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L^«1bbbb sa Jaula

Un factor efectiv 
pentru îmbunătățirea 

vie(ii celor ce
muncesc

Răspunzând îndemnuri>1 l’ar 
► dului «lisei mumioaie. olimp
ii i muncii din fabrici și Uzjneldes 
lanțue o udevaral r bătălx pen
tru creșterea cantitativă și caii 
t.nivă a producției. Eforturile lor 
neprecupețite ju dus la inregi - 
sti arca Unor rezultate din ce în 
ee mai bune.

Desigur ca la obținerea victorii
lor cucerite în toate ramurile de 
producție, a contribuit în mare 
m.iăura elanul creator al mihnei- 
lorilor. Grija Partidului îrtsS,, pen 
tril îmbunătățirea'nivelului de trai 
cât și ușurarea condițiunilor de 
muncă, au contribuit în primul 
rând la mărirea din ,ce nia. sini 
țitoare a producției, creinduseiast 
fel condițiunile prielnice *n care 
munca organizată și bine dirijată 
a oamenilorr muncii să pfie încu 
nunată de noui realizări, de noui 
reduceri de prețuri și 'noui îm
bunătățiri'de viață. j

Pentru aceasta, F.artidul de a- 
vantgardă al clasei muncitoare a- 
«ordă o deosebită atențiune canti
nelor muncitorești. Cantinele a- 
vând un rol deosebit (de important 
hi desfășurarea muncii, trebuise 
îndrumate și supraveghiate pen 
»ru a deveni un 'sprijini ireal k: 
munca încordată de zi /tu zi.

însuși Partidul — ca(jo ronseciu 
ță a eforturilor depuse de munci 
♦ori în întrecere pentru mărirea 
producției, pentru îmbunătății ea

(Continuare In pag. IlI-a)

In cadrul întrecerilor socialiste organizate 
în cinstea zilei de 7 Noembrie

O echipa ae mineri 
dela mina Iile Ccnea

A atins un nou record depășind norma cu 933°; în 8 ore
ln cadrul întrecerilor socialiste, 

ergamzate în cinstea zilei de 7 
Noembrie, Grupa nr. 514 alcătui 
tă din tovarășii: Ulrich Ștefan,, 
JuiCa'Avtam și Stoicescu Iona de 
ki mina III Jieți, 'prin noui meto 
de de muncă au reușit ’ca în cele 
S ore de lucru ^ă 'Irealizeze o de
pășire de normă de 933' la sută, 
depășire care până în ^prezent nu 
a putut fi realizată |de nici o e- 
«hipa 'din Lonea. Munca a fost 
•fectuată la stratul 5 într’un a- 
bataj de cameră nemecanizat cu (o 
înclinație de 37 de grade. Princi 
palul lucru de semnalat este că 
această depășire a fost efectua 
tă numai cu ajutorul ciocantuluî de 
abataj, explozivul nefiind între
buințat de loc.

Tot în cadrul întrecerilor socia 
iste, Grupa nr. 514 a chemat la 
bitrecere pe celelalte grupe ca 
re au răspuns "chemării luându 
pi angajamentul de (a-; depune

pagini 4 lei
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In cinstea zilei de 7 Nuembrie

Metalurgiștii dela uzina „Victoria" Călan 
cheamă la întrecere pe metalurgiștii 

dela uzina „Oțelul Roșu"
Dovedind o adânca înțelegere față de nevoile actuale de desvoltare econo

mică a Republicii Populare Române, metalurgiștii Uzinei Naționaliza.e „Vic
toria” Călan se alătură cu entuziasm întrecerilor socialiste organiza e pe întrea
ga țară, în vederea zilei de 7 Noembric. pentru stimularea muncii și promovarea 
elementelor capabile.

In cadrul acestor întreceri, me ajurg șlii Uzinei „Victoria”, Călan, cheama li 
întrecere Uzina prelucrătoare „Oț Iul R'o.u”, trimițându-i următorul apel

Dragi tovarăși dela „Oțelul i<o 
șu ”,

In cinstea zilei de '7 Noembrie 
ziua Marei Revoluții Socialiste, 
noi muncitorii, inginerii și te- 
chnicienii Uzinei Victoria, C dau, 
Ind. Naț. chemăm la (întrecere so 
cialistă pe tovarășii muncitori te 
clmicieni și ingineri cDla U?.ina_ 
Oțelul Roșu Ind. Naț.

Condițiile acestei întreceri sunt:
i- — Mărirea producției cu 20

I la sută: 

tot efortul pentru a 'putea sta ala. 
turi de echipele fruntașe în mun 
Ca pentru mărirea producției.

C. LOMBREA, coresp.

Constituirea Comitetului Național 
pentru sârbâtorirea săptămânii 

prieteniei Româno-Sovietice
BUCUREȘTI, 15 (Agerpres). 

In vederea sărbătoririi „Săptă - 
mânii prieteniei Româno Sovieti 
Ce 1 — 7 'Noembrie și acelei de 
a 31 aniversări a rMa,rei Revoht 
Iuții Socialiste din Octombrie” în 
ziua de 14 Octombrie[a.(c. s’a con 
stituit la Sediul Consiliului Ge
neral ARLUS „Comitetul Națio 
țional pentru sărbătorirea săptă 
mânii Româno-Sovietice’’ sub pre 
ședinția'de onoare ațProf. Dr. C. 
I. Parhon Președintele Marei A- 
dunării Naționale și Dr. Petru 
Groza Președintele Consiliului de 
Miniștrii și sub președinția acti

Duminică, 17 Oct 1948

— Mărirea productiviiații cu 
10 la sută,

3. — îmbunătățirea calității
M. Alexaodrescu, coresn.

(Continuare în pag. IV-a)

Să dăm o atențiune deosebită problemei sănătății publ ca 

In fața medicilor din centrele 
muncitorești stau sarcini mar

Regimurile burgheze moșierești și toată 
politica lor de exploatare a poporului 
muncitor, au adus țara noastră îiitFo stare 
sanitară foarte dezastruoasă.

Acest lucru nu este datorit întâmplării, 
el se dalorc-ște faptului că atunci omul 
era disprețuit, era considerat ca o marfă, 
nu se punea cont pe sănătatea munci
torului, aceasta rămânea a fi o ches
tiune particulară între el și medic; ast
fel se înțelege dece și problemele sănă
tății publice au fost și ele de considerate.

Astăzi când omul și gri a de om' trece 
pe primul plan al preocupărilor regi
mului de democrație populară, problema 
sănătății oamenilor devine o chestiune de 
interes național.

Punctul de vedere al Parlidum Munci-

vă a tov. Gh. Gheorghiu-Dej, Se 
cretarul General al P. M. R. și 
primul vicepreședinte al Consiliu
lui'de Miniștri șUformat din.:țtov. 
Ana Pauker, Ministrul de Exter 
ne și secretar al(P/M- R■> tov. Va 
sile Luca, Teohari George'scu, Lo 
tar Rădăceanu, losif Chișmevs 
chi, Alexandru Moghioroș, Prof. 
P. Constantlnescu-Iași, Mihaii <’a 
doveanu, Traian Săvulescu, Șt. 
Voitec, Gh. yasilichi Bodn&.-așȚ 
Miron Constantinescu, lordA - 
chescu, Chivu Stoica, E. Mczim 
cescu, Gh. Apostol, Constanța 
Crăciun și alții.

Anul V Nr.
* 7?V- -1 WSX
w
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în corpul ziarului 
0 pagină pentru femei 

— In vederen deschiderii 
liniei Bumbești - Livezeni

In vederea funcționării 
în timpul iernei

La depoul de locomotive 
CFR Petroșeni muncitorii 
toc pregătiri

loresc Român e.te, nu de a privi acra-da 
problemă de sănătate la un grup Izolat de 
indivizi, ci de a o pri i ca o prob'e- 
mă de stat.

La Conferința Națioaală a Partidului Co
munist Român, din Octombrie 1915. în 
Raportul politic al Corni.etului Centrat 
Iov. C'h. Glieorghiu Dej, de.la a ,,o aten
țiune deosebita trebue da â problemei si- 
nălății publice” lccru caie mai târziu 
s’a consfințit și în Constituția Repubti ii 
Populare Române.

Astăzi Î11 condiț i'e îitar. ii și de>/ol- 
târii democrației noastre populare, săna- 
latea publică trebue să devină și chiar 
a devenit o preocupare permanentă a Par
tidului nostru — a o mizațblor și a 
cadrelor s; 1 • 1

Vedicii .1 preventivă

Membrii Parlidu'.i i Mun.-itoiesc Român 
trebue să muncească mal intens, ei nu 
trebue să stea în pasivitate față de să
nătatea publică. Trebue sa dăm o mare 
atenție medicinii preveni.e.

Igiena individuală — igiena \i ții gre
gare și igiena mediu ui e. i tenții umane 
formează a:ii’e activități medii ci pre
ventive.

Medicina prexentivă duce o luptă per
manentă pentru menținerea sănă ăț i pdn 
lichidarea surselor de îmbolnăvite din me
diul exterior, ea impune fiecărui ins ne
cesarul de viață și de muncă, ea asigură e- 
xercitarea din p'.in a dreptului la sana- 
tate. Tot medicina preventivă ne dă me
todele cele mai bune pentru valorificarea 
capacității de muncă a co'ectivită ii pro
ducătoare.

Perfecționarea capitalului viu, cade to» 
în sarcina medicinei preventive și este

Dr. Stoica Virgil

(Continuare în pag. 11-a)
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Să sprijinim Oficiile de Ocrotire 

a mamei și copilului
de zile Ministerul
un drum ho.ărtt,

De aproape trei luni 
Sănătății a pornit pe 
în ocrotirea mamei și a co| imlui, p in în
ființarea 
Serviciile 
la sate.

Scopul
ținta sigură este scăderea mortalității in
fantile. La înființarea Oficiilor de Ocro
tire județene, cari diiijează și coordonează 
munca celor dela circumscripții, nu nu
mai noi, ci și Ministerul Sănătății, a 
pbrnit cu oarecare teamă în muncă, din 
lipsa cadrelor tehnice în acest Minister.

Gândul nostru și nădejdea au fost în 
sprijinul organizației U.F.D.R.-ului ți pu
tem spune cu certitudine că nu a Sflat greș/

In județul nostru în acest interval de 
timp, avem1 organizate 40 ofi.ii de ocro
tire, conduse de medici și ajutați de femei 
U.F.D.R.-iste. Peste tot priețenele noas
tre au muncit la amenajarea localurilor, 
bucătării dietetice, centre de lapte, ma
ternități, dispensare, 1 istitu ii <e consi- 
tue adevăratul oficiu de ocro ire.

'Azi le găsim lucrând în aceste i istituții, 
preparând laptele pentru copii, prepa
rând regimul pentru copii bolnavi, stând 
de vorbă cu mamele în dispensării, dând 
sfaturi, la consul'ațiile de puericultură.

Nu putem trece cu vederea munca fe
meilor U.F.D.R. din Dobra, cari au dat 
dovadă de devotament și pricepere 
ganizarea și funcționarea oficiului 
crotire.

Acelaș devotament l-am întâlnit 
alte localități, mai ales în campania 
combatere a gastro-enteritelor, pr n bucă
tăriile dietetice, care au dat rezulțațe așa 
de bune și în care campanie, femeile U. 
F.D.R. au avut un rol precumpănitor.

Prin comitetele de sprijin în jlirul dis- 
pensariilor de puericultură și maternită
ților rurale, femeile U.F.D.R. contribue și 
la ridicai ea nivelului cultural și mai ales 
cel politic al mamei muncitoare din fa
brică și de pe ogor. •

Munca de lămurire ce o fac pr elenele 
printre mame pentru frecvența d spensa- 
riilor și maternităților, trebue dusă și cu 
mai Imultă tenacitate, prin conferințe, șe
zători și demonstrații practice cu mamele, 
deoarece- se constată pe alocuri, că încă 
și astăzi reacțiunea își mai arată colții, 
prin diferite svonuri tendențioase și min
ciuni. <

Odată cu începerea campaniei de com
baterea bronchi-pneumoniilor în cadrul 
Oficiilor de Ocrotire, va fi o muncă inten
sificată dar nu ne îndoim că nu va avea 
răsunet în rândurile femeilor U.F.D.R.

Femeile organizate trebue să lupte și 
mai departe cu suflet, sinceritate și con -

Oficiilor de Ocrolire pe lângă 
Sanitare, atât la orașe cât și

este multiplu, dar în prezent

în 
de

Șl

or- 
o-

i 

în 
de

Două vagoane praf 
de lapte pentru ofi
ciile de ocrotire din 

județul nostru
Eri au sosit în gara locală 2 

vagoane praf de lapte pentru co 
pii, un vagon a fost trimis pef Va 
)ea Jiului și unulla/fos# descărcat 
în magazia oficiului de ocrotire 
Județean.' | |

I

viagere, ]xnliu ridi arca nivelului cul
tural și polili ' al mamelor, căci viața ți 
sănătatea copiilor lor numai de as a de 
pinde.

Este o datorie de onoare să facem
ceasta, pentrucă mături este aceia care dă 
viată copilului, iar copilul este \iița de 
mâine a Republicei noastre Populare, 

Teodora Cerchez

u -

Activistele ludețenei U.F.D.R. Deva au pornit

O întrecere pentru însușirea mate
rialului ideologic mar xist-leninist

l'âtiunsc de spiritul întreceri
lor < ire a cuprins întreaga muu 
citorime din țara noisti.i acuU 
în'preajma marei zile de 7 Noein 
brie a> tiviste le Judt.țenei Qj. 1' 
1). K. Deva pe lângă întrecerile

Județeană U.F.D.R. Deva a pornit acțiuni 
pe teren pentru buna reușita a campaniei de 

însâmânțâri
Răspunzând la chemarea Par 

tidului Muncitoresc Român și 
conștiente că de buna reușită a 
campaniei de însămânțări depat 
de o mai bună hrană a poporului 
din țara noastră, Comitetul Cen 
trai al U. F. D1. R. a prevăzut 
în planul său de țpiuncăj o cât 
mai intensă activitate printre să 
tence pentrucă însămânțăr 1? săxi<> 
duse dm tini]) la bun sfârșit. Or 
ganizația județeană U. F. D. R. 
Deva trasând nouile sarcini pe 
baza planului de muncă până la 
7 Noembrie a. ... a pus accent

te, sate și chiar gospodării, fie 
Oare fiind responsabilă de mim 
ca ce i revine până la 7 Noem- 
bric a. c.. când ;e vor da rezulta 
tele i ntrccerilor din campania în- 
sămânțărilor.

I 
I

pornite .în celelalte do nenși de 
activitate, au început zilele tre u 
te o întrecere 
materialului
11 i n ist.

Astfel, în 
\ idual cele 
împărțite țx- 4 grupuri 
o responsabilă n 
vânt în 

politică,

pentru însușire* 
ideolog o marxist le-

cadrul studiului indi
20 de fetnei activiste 

cu câte 
au pornit cu a 

această muncă de ridica 
re politică, ideologică și cirltu- 
ralu'pentruca ziua de'71No<-nibrie 
să fie întâmpinată de fele cu re
zultate frumoase în activitat -a de 
pe teren adică din câmp mia in- 
samânțărilor pentru reușita că 
reia depun eforturi nciprecrp“ți 
re — și cu mout cuno?tințc j>- 
spus de folositoare în munca de 
fiecare zi, cunoștințe acumulate 
în'urma studiului individ/jțaJ!

Sfaturi pentru gospodine
împletește cu croșetul sau and e 
lele.

Gând topiți unt, se ridică dea
supra o spumă, — întrebuințați o 
la gătit.

* * *

Nu aruncați cioiapii vechi ■ de
în primul rând ț e sprijinirea tain mătase după ce s’aurrU'nt, ci strân

:__ x__ ■, ‘paniei de însămânțări.
Astfel activistele acestei org mi 

zații au pornit pe teren împir- 
țindu și munca pe plăși, notaria

g<-ți i |intiiebuințâ'n):lu-hla co(ecți|o 
narea unor bluze drăguțe. Se 
taie ciorapii în fâșii 'înguste, se 
deapănă și se răsucesc, apoi șe

• ♦ *

Cârpele vechi se întrebuințai 
zâ la fabricarea hârtiei, iar di» 
fâșiile rămase din cârpe ia cu 
sut, se țes covoare. Cu cârp le 
mai late cusute u ta lângă alta 
și brodate se fac covorașe sau 
pături. Din cămășile bărbătești 
uzate, se pot face bluze.

In fața medicilor din centrele 
muncitorești stau sarcini mari 

(Urmare din pag. I-a)

o știință determinantă de apaiiția cla
sei muncitoare și ea va conduce destinelte 
biologice ale omenirii, după cum clasa 
muncitoare va conduce destinele poli.ice 
și economice ale întregii lumi.

Marx spune: ,,Omul este pentru om 
ființa supremă”.

Campanii de depistare, centre 
pentru prevenirea tuberculozei 

Pătrunși de acest principiu de valori
ficare biologică și socială a omu|i_i, la 
noi în tânăra Republică Populară Ro
mână, Ministerul Sănătății și Ministerul 
Muncii și Prevederilor Sociale, au ini
țiat în anul acesta mai tnulte campanii 
pentru stârpirea și înlăturarea factorilor 
îmbolnăvirilor: campania antiexantematică, 
contra gușii, contra malariei, contra tu
berculozei etc.

Actualmente, o grijă deosebită a început, 
a se da bolnavilor de tuberculoză, mai 
ales că s’a constatat un număr de aproape 
1600.000 bolnavi de tuberculoză la noi 
în țară. »

In urma constatării acestui mare număr 
de bolnavi de tuberculoză, forurile noas
tre superioare au luat inițiativa unei cam
panii contra tuberculozei în p imU rând 
în mediul muncitoresc din fabrici, ca a- 
poi treptat să se treacă și asupra mem
brilor de familie iar apoi asupra tuturor 
locuitorilor dela sate și orașe.

In ce constă această campanie?
Prin această campanie se urmărește a 

se separa cei bolnavi de cei ce nu sunt 
încă îmbolnăviți; pe cei ce prezintă b.li 
în corpul lor și au leziuni deschise de 
tuberculoză, îi vom trata in sanatorii

case
htăților; iar cci ce nu sunt î.ică conta
minați, îi rom vaccina și îi vom țiie sub 
un control sever, 
năvii, creindu-e 
ce de muncă.

In acest scop
țara, mai mulle centre de prevenirea tu
berculozei, care au rolul în primul rând 
a depista oamenii cc nu reacționează la 
tubercilină, făcândui_re i t alerino Reac
ția lui Pirquet cu tubeFculina lo/oo..

Oamenii nega i i la rea ț u :ea tuber--

de odihnă etc.. în măsura posibi-

pentru a nu se îmbol- 
totodată condiții igienj-

s’au înființat în toată

La 
astfel 
lozei

Ce 
In 

de

preventivă cu vaccinul Calmeto-Guerias 
înlocmindu-lusc fișe specială pentru a N 
ținuți în evidență ți controlați. 1

La Cugir munca este în ’oi
„U M,S.” din Cugir, s’a înființat ua 
de centru de combaterea tubercu

la 31-V1I-1948.
s’a realizat la Cugir?

primul rând s’a făcut o confei nț<
lămurire a masselor muncitoare la 3 

VII1-948, lratându-se această boală și ra
vagiile care le fa.e în mediu mincitoresc, 
apoi s’a tre.ut Ia partea p.a.tică.

Muncitorii de'a Cugir au fost conș- 
tienți de această prob'e.n.’i și s’au pre
zentat la medici nesus.răgâ de- e nici in I,

Dăm un tablou al rezultatului primei 
operațiuni adi.ă a iniradcr.ro.ea țunri 1 i

vac-

culinei, urmează a li se face vaccinarea Pirquet;
Iatradermorcacțiunea a fost f&cull Ia 1883 muoci'orf

— Negativi adio 
Bestii s’a prezeati

care au au reacționat 250 aaacitori
it astfel:

Totsl (I. D R ) + (dubioși) 448 muncitori
u 1 (+) 68« R

w 2 (++1 419 R

R 3 (+++) 70 W

• 4 (++++1 5 n
In Septembrie cei 250 cu I.D.R. ne-_ ca medicul să renunțe la câștigul sau «na-

gativă, li s’au făcut fișe și au fost 
cinați și controlați
• Medicii din Cugir și-au luat ca 
cină și pe mai departe ca în fiecare lunăt 
să facă cel puțin câte 500 de I.D.R., la> 
populația din loca.La'.e ca apoi să treacă 
la comunele din jur.

In toată această muncă a noastră la 
Cugir, am avut sprijinul neprecupețit al 
Partidului Munci oresc Român, al Sind'ca- 
tului Metalochimic 
nei Uzinelor.

Pentru a ajunge 
văr’al al pieveniiei 
această muncă să fie făcută de către toți 
medicii din cuprinsul ță ii, să nu Tămână 
nici cel mai oropsit sat necercetat. Trebue

sar-

Cugir, și al Direcțir-

însă la reztlia'ul ade- 
tutercu;ozei țtcb e ca

terial și la exploatarea bolnavului tuber
culos — să ajute mulțimea de oameni bol
navi — nu să rămână îngrijitorul celor 
avu ți. 1 '

Medicii să lucreze în colaborare cu 
toții, pentru a salva capitalul viu, și să 
le fie mereu în minte cuvintele lui Marx 
,,omul este pentru om ființa supremă”, 
căci numai astfel medicina va păși !■ 
domeniul medicinii no i care urmărește o 
singură țintă 
socială a

Numai 
țea’.izăm 
suferințe 
cesarc muncii omene.ti pentru redresarea 
sanitară a Republicii noastre Populare*

palori i arca bio'o0i.-fi 
omului”.
în fe'ul acesta vom reuși 

cl.bera.ca oir.uiui din boală 
— organizând condi i_inle
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W Din câmpul muncii 0
In vederea deschiderii liniei BumbeȘti-Livezeni 
In vederea funcționării în timpul iernii

La depoul de locomotive C.F.R. Petroșeni 
muncitorii fac mari pregătiri

De cum intri în incinta depoului de locomotive C.F.R. Petroșeni, tc izbește 
intensitatea cu care se desfășoară munca. Muncitorii din toate ramurile de actixi- 
tate fac mar, pregătiri, peste o lună bravii brigadieri vo'unlaJ vor termina 
linia feiată Bumbești-Pivezeni d depoul Va trebui șă facă față volumului mărit

începutul noului an școlar
după reforma învățământului

•de circulație, iar iarna, cel mai aprig 
repezi.

Iu vederea deschiderii linei Bumbișli 
Lixczeni, remiza de lo orno'ive a fost a- 
menajată jx-ntru a putea adăposti un nu
măr sporit de locomotive, necesare re
morc ării trenuri or ce vor circula pe noua 
linie. Pe lângă elevatorul vechi, e în' 
curs de instalate un nou elevator pentru 
alimentarea lo.o.notixelor cu cărbi ni . Pen
tru construirea acestui elevator, muncitorii 

■ depoului mecanici, fcchiști, lăcătuși în 
frunte cu tov. Hoffman Teodor, Malei 
Constantin, Haidu Anus, Lăpușan Glid etc. 
au prestat un mare număr de ore vdhm - 
tare de muncă Placa turnată e în curs dq 
reparație, iar diferite servicii auxiliare ca 
atelierul depoului, servi iul de spălare al 
locomotivelor, etc., fac pregătiri intense 
pentru a putea face față sarcinilor ce le 
revin prin deschiderea nouei 1 nii, ce va, 
.fi inaugurală în curând. 1

Cazarma personalu'ui deasime 
nea se pregătește . . .

Dar nu se fac pregătiri numai pen
tru locomotive, ci și pentru oamenii ce 
conduc locomotivele. Cazarma personalu
lui de locomotive — care în curând va 
adă(K>sti personal venit și din alte părți 
— e în curs de renovare. Reparația aco

perișului a fost terminată. Acum, la fie
care cameră se repară pereții, podelele 
sunt schimbate cu alele noui, iar sobelor 
li se face .,toaleta” înain.e de a îi <puse 
în funcțiune. I

Iată câteva camere terminate: pereți
albi ca laptele, soba bine aranjată, in 
fiecare cameră un pat cu pături și cear
șafuri curate, precum și alte lucruri ce 
dau camerei un aspect familiar.

„Sub regimurile trecute, personalul de 
locomotivă avea o adevăia'ă grează fața 
de cazarma depoului, unde domnea ne
curățenia și p'oșnițele” — spune tov. 
Haidu An.os — președintele comitetului de 
fabrică. ,Noi spulberăm a easlă ati udine. 
Mecanicii și fo.hișlii ce se vor oJilinji 
in cazarmă trebue să se odihnească ome
nește” închee tov. Haidu.

In aceeaș clădire, câțiva lăcătuși lu
crează de zoi la reparația bă,i persona
lului, care în curând va funcționa in cele 
mai bune condițiuni.

Remiza șl locomotivele sunt in 
curs de pregătire pentru buna 
funcționare în timpul iernii

In vederea iernii, acoperișul remizei va 
di complect renovat. Lucrările sunt ter
minale acum în proporție de cca. 30 
la sută. Ușile mari ale remizei, sobeleț 

■ din hală, sunt aproape terminate cu re- 
, parația și instalarea. I

Pregătii ea lo omotivelor coitra înghețu
lui e terminată aproape complect, cu ex
cepția izolării țevilor de uns, care au ră
mas în urmă datorită sosirii cu întârziere 
a sforii de cânepă necesară izolării. Dea- 
cum, fiecare locomotivă care intră la spă
lare, e scoasă complect pregătită pentru- 
iarnă. laLă locomotiva 651.012 în reparație 
cu spălare. Spălarea cazanului a fost ter
minată, iar acum tâmplarii închid mar-, 

cu scânduri. Lăcătușii Mămăligă I. 
și Standinski Ludovic, efectuează ulti - 
melc operații de izolare iar mecanicul lo- 
comotixei — tov. Sasu Pavel — veri
fică atent fiecare mecanism.

Cu tcate că muncitor,! depoului depun

dușman al feroviarilor, se apropie cu păși 

toate cioriurile pentru ca lucrările | re- 
gălitoare în vederea iernii să fie ter
minale la timp, totuși munca lor c ză
dărnicită de unele greutăți. Până acum a 
fost adusă numai 1,3 din țigla necesara 
renoxării acoperi.uui, deaiemenea, lipsește 
o cantitate importanță de carton gudro
nat, din care cau.ă lucrările pentru re
novarea acoperișului merg foarte greu. 
Mai mult, din cauza prelungi ii lucră i- 
lor la acoperiș, nu pot fi efectuate alte luJ 
crări, ca înlocuirea geamurilor dela fe
restrele remizei, deoarece ar fi expuse ‘ 
la spargere prin aruncarea țiglelor în
locuite depe acoperiș, precum și alte lu- | 
crări. 1 1

T necesar ca Regionali 4 C.F.R. Brașov^ 
să rezolve grabnic problema materiale-i 1 
lor necesare acoperișului, pentru a se pu
tea înlătura aceste neajunsuri. Astfelț 
muncitorii depoului de locomotive cin Pe
troșeni, în elanul lor în muncă, vor putea1 
face față cu succes marilor sarcini ce I?, 
revin prin deschiderea liniei ferate Bum1- 
bești-Lixezeni. .

I. BRANEA ,

Cantinele muncitorești trebue să devie un factor efectiv 
pentru îmbunătățirea vieții celor ce muncesc

(Urinare din pag. I-a) 

calității produselor pentru reducc 
rea prețului de cost — n hotă'it 
în ședința Biroului Politic din 21 
Octombrie a. c., să (fie propuse gu 
vernului o serie de îmbunătățiri 
în viața muncitorilor ce iau masa 
la cantinele muncitorești. Printre 
acestea, la primul punct a fost 
aprovizionarea cantinelor cu păi 
ne la prețul oficial, în afara ra
țiilor cuvenite pe bază'de'cartelă.

Puțin după aceasta, îmbunătă 
țirea Calitativă și reducevea co
stului meselor servite la cantine, 
a făcut obiectul unei ședințe con 
vocate de Comitetul Executiv al 
C. G. M. pentru fia'discuta proble 
ma cantinelor, arătându-se cu a- 
cea ocazie necesitatea înființării 
pe lângă fiecare cantină 'a (unei 
comisiuni care să cerceteze acti
vitatea, sursele de aprovizionare a 
cantinelor și să vegheze asupra 
calității hranei servite muncitori 
lor. 1 ț

Pe lângă întreprinderile din ju 
dețul nostru funcționează uniiya- 
măr de cea. 50 cantine muncito
rești. Unele — cele căroraor 
ganele competente le-a urmărit 
activitatea, le-a îndrumat — își 
duc cu cinste misiunea și munci 
torilor li se servesc Ha prețuri șcă 
zute mâncări bune și hrănitoare. 
Dintre acestea amintim cantinele 
muncitorești din Munții Apuseni

începe școala!
Vestea se răspândește repede și pre 

tutindeni, ca e pe buzele tuturor, învio
rând sufletele și trezind nădejdi noi. E 
semnul grijei mari pentru desvoltarea cul
turală a țării noastre.

Părinți și copii, așteaptă cu mai multă 
nerăbdare decât oricând, momentul des
chiderii porți'or școlii, acum când un în 
vățămânl nou e jx: cale de a fi puS 
în aplicare.

In pragul noului an școlar, părinții pri
vesc cu toată încrederea înainte, căci re
forma învățământului public le ia grija 
pentru soarta copiilor lor, școala de azi 
tiind ronstiuită după măsura cerințelor 
țării. Numărul școlilor elementare s’a În
mulțit, posibili alea urmării cursuiior e4e 
asigurată chiar pentru cei m.ii săraci p:i 1 
gratuitatea lor și .continua ajuțorare a celor 
lipsiți de mijloace în timpul anilor de 
studii. Prin reorganizarea învățământului 
mediu — având ca scop mai a'es pre
gătirea de cadre de specialități și teh
nicului de care țara noastră a fost lip 
sită multă vreme — a dispărut teama 
părinților că copiii lor după obținerea 
diplomelor nu vor avea ce face cu ele. 
E firească deci liniștea și mulțumirea cu 
care părinții întâmpină începerea primu
lui an școlar în tânără noastră Republică 
populară. 1 1 I t <

Copiii însă nu și fac astfel de calcule. 
Ceeace îi apropie pe ei de școala nouă 
sunt alte considerente. Au auzit dela cei 
mari, că școala de acum e altfel decât 
cea d in trecut. Au auzit vorbindu-se des
pre deplina egalitate între elevi indiferent 
de starea lor materială, de legătura pe 
care o va avea școala cu viața, că nu 
vor mai învăța lucruri fără folos și că

unde printr'o buna gospodărire 
costul masei a ajuns la 25 lei, 
Altele, — cele pe icari (organizații 
Iede Partid și sindicatele'nu le-a 
sprijinit, nu le-a controlat acti
vitatea lucrează cu legie Iridi 
cată, costul mesei fiind aproape 
de Cel al meselor servite in re
staurante. Cantina muncitorilor 
din Călan, de exemplu, este de 
parte de a-și ajunge 'scopul, de 
a fi un sprijin m 'viața celor ce 
muncesc. Aici nu s’a făcut 'himic 
pentru reducerea costului la mân 
cările servite. La fel, cantinele 
dela IMS Hunedoara, trebue sn 
devie în cel mai 'scurt timp un 
factor de bază în realizările munci 
torilor în uzine.

Daca cantinele muncitorești din 
județul nostru au adms o cât de 
mică ușurare în viața inuncito- 
rilor din fabrici, uzine și mine, 
în cei 4 ani dela'refacerea mișcă 
rii sindicale, când datorită înfla 
ției, speculei și bursei negre, oi 
menii rhuncii aveau mult de luptat 
cu greutățile, cu atât mai mult 
astăzi activitatea cantinelor mun 
citorești din județ trebuc urmărită 
cu multă atenție de către Organi 
zațiile de Partid, sindicatele și’co 
mitetele de fabrică. In conduce 
rea cantinelor,’ să fie (puse 'elemen 
te cinstite, cari să asigure buna 
lor funcționare. Comitetele de în
treprindere trebue să controleze jși 

vor găsi în lei (iile ce li m vor * 
răspunsuri ce vor satisface Întrebării» l«f 
pentru spulbeia necunoscutul din viața

Cu elan nou au venit la șaoală mid4 
elevi ai școlilor elementare la de chidcrM 
fixata la 1 Octombrie.

Ochii mirați, dar lipsi i de sfirla 
altădată, priveau iscoditori ca si < Mi 
dinlr’odată xor să cuprindă reforma m 
a preocupat atâta pe cei mari cât 
pe cei mici.

Mă apropiu de un grup de copii 4 
intru în vorbă cu un mic elev ce abia 
se vede din banca atât de nepolrixila di
mensiunilor sale E îmbrăcat simplu, dar 
curat, cu grijă unei mame iubitoare d« 
ași vedea băiatul gă it ca de sărbitoae 
pentru prima zi de școală. îmi Tăspund? 
cu o sinceritate care mă înduioșează ș» 
mă uimește totodată. E dinți’un saț di« 
împrejurimi, venit la oraș in clasa V a 
a școlii elementare după dorința sa, dar 
mai jjles, a tatălui său. Imi vorbe de da 
preferințele sale în legătură cu obiectele 
de învățământ, li pla1 e aritmetica, și mat 
ales istoria, dar... se plânge că nu pre» 
ține m,nte ceea ce învață.

„Mi-am pus în gând să repet de zeerf 
de ori lecțiile, oă învăț de dimineața piu» 
seara, căci vreau să ajung un bun ekv 
cu care să se mândrească satul meu”.

Citesc în dosul acestei hotărîri d« și- 
ceput de an școlar, o voință dârzi. 9 
voință în stare să lupte cu toate greu
tățile pentru a învinge în viață.

Se întărește și în sufletul meu încrede
rea nemărginită în viitorul țarii noastre, 
la progresul căreia se anga,ează toți A» 
săi, pentru ca cu puteri unite să jiașăm 
spre culmi din ce în ce mai înalte ț

E. P.

să verifice gestiunea cantinelor, 
să supravegheze în special apro
vizionările, /cari trebuesc făcute la. 
timp §i direct dela producăto-i.

Conducătorii cantinelor trebue 
să părăsească atitudinea de' nep-. 
sare sau Comoditatea și să ca.ite 
ca 'cumpărăturile ce le fac pe 
banii muncitorilor să fie la pre 
țul zilei. Deasemenea o atenție 
deosebită trebue acordată curățe
niei în bucătării cât și in săljle 
de mese. Cantinele muncitorești 
trebue să fie bine'gospodărite, «a. 
nu aibă afectat personal prea nu 
meros care să mărească regia. 
Și aici ca și în fabrici și uzjn* 
trebue dusă lupta pt.reducerealcât 
mai simțitoare a costului mân - 
cărilor, pentrucă numai atunci 
cantinele vOr însemna, un sprijia 
efectiv în desfășurarea bătăliei 
întrecerilor — izvor de 'viață mai 
bună pentru toți cei 'ce muncesc.

ZORI NOI
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile ie primesc la 
administrația ziarului 

strada Karl Marx Nr. 4,
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Propunerile sovietice întâmpină rezistenta 
puterilor apusene deoarece zădărnicesc planurile ațâțătorilor la război 

Vâșinski in ședința din
Politic al O. N.

Important discurs rostit de A. I«
12 Octombrie a Comitetului u.

1.1 12 Octombrie 1948, A. I. Vâșinski, a rostit în ședința Comitetului Nr. I 
al Adunării Generale a Națiunilor Unite, un important discurs în legătură cu dis
cuțiile asupra interzicerii armei atomice, reducerii armamentului si forțelor ar
mate ale marilor puteri și instit.irea controlului internațional al acestor decizii.

,,Și de astădai.i 'a spus 
Vâșjnski vedem cele
«ioua lagăre în care s’au împărțit 
statele: un iagar care apăra ion 
seevent pacea ș. securit ițea popo i 
rȘilor și uțrmănc'fte luarea unor’ 
hotărîri care să conslilue primul 
pas spre o reală 'reducere a arma 
mcnfelor și a forțelor ai mate, 
primul pas spre eliminarea ame 
nuițarii unui nou război și spre 
consolidarea păcii: celălak grup 
de state continuă politica pi, ca 
i-e a urmat-o până țastăzi și care 
este inspirată din dorința de a 
amâna cu orice preț, ’de a ză
dărnici aducerea la îndeplinire a 
măsurilor de interzicere a armei 
atomice și de reducere'a frrțelot 
armate cel puțin de [către cele 5 
mari putevi, așa cum s’a propus 
de Vniunea Sovietică.

Se înțelege dela sine că poziția celui 
de al doilea grup de puteri contrazice în 
■iod flagrant principiile, spiritul, sării s 

^ric ți scopurile ON U., că ea contrazice 
fundamental hotărîrile care au "fost adop
tate de Națiunile Unite încă de acuirt doi 
ani și împotriva cărora nimeni — repet: 
aimeni — nu îndrăznește șă se ridice în 
mod deschis, ceeace nu împiedică totuși 
activitatea do .cu i;e caie tinde s'ă zădărni
cească acele holărîri istorice ale Adu
nării Generale. D legația sovietică a a- 
rătat în yșpetate rânduri cât de dezastru
oasă este această poziție, care este plină 
«le amenințări pentru pacea și securitatea 
popoarelor. Totuși opoziția a.estui lagăr 
față de propunerile îndreptate împotriva- 
eursei înarmărilor și spre consolidata păcii 
continuă. In opoziția lor, cei care fac 
parte din acest lagăr caută și născocesc 
tot felul de mo.ive și argumente care le-ark 
putea ajuta să-și camufleze dorința de 
a obține respingerea propunerilor Uniu- 
«ii Sovietice”. , >
1 Lupă ce a demascat încercările dcle- 
gațifor americani, englezi și francezi de 
a respinge propunerile Uniunii Sovie i e 
•are tind să pună capăt febrei război
nice Vâșinski a sub inial că propunerile 
sovietice întâmpină rezis ență deoarece ee 
zădărnicesc planurile ațâțătorilor Ia "lazboi. 
In legătură cu aceasta, d-sa a reamintit că 
în Statele Unite se fac actualmente pregă
tiri pentru a se putea prezenta Congresului 
o serie de proiecte de legi cu privire la 
echiparea a 25 divizii în țările din Eu- 
r^a Occidentală, la stabilirea de baze 
militare americane în Furopa și la sta
bilirea unei rețele de baze militare ame
ricane din Alaska până în Norvegia. Vâ- 
cin»ki | subliniat că asemenea proiecte 
«le lefii îți au origina In aspirații cu to

tul opuse celor care au inspirat propu
nerile Uniunii Sovietice.

Statei - Unite și Ang ia fac 
che'tuie'i mih'are uriașe în timp 
ce sumele alo ate în bugetul 
Uniunu Sovietice pentru chel

tuieli militare sunt reuuse
în fiecare an

Șeful delegației sovietice a ci 
lat cifrele care demonstrează că 
sumele alocate pentru cheltueli 
militare în bugetul Uniunii So
vietice sunt reduse în fiecare an. 
Anul acesta,, aceste suine se ri- 
dicăja 17 kJsutâ, (din totalul chel 
tuelilor prevăzute de buget. In 
contrast cu aceste cifre Vâșinski 
a citat declarația președim ii 
Truman care în niesagiul sau că 
tre Congres referitor ] 1 bugetul 
pe anul 1948 — 1949,'â subli
niat că 79 la Isutăf din totalul 
cheltuielilor prevăzute de bugetul 
Statelor Unite pe anul'1948 — 
1949 vor fi direct/legate ide’,,chei 
tuel le războiului trecut, de consc 
cințvle sale și de 'eforturi!.-, de a 
se împiedeca un nou război*” și 
că inumai 21 la sută) din fondu 
rile bugetare vor fi jalocate pen 
tru măsuri de asistență sociala, 
construiri de locuințe, educația 
publică, agricultură, transporturi, 
finanțe, industrie, administrație, 
etc. Cât privește Marea Bntanie 
cheltuelile'militare pe ailul 1948, 
ale acestei țări se [ridică ta 25 la 
sută din totalul prevederilor buge 
tare.

In legătură cu declarațiile făcute de 
reprezentanții puterilor occidentale, după 
care reducerea armamentelor nu poate fi 
realizată pentru pretinsul motiv că nu 
există date precise cu privire Ia efec
tivele și repartiția forțelor armate ale 
Uniunii Sovietice, Vâ inski a spus:

,,Ni se spune să dăm cărțile pe față, 
ni se spune să declarăm care sunt efecti
vele forțelor noastre armate și în ce 
puncte sunt ele situate. Dacă se ia aici 
o hotărîre pozitivă în legătura cu pro-> 
punerile Uniunii Sovietice, Uni.flta So-' 
vietică va prezenta, odată cu celelalte^ 
puteri, informații complete cu privire li 
forțele sale armate și la armamentul său. 
Desigur toate puterile vor trebui să dea 
asemenea informații cu privire Ia toata 
tipurile de arme, inclusiv arma atomică 
și alte mijloace de exterminare în massă.

Acceptați propunerile sovietice și vom da 
toate cărțile pe față dacă ți dvs. veți 
face acelaș lucru. Și vor fi găsite mij - 
loacele de a se verifica cine spune ade
vărul și cine încearcă să-l ascundă, In ce 
privește Uniuni a Sovie.i ă vă garantăm 
exactitatea informații'or pe caie le-ar da”.' 

Cine împiedică stabilirea unei at
mosfere de încredere internațională

Kefeiinduse ,'a argun.enlil reprezentanți
lor puterilor o.cidenta'e, după care redu
cerea armamentelor nu poate fi (Tecdiata 
înainte de a se fi stabilit „o atmosferă 
de încredere inlernaționa'ă”.. Vâșinski a 
arătat că nu Uniunea Sovie ică este aceea 
care împiedica stabi irea unei asemenea l 
atmosfere, așa cum încearcă unii să pre 
zinle lucrurile. Este oare Uniunea So
vietică aceea care stabilește baze mili
tare pe teritoriile altor țări? a înțrebaț 
d-sa. Incercuieșle oare Uniunea Sovietică-ț 
Statele Unite și Marea Bri|anie cu o re
țea de baze ale forțelor sale armate? îm
piedică oare liotărîrea Uniunii Sovii .ice* 
de ași retrage trupele din Coreea stabi
lirea acestei atmosfere de încrede, e in
ternațională?

Vâșinski a reamintit o serie de ho ă- 
rîri ale guvernului Uniunii Sovie ice cu 
privire la demobilizarea forțelor armate și 
în special decizia din 2-1 Aprilie 1948, 
în virtutea căreia a fost (erminață demo
bilizarea tuturor con.igentelor mobili; ațe 
în cursul războiului. D-sa a subliniat că 
numai cine nu vrea să cunoască aceste* 
date nu lc cunoaște. [

Nu Uniunea Sovie'ică este aceea care 
împiedecă slăbirea unei atmosfere de în
credere inlernaționa'ă, ci alte puleii pe 
care toată lumea le cunoaște, a declarat 
Vâșinski. !

Delegatul american a 
denaturat citatele din 

operele lui Lenin
Ocupându-se apoi de discursul d-luî 

Austin, delegatul Statelor Un țe, șeful de
legației sovietice a citat o se.ie de e- 
xemple concrete care dovedesc cât de lip
site de temei sunt argumentele sale și

Metalurgiștii dela uzina „Victoria11 Călan 
cheamă la întrecere pe metalurgiștii

dela uzina ,
(Urmare din pag. Il-a) 

(micșorarea rebuturilor cu 15 lă 
sută și micșorarea deșeurilor cu 
10 la sută).

4. — Micșorarea absențelor ne 
mot’.vate 'dela 1,37 la'i Ha sută.

Luna de Comparație, va fi lu
na August. | ' ț 

cât de tendențios este î iiiegul dikOUis ț e 
care l-a ținut. Vâșin^k, a denia c.t pe deJ 
legalul Statelor Unite ca făcându-se vi-•novai de o flagrant;! denaturare a u- 
‘.ațelor din operele lui I enin, din ,,Cursul 
Scurt de Istorie a Partidului Comunist 
di) al Uniunii Sovietice” ți (in ca tea 
ui Voznessenski despre economia de răz- 
soi a Uniunii Sov e i e iii cucul marelui 
• ăzboi pentru apărarea Patriei. "Vâșinski 
a mai arătat cât de neîntemeiate au 
jost incursiunile p-eudo otor.ee ale tl-lii 
Austin care a încercat să prezinte poli
tica externă a Uniunii Sov'e i >* îap'o lu
mină mincinoa-ă, folosindu se de docu
mentele false puse în circulație de fal
sificatorii isto.ici din departamentul de 
stat american.

Cei care vor vata împotriva 
propunerilor sovietice nu vor 

avea nici adeziunea nici 
sprijinul popoarelor din 

întreaga lume
Revenind la propunerile sovietice Vâ- 

finski a subliniat că adopâana acestor pro
puneri ar crea o bază solidă pen ru sta
tornicirea încrederii Internaționale ți ar 
contribui la stabilirea păci și securiiâțK 
în întreaga lume. Toate popoarele ar ve
dea în acest lucru un semn al păcii si 
un mare act de umanitate și de colaborare 
între popoare, cei care vor vota împotriva, 
acestor propuneri nu vor avea nici ade
ziunea nici țpiijinul popoarelor din ’n- 
Ireaga lume.

Discursul șefului delegației sovietice a 
fost ascultat cu atenție încordată de în
treaga asistență. Sa'a Adunării era jTină 
până la refuz și multe persoane au ascultat 
discursul în picioare. Asistența a primit- 
cu însuflețire criti ile și decțara ii'e prin 
care șeful delegației sovietice demasca pe 
adversarii propunerilor de a se inter, ice 
□rina atomică și de a se reduce arma
mentele.

După discursul lui Vâșinski rtu s’a gi 
sit nimeni, nici chiar dintre spriâ.iiorjj 
cei mai fervenți ai blocului anglo-ame- 
rican, care să dorească a ridica Vreo o- 
biecțiune, astfel încât ședința a *4ost ri
dicată, următoarea fiind anunțată pentru- 
Miercuri.

,Ofelul Roșu11
Fiind Convinși de importanța 

întrecerii socialiste intre munci
tori, pentru imbunătățirea vieții 
celor ce muncesc și'ajungerea cu 
unc&as mai devreme./ la 'societatea 
socialistă dorită, vă trimite,** sa
lutul nostru tovărășesc.

M. A exandresuu, coresp

„Progresul’1 — Dara

otor.ee

