da
torită solidarității mun i o i]or da portu
rile Metiopolei, cererile muncitorilor au. 
fost satisfăcute.

In industria siderurgică din bazinul Loi 
braine greva continuă.

La căile ferate se observă a tendință ' 
de extindere a grevei. Astfel, lucrul a

BERLIN. Anunțând începe 
rea negocierilor dintre generalul 
Robertson, comandantul suprem 
britanic și generalul Clay, co
mandantul suprem american, a 
supra problemei industriei grele 
din Ruhr, agenția ADN. declară 
că «aceste negocieri au fost ini
țiate în scopul de u se elimina 
deosebirile de vederi dintre bri 
țanici și americani cu privire la 
demontarea intr< prinderilor jndu 
striale.

încetat in gănli Sedau și Hayavge unde 
au fost instalate pichete de grevă.

Deasemenea, greva este to ală Ia Ar- 
denterlux și Grcen. In referendumurile 
organizate la Avignon, Arles, și alte" 
centre feroviare, majoritatea muncitoiilcr 
s’au pronunțat pentru tncetarea lucrului 
sau pentru continuarea grevei acolo linele 
ca fusese declanșată. '

Reactiunea italiană>

incearcâ sâ salveze pe criminalul de război Grazzioni
rOmA, 12 (Rador). In ziua de

11 Octombrie, după 3 ani de a-

Se subliniază că adminriu c| — 
militară britanică a primit cu ir 
dignare ordinul generalului ("țfty 
de a se suspenda 'demontare*  o 
lor 300 fabrici ale Iindustri i gr, 
le, declarând că generalul Clay 
și-a depășit împuternicirii,-.

S’a (subliniat deasemenea ca 
neralul Clay a declarat ca hotfV- 
rîrea definitivă cu priv're la cbe 
stiunea demontării va fi lu.it« <ke 
americani.

Se mai subliniază că Aso< i.Lțka 
Națională a fabricanți Iot" din 
iele Unite a rezervat 'un fond Ișpte 
ci;d de 3.500.000.COJ dolari pen - 
tru'investiții în German.a de Ve*i  
In consecință, ministrul de < ster 
ne al Scatelor Unite Marshall, d. 
Ilariman și generalul Clay' sunt 
interesați în egală măsura ca 
industria grea din Europa «lin 
Vest să fie concentrată în Ruhr, 
pentru ca apoi Ruhrul să fie pic 
clamat regiune extrateritorială 
sub contiolul american.

mânare, a început judecarea pr« 
cesului mareșalului fascist Grai

Sâ întâmpinam corn se cuvine Măreața zi a
(Urmare din pag. T-a) de curând întrecerile au început 

și pe ogoare. Dovedind drago
stea cu care muncitorii întâmpi
nă ziuji Marei Revoluții (Socialiste, 
rezultatele n’au întârziat să se 'a- 
rate.Qn Valea Jiului producția de 
cărbuni a crescut, la Hunedoara 
se produce mai multă fontă. oțel 
și laminate, la Călan lurnaîul se 
pregătește pentru turnare, linia 
Bumbești-Livețzeni așteaptă tre
cerea transporturilor de cărbuni 
etc. — peste tot |unl 'suflu nou a- 
nimând oamenii și mașinile par 
că.

Avântul cu care s’au pornit a- 
ceste întreceri trebue să se in
tensifice acum când ne mat |de i 
parte puțin de) *7  (Noembrie.

Organizarea lor să fie mat 'te
meinică, iar controlul îndeplinirii 
angajamentelor să fie o preocu 
pare a fiecăruia și |în (primul 'rând 
a organizațiilor de partid și a/sin 
dicatelor. I

Și aceasta atât în jnuncă, cât,și 
în orice alte împrejurări. Mai a- 
vemltîncă sarcini multe [și -grele de

Victoriei Socialismului 
înfăptuit.'(Dar « avem'și de un 
de învăța cum să învingem greu I 
tățile, imijlocul de a merge mai | 
repede înainte fără a greși Fo
losind experiența bogată și glo 
rioasă a popoarelor sovietice în 
sușindu-ne aceste mărețe experien 
și popularizândule 
studiind geniala operă a llui Sta- 
lin „Enciclopedia cunoștințelor 
de bază în domeniul marxismu 
lui”, „Istoria P. C. (b) al U R.S. 
S. curs scurt”, vom 'asigura șuc 
cesul muncii noastre.

Studiind și însușindu-ne expe
riența popoarelor sovietice, expe 
riențele Partidului Bolșevic al U. 
R. S, Ș. sfătuitorul (și (călăuza noa 
străîn munca de/zi(cuszi, vom pu
tea face ca 7 Noembrie să fie 
într’adevăr o puternică demon

strație a dragostei și devotamentului 
nostru față de țara socialism ji.ui, 
vom'dovedi solidaritatea noastră' 
cu steagul păcii, vom sărbători 
cum !se cuvine măreața zi a vic
toriei socialismului. 

ziani, care a fost „comandant «o 
prem al forțelor armate ale rewi 
blicii fasciste”, marionetă a Iui 
Mussolmi, în timpul ocupați f ger 
mane din Nordul Italiei, între 2. 

nii 1943 și 1946- Grazziami este 
acuzat de înaltă trădare, colab*  
rare cu inamicul și alte crime ca 
re conform legii, sunt pasibile de 
pedeapsa cu moarte.

Aceleași cercuri reacționare im 
liene care au fost în 'strânsă Ie 
gătură cu fascismul, iar armi 
sunt în legătură tot atât de strân 
să cu guvernul lui De Gasperi. 
depun cele mai mari 'eforturi pen 
tru obținerea reducerii pedepsei 
la câțiva ani de închisoare, pe ba 
za unor așa zise „merrite milita 
re” ale acestuia și altor pretexte 
de acelaș fel- (

Citiți
în fiecare zi
„Zori Noi”

Tip. „Progresul" — Deva


