
Schimbul de experiența în 
munca — o problema care 

trebue sa se situeze în 
centrul preocupărilor

In bătălia pe care oamenii 
muncii o duc pentru ridicarea 
nivelului cantitativ și calitativ 
al producției, s'a ajuns ca schim
bul de experiență în folosirea 
metodelor avansate de lucru, 
să capete o desvoltare tot mai 
largă. De curând, intre fabri
cile de fire sintetice „Viscoza" 
din Lupem yt „Apretura" din 
Popești-Leordeni s'a făcut un 
schimb de vizite de delegații 
de muncitori și technicieni toc* 
mai in acest scop. „Să mer
gem unii la alfii, tovarăși. Să 
ducem acolo ceea ce avem mai 
bun in felul nostru de muncă 
ți să aducem la noi ceea ce ei 
au mai bun pentru a putea îm
bunătății munca noastră, pro
ducția și calitatea produselor 
noastre" — și-au zis ei. Și, 
intr'adevăr, acest schimb de 
vizite a fost o adevărată învio
rare a muncii in aceste două 
fabricii, pentrucă ambele dele
gații s au înapoiat la întreprin
derile lor cu multe și bogate 
invăfăminte.

Aplicând învățămintele aduse 
dela „Apretura", în ce privește 
organizarea muncii la spălarea 
bobinelor, gruparea „pipetelor" 
după debit, montarea firelor la 
mașinile de filat, etc., munci
torii dela „Viscoza" au reușit 
să mărească simțitor procentul 
de fire superioare, reducând 
procentul de fire inferioare și 
deșeurile în acelaș timp în
registrând și scăderi la 
pre(ul de cost.

Minerii din Munții Apuseni 
au introdus in munca lor me
tode de exploatare însușite din 
schimbul de experiență cu mi
nerii din bazinul Băii Mari, cu 
care se aflau in întrecere.

Acelaș lucru l-au făcut și 
metalurgiștii uzinelor U. M. C. 
Cugir, cu muncitorii uzinelor 
„Ilie Pintilie" din Mărgineanca 
și cu cei dela I. M. S.-Sadu 
Gorj. Și rezultatele obfinute 
sunt tot mai satisfăcătoare.

Aceste fapte dovedesc că azi, 
muncitorii iși dau seama că 
schimbul de experiență e un 
factor necesar desvoltării con
tinue și mai pronunțate a pro
ducției și îmbunătățirii calității 
produselor.

Ei văd că aplicarea în între
prinderile lor a procedeelor de 
muncă folosite în alte părți cu 
rezultate superioare înseamnă 
îmbunătățirea producției lor. De 
aceea ei nu precupețesc timpul 
în a studia sistemele de muncă 
avansate folosite de alții.

Minunatul exemplu pe care-l 
avem în această direcție dela 
fruntașii în muncă din Uniunea 
Sovietică, constitue un nou în
demn de a ne îndruma și noi 
mai mult și mai hotărît pașii 
pe acest drum.

In fața noastră, a oamenilor 
muncii din jud. Hunedoura stau 
sarcini deosebit de mari. Pen
tru a le putea face față cu suc
ces, a depăși chiar sarcinile, 
trebue să progresăm in felul 
nostru de muncă, să folosim 
metodele cele mai avansate.

Țara noastră are nevoie de 

tot mai mult cărbune de cali
tate tot mai bună. Minerii Pop 
Ludovic, Andrica, Giiober, Bor
na, etc. ne-au arătat cum se 
poate îndeplini această sarcină. 
Ei au introdus in muncă sis
teme noui de exploatare a căr
bunelui, lăsând cu mult in urmă 
normele. Acelaș lucru s’a pe
trecut și la minele din Munții 
Apuseni. Generalizarea metode
lor noui de extracție, va asi
gura îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor în producția carbo
niferă.

Și problema se poate gene
raliza și pentru furnaliștii din 
Hunedoara și Călan și pentru 
oțelarii și pentru turnătorii din 
Hunedoara, Călan, Petroșeni, 
Cugir, Simeria, ș.a.m.d.

Dar, însușirea metodelor su
perioare de muncă nu trebue 
lăsată la voia întâmplării 
Schimbul de experiență trebue 
ORGANIZAI temeinic.

Măsura luată de muncitorii 
dela „Viscoza"-Lupeni, U.M.C. 
Cugir, Exploatările Auro-argin- 
tifere din Țara Moților, — de 
a trimite delegații de muncitori 
cari să studieze felul de muncă 
din alte întreprinderi similare 
e bună și ea trebue continuată 
și aplicată și de celelalte în
treprinderi din județ. E necesar 
însă ca odată înapoiată, echipa 
să se analizeze în colectiv în
vățămintele primite, să se des- 
volte chiar.

O altă măsură ce ar fi bine
venită in această direcție — 
Consiliile Sindicale trebuind sâ 
aibă aici inițiativa — o constitue 
munca colectivă a inovatorilor 
și raționalizatorilor prin orga
nizarea unor consfătuiri în care 
aceștia sa prezinte felul lor 
de muncă și rezultatele obți
nute. Cunoscutele Congrese și 
consfătuirii ale staharioviștilor 
din U.R.S.S. ne stau în față ca 
exemple grăitoare a importan
ței acestor consfătuiri și a 
roadelor ce le aduc.

Dar, în această muncă, tre
bue să ne ferim de munca bi
rocratică. Problemele ivite pe 
teren trebuesc rezolvate sub 
toate aspectele, în lumina tutu
ror datelor și nevoilor specifi
ce. Cu alte cuvinte, pentru a 
impulsiona rezolvarea diferitor 
nevoi de producție, trebue să 
sprijinim direct și activ pe ino
vatori și taționalizatori. Nu a- 
jutăm nimănui dacă vorbim de 
importanța inovațiilor și în a- 
celaș timp ne desinteresăm de 
inovatori. Inovatorii și raționa- 
lizatorii trebuesc sprijiniți să-și 
procure sculele, materialele de 
care au nevoe, cărți de specia
litate pentru documentare, etc.

Acțiunile lor trebuesc spri
jinite și moral. La Iași, locu
rile de frunte din sălile de 
teatru poartă eticheta: „Rezer
vat pentru fruntașii in munca". 
Aceasta se poate face și la 
noi în județ.

E necesar deasemeni, ca ga
zetele de perete să populari
zeze metodele noui de lucru 
cât și pe inovatori și raționali-
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Să folosim la maximum bogățiile naturii! 
O imensă cantitate de aur 

zace ascunsă în halda dela 
Gurabarza

In uzine, fibrici șl mine, weste tot unde s'a muncit pe bază 
de Întreceri socialiste in producție, muncitorimea a reușit să ob
țină rezultate rât se poate de îmbucurăto*'e. Ang. jnm'niel~ luate 
Iu majoritatea cazurilor au fost du-se la inde, Unire, rămânând ■ e- 
realizate doar punctele greșit considerate, de mică imporlan|ă ți in 
vederea îndepliniri cărora nu s'a dus o suficientă muncă de îndrumare

Minerii din Munț'i Apuseni 
t 'idrumsți in mum ă de organ Iz» t » 
de period — in etana io h a’S 
1» 7 Noembr e o: ț ut o 
țitotre cr<»teee a n> . u ț I Ș’ 
uroductlv/raț'i mun
”,orrrele de iele u -'-'.izând 
mporlante 'edu :r i c n ’ i 

de malrria] ejcț ,osiv Și ia eh. 1- 
titli regie

Li un preoție cosi din ce 

în ce mai sc&ziît'*

C«< n>1 ÎUD ■ ir’un TP 1 Z9T" 
i muucitcii1< r <./- . exuio 5 r e 
aurifere din Munți' Aou rl 
reducerea prețului de cost .. 
produsului.

Pentru a se ejung* însă Ja o 
scădere e prețului ue cost a fu 
necussr să se tar. a-«câ u 
fă chibzuială Numr ivun n 
organizat si met >di<, armeni < in 
Munții Apuseni caii. în un A 
gust ajut seră la un p'rț 
revenire cât poate de s: izuf 
— in luna Septemvrie - fost e 
dus prețul d cost cu 4,7 sn?' 
pentru ca in luna Octombr'e 
obțină o reducere e acsstu a cu 
18 la sută. Foia ndu-se tfe~ 
tlmpul normal de muncă, tp < 
cându se pe cât posibil cheilue

Nlngea. Fulgii de zăpadă că
deau linișt'tl. P&liânful negru, n 
multe locuri acope ii de verdeața 
grâului răsăr tlatlmu, iii îmbrăca 
halca albă prrgălindu. se pentru 
iernat, Plite cu în’rumi'ori ■ 
Județc-nei P, M. R. ■ Huie.O 
Deva, trei camioan-' - înco’ - 
nate — se îndreotiu sp.e sat 1 
răzlețe ale plasei Deva.

In s.tut Bațlea a,ez.t înt 'o 
văgăună unde n;-.i cr.ruî b 
au poate pătrunde a sjuns 
ndiumăforul Serghr? Const niln 

însoțit de alțl doi t .v<>ă/.

Ocupația principală a ț5iănim>i 
dfn acest sat e tu creșterea r.’lcr 
și a viteior. Pământii 'or e siruc 
Aprovizionare* cu cereale pentru

■n pogana Z«*a

Știri și fapte 
din Țara 
S icia'-smului' _ ___

Moscova cheltuiește o treime din bugetul 
sau comunal pentru sănătatea cetățenilor
Singurul oriș din lume în care mortalitatea infantilă 
Bste cu 35 3% mai scăzută în ?943 decât în 1940

Iile de regie ți realiz&ndu se 
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I j b'jmă atât i- Sim, ă în cri- 
■ re (ară Capitaliști. L-huza re- 
b ie nternută înr’o m te ' te 
A » - ță m di.’j's. si i gr j r»a 

huze ncces tă ih^tu-5, ev'-p- 
,nae De irod- să-și pr:ct;re 

s ar - tul sumele de bani nece- 
sa i ?

In Uniunea Sovietică pr blema

Iarnă se face cu desagii din sa
tele de ses ale u.asel Dobra. D n 

■•.’nc' de v-'e e cultura', țără-
D’Tiea
m i- 
ie|li rrn -u a o
în vor,
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re »dti 
n itoiif ■ 
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-n î"dr’uaăl" ii ?>i; n rpț. 
rH n’oni»nfiil cel mai D’-ielni* de 
a <da r*«> vn»bâ cu ei

La ’ticenut, cran sfioși, Dar 
t v. Serghfe Constantin mun- 
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Peste câteva zile se 
deschide la Cluj
Congresul

General al UPM.
BUCUREȘTI. 7 (Radar) — Va

rieri 10 Decembrie ee va deschide 
iii Aula mare a Colegiului Aca
demic din Cluj, cel de al 4 lei 
congres general al Uniunii Popa 
laru Maghiare din R.P R

ungreeul va dura trei zile: 
0. 11 și 12 decembr e

i-.'fa nu ° pure dth . Mun- 
it r ■ sau irecti'ul c uzină 
cademi'.lanul sau zidarui, știu că 

; u treb e să u egăt^scâ nimic 
mnre nașnrea opitului lor — 
St t 1 s vkt c a avut grijă de 
a eai a.

Mate niiățife af.ate snb contro
lul de '3r*am<ntului Sănătăt i Pu
blice din Sovietul orașului Mcs- 
c-ova. oit adăcostl in mod cu to- 
tui gratuit in număr de 3500 
m<me '"'ar mi numai ma'erntă- 
;l- sunt sngir le i ,stlt ții cate 
OO»rt< g' j* .'hnzelor. La Mos- 
nva, de pildă, ’.’i fir cponeeză 
n mAr de 144 clinici prena

tale și post-n tale, unde dease- 
menea, or ce m ml poate câpăta 
ss a nudei ă complect gra- 

tu lă.
In tlt-mii ani ingrlj'iea atentă a 

i buze or n avut ca r zultat - 
dună cum a ar’tat recent deputa
tul P. -r'. < ikov, medicul sef a 
ss-vi iilor să-ătății pubî.e ale 
Moscovei—scăd re» la jumătate 
a număr.lut cazurilor de boli 
■imicif ce l’h ziei și reducerea cu 
2/3 a nuTiărultii cazur or de in
fecție provocate de naștere.

Până când Implin țte vârsta de 
un ajS orice nou născut este vi
zitat iei puțin de 8—9 ori de 
iătre o soră și de tot atâtea or< 

Continuare în pagina 111-a
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Dușmanii poporului in fata 
judecății poporului

Editura Partidului Muncitoresc Român 39 pag. — 10 lei

ȘTIRI SI FAPTE DIN TARA 
SOCIALISMULUI

Broșura cuprinde trei arti* 
cole apărute în »Scânteia< cu 
privire la recentul proces al 
grupdui de complotiști, spioni 
șl sabotori.

Aceste articole desvălue 
faptele criminale comise sau 
plănuite de acești agenți ai 
imperialiștilor americani și en
glezi în țara noastra/ arată ce 
pagube au cauzat actele lor 
de sabotaj, țării și poporului 
exprimă revolta oamenilor

A apărut în editura „Cartea Rusă"
Boris Gorbatov: „Viața de toate zilele 

a Oceanului înghețat"
In ținutul înghețat al Arcti

cei trăiesc oameni cu inima 
fierbinte, despre a căror exis
tență ne vorbește Gorbatov 
în >Viața de toate zilele a 
Oceanului înghețat*, apărută 
recent la editura >Cs.rtea Ru
să*. într'o regiune bântuită de 
marea noapte polară/ anotim
purile au altă înfățișare decât 
cea obișnuită, flora și fauna 
ținutului sunt legate de un 
alt peisaj și duc o viață ciu
dată.

In cadrul de ghisță și albă 
încremenire sunt to.ușî multe

C. F. R. Simeria— „Izvorul" 3-0 (2-0)
Muncitorii ceferiști din St* 

meria au încheiat Duminecă 
5 Oct. turul de toemnă al 
campionatu ui Diviziei C, cu 
o victorie obținută în dauna 
echipei »Isvorul« din Bocșa- 
Montană.

Deși frig, tribuna a fost 
populată până la refuz, dată 
fiind importanța jocului.

încă dela început gazdele 
s'au dovedit a fi superioare în 
toate compartimentele, fapt 
care a adus primul gool prin 
Victor Bretoiu la numai 8 
minute dela începerta jocului. 
Din acest moment oaspeții își 
revin și jocul se echilibrează

Acolo unde a domnit întunericul..
_____ {tlnuare dh p«g. _____  
citor dela Uzinele de Stat din 
Cugir, fiul unei familii de țâr ni 
■ăraci, cera au simțit jugul aspru 
exploatator, al moșierilor fi «hla- 
buailor — cunoscând suferințele 
șl necazurile țărănimii muncitoarei 
a ștLt să vorbească In așa fel, 
Încât flecare a Încăput să prindă 
gust da vorbă.

Serghie, își aduae-ae am nte, 
de când el și părinții Iul munceau 
din greu la un bogătan din sat, 
desbrăcați și flămânzi. Le-a po- 
vest t celor adunați in juru-i, cum 
își bătea joc bogătanul da el și 
de părinții lui.

— Numai datorită luptei dârze 
a clasei muncitoare îa frunte cu 
Pai tidu?| astăzi nu mal sunt ex

muncii față de crimele aces
tor trădători.

Strângerea într'o broșură a 
celor trei articole apărute la 
diferire date <28, 29, 30 Oc
tombrie 1948) dă posibilitatea 
cunoașterii sub diferite aspecte 
a complotului judecat de Tri 
bunaful Milirar. Articolele în 
armează astfel mai bine pe 
oamenii muncii în lupta îm
potriva dușmanului de clasă 

acțiuni de desfășurat. Oamenii 
sovietici au plantat pretutin
deni în marea pustietate po
lară/ pe care au valorificat-o 
cu timpul, case de cercetări 
și muncă activă

Gorbatov descrie viața pi
torească a radiotelegrafiștilor, 
vâRătorilor, geologilor și ma
rinarilor, care se încumetă să 
înfru ta ciudata lume a tund
rei. Sunt pățanii și aventuri 
d- călit te, povestite cu haz 
și înțelegere de un mare Scri
itor sovietic, bun cunoscător 
al Arcticei și al oamenilor ei.

în careul Izvorului, Virgil 
Bretoiu cu capul, mărește 
avantajul gazd lor, scor cu 
care ia sfârșit prima repriză. 
Li reluare oaspeții joacă din 
ce în ce mai nervos și jocul 
pierde nota de spectaculozi
tate. Fără competență și im
parțialitatea cu care z condus 
d-1 Sava Dușa dela Timișoa 
ra, cu siguranță că jocul ar 
fi degenerat. Până la sfârșit 
s'a jucat mai mult în t?renul 
oaspeților, CFR Simeria reu 
șind să mai marcheze un gol 
prin Victor Bretoiu. Fiuerul 
final a găsit jocul în careul 
oaspeților

ploatat. Voi țăranii muncitori in 
alianță și sub conducerea clasei 
muncitoare călăuziți de Partid 
veți putea înlătura jugul exploa
tări al chiaburilor, le spuse Ser
ghie ascultătorilor.

Cuvintele rostite de el și de 
ceilaiți tovarăși au pătruns adânc 
în mintea ascultătorilor. Fețele 
Ier oglindeau mulțumirea și recu
noștința față de muncitorii care 
au venit si-i lămurească, să-i lu 
m'neze; față de Partidul Munci
toresc Român care le poartă de 
grijă.

începuse să amurgească, când 
cei trei îndrumători și-au luat 
rămas bun dela săteni si re în
dreptau spre satul vecin Holdea 
unde mașina îi aștepta.

Savanțli sovietici elaborea
ză noui metode de produc 
tle

Savantii Institutului indus
trial „Jdanov" din Goi ki, 
au stabilit o legătură strân
să cu colectivul uzinei „Sor- 
mcva .'oșie".

Profesorii Institutul, Vla- 
sov șl Tihonov, se ocupă 
în uzină de problemele mic
șorării rebuturilor.

Docentul flușin lucrează 
la elaborarea metodei de 
triere rapidă a metalelor. 
Problemele cele mai impor
tante, legate de producție, 
sunt rezolvate cu ajutorul 
savantilor specialiști in teh
nologia metalelor, construc
ții de vapoare și mașini pen
tru vapoare.

Congresul barzilor și pa- 
vestitoiiior populari din 
Abhazia

Acum câteva zile a avut

Filiala ATP. Deva se pregătește 
pentru activitatea de iarnă

Cu toate greu ăț Ic1 irerente 
u ui lncep.it de activitate în- 
tnoblizarea masselor pentru 
tttr'sm, Fii aia a. T. P. Ueva, 
a pornit hotărâtă să și tea- 
'izeze programul, Cu sprijinul 
organizațiilor locale de massă.

Pentru iarna aceasta, Fili
ala ATP. Dev?:, are în pro
gramul său înființarea tnei 
tab re școlă de sky in masi
vul Retezat, la cabana O N.T. 
Baleia, alliț adine 1500 m., 
școală at Cărei elevi vor fi 
recrutați din rândurile munci
torilor, țăranilor șl intelectuali
lor

In acelaș interval de timp, 
A.T.P. Filiala Deva, are in 
program organizarea de ex
cursii dela sat la oraș și u- 
zine, in scopul ca muncito 
rimea rurală să poată cunoaște 
la fața locului muncitorimea 
din uzine, contribuind astfel la 
înfrățirea acestora.

Tot in cursul acestei ierni, 
se va O'ganiza un ciclu de 
conferințe atât in Deva, și în 
orașele și marile întreprinde
ri din județ, conferințe ce 
vor fi urmale de filme docu
mentare turistice și de diapo
zitive
Pentru înfăptuirea programu
lui său, pus in slujba munci
torilor dela orașe și sate, Fi
liala Dtva a Asociației „Tu
rismului Popular", primește 
zilnic înscrieri de membri din 
rândul muncitorilcr, țăranilor, 

loc la Suhumi, capitala A- 
bhaziei, un congres cucelor 
mai bătrâni barzi și poves
titori populari din Abhazia.

Din satele de munte cele 
mai îndepărtate au sosit la 
Suhumi bătrânii barzii. 
Mul ti dintre ei depășesc 
vârsta de 100 ani, dar s'au 
păstrat vioi, manifestând 
interes fafă de realitățile 
înconjurătoare.

Printre acești barzi ve- 
nifi din munci la congres, 
se află și Hassan Palbo, în 
vârstă de 130 de ani. Os
man Djenic — de 110 ani 
și Luka Șomik de 112 ani.

Plassan Palbo a declamat 
la Congres poemul eroic 
popular „Gazări".

Universitatea pentru părinți

La Wilno, pe lângă Casa 
învăfătorilor, a fost deschi

elevilor, militarilor $i intelec
tualilor, cunoscând că numai 
membrii Asociației, vor bi- 
nificia de marile avar.tajii o- 
ferite de țunerea in practică 
a programului propus.

Inscrieri'e se primesc în 
Deva, str. Ka;l Marx Nr. 2, 
în condițiunlle :

Taxa de înscriere și car
net, lei 10.

Cotizație lunară, lei 10.
Nu sunt primiți în asociație 

cei căzuți din drepturile 
civile și politice,

Gh. MARCU
Secr. Filiafd A.T.P Deva

Cu ocazia celei de a 4-a aniversări a 
organului P, M. R. pentru județul Hunedoara 

în Valea*]iului s’au difuzat 
5.000 exemplare f)Zori Noi"
Cea de a 4-a aniversa

re a ziarului „Zori Noi”, 
organ al P. M. R. pentru 
județul Hunedoara, a fost 
sărbătorită cu însuflețire de 
întreaga muncitorime din 
Valea Jiului.

La Petroșeni, Luceni, 
Vulcan, Aninoasa, Petrila, 
Lonea, Baru Mare, Pui, Ha 
țeg și Sacmisegetuza, pre
cum $i in alte localități au 
avut loc în seara zilei de 
Sâmbătă 4 Decembrie, fru 
moașe festivaluri artistice 
date de ansamblele artisti
ce sindicale și a altor or
ganizații de massă.

să o universitate pentru pă
rinți.

Aci pedagogii cei mat ex
perimentați (in cursuri des
pre problema educație co
muniste a copiilor și alte 
probleme din acelaș dome
niu.

La primele confer in / au 
asistat foarte mul fi părinți.

Posturi de radio insta'ate 
în stițiuni de ma ini șl 
tractoare
In 41 de stațiuni de ma

șini și tractoare din Ucrai
na au fost instalate posturi 
de radio portative „Recolta".

Prin aceste stațiuni se 
realizează legătura bilate
rală cu 600 de brigăzi de 
tractoare. Până la sfârșitul 
anu’ui, în Republica Ucrai
neană vor mai fi dotate cu 
asemenea aparate încă 34 
de stațiuni de mașini și 
tractoare și 45 de brigăzi 
de tractoare.

Magazine mobile
Pe calea ferată dm Su

dul Uniunii Sovietice au în
ceput să circule 20 vagoane 
încărcate cu diferite măr
furi.

Acesta vagoane iși des
fac mărfurile: încălțom nte, 
îmbrăcăminte, vase, cărți, 
instrumente muzicale și al
tele — in stațiunile cele mai 
îndepărtate de centru.

Fiecare vagon - magazin 
are un birou de comenzi-

Citiți
în fiecare zi
„Zori Noi

Festivalurile au fost pre
cedate de conferințe în ca
re s'au arătat condițiile po
litice si economice în care 
a apărut ziarul „Zori Noi" 
și luota pe care o dus o 
în timpul celor patru ani 
incheiați de apariție.

Duminecă, 5 Decembrie 
un mare num r de echipe 
de îndrumători au difuzat 
în toate localitățile Văi -Jiu
lui peste 5,000 ziare , Zori 
Noi".

Gh. Munteanu, corefp, voL

Umplem butelii de
Aragaz

lncep.it


■OM NOI r s

Moscova cheltuiește o treime din bugetul său
comunal pentru sănătatea cetățenilor

O imensă cantitate de aur 
zace ascunsa în halda dela 

Gura-Barza
____ (Urmare din pg. Ia]_____  
de câtra medicul da spital. In tot 
acest Interval mama poate chema 
medicul fără * sa preocupa de 
remunerarea kii.

Io ultimii ani au mal fost înfi
ințate la Moscova Încă 18 spitale 
de copii, pe lângi cele existente 
Înainte de războlu. Actualmente 
funcționează ți un număr supli
ment ir de 16 clinici pre șl poit- 
rutale, Iar sanatoriile Înființate 
p? lângă grădinile de copii, pot 
primi un număr da 5000 de copii 
debili. In vara trecută au fost tri
miși la aer 4oo.ooo copil, fată de 
253.000, in 1940.

Moscova este singurul oraș din 
lume, unde absolut toți copii 
sunt supuși vaccinării profilactice 
anii t berculo-si-. Top copiii de 
școală sunt, deastmenea, supuși 
rxam nuiui profilactic.

Nj există nici un oraș mare în 
lunr — nici mărar in țărlecare 
nu tu avut nimic de suferit de pe 
urma războiului — unde mortali
tatea Infantilă in 1948 să fie cu 
35,3% mai scăzută decât In 1940 
cum «ste la Moscova.

Armata in uniforme albe care 
lupte pentru a apăra sănătatea 
cetățenilor Capitalei sovietice, nu
mără 2000 de medici. Serviciile 
sanitare și anti-epidemice ale Ca

TELEGRAME EXTERNE
■■■■m«&unraM«Dăuc=tiuaL'unwRM ■ w ■■ im— -— ——r7~r-ri—

„Uhiur.bd democrată 
pentru apărarea păcii 
din Anglia se pregă
tește în vederea cam
paniei naționale împo

triva ațâțătorilor 
la răsboi

LONDRA, 7 (Rador). — 
Ziarul Reynolds News co
munică că : „Uniunea de
mocrată pentru apărarea 
păcii” din Anglia se pre
gătește în vederea campa
niei naționale împotriva a- 
țâlătorilor la război.

Printre persoanele care 
au semnat manifestul dat 
publicității în legătură cu a
propiata campanie se gă
sesc scriitorul ]ohn Prist- 
ley, ziaristul Kingslei Mar
tin, membrii laburiști ai par 
lamentului Marotd Davie — 
Lewis Seymur — Wits — 
Barkin — d-na Bardok Dri- | 
derg și Edelman.

Ziarul Reyrolds News co 
mentnnd acest manifest în
articolul său de fond scrie: 
„ne asociem" „uniunii de
mocratice" in campania sa 
pentru aoărarea păcii. În
treaga lume are nevoe 
de adoptarea de decizii 
care pot fi luate numai 
de către „cei trei mari" nu 
mai în cadrul ONU și nu- |I 
mai pe calea unor tratati- ( 
ve directe.

pitalei numără 106 laboratoare. 
|n 1913 orașul avea un singur 
laborator șl 55 inspectori sanitari,

La Moscova, flecare fabrică 
iși are propria ea policlinică și 
un centru de prim ajutor medical.

Orice cetățean sovietic, indi
ferent de ocupația, sa de vârstă 
sau sex, primește asistentă me
dicală gratuită, |a policlinica cir
cumscripției sale. Zilnic sunt con
sultat! In policlinicile Cspltalcl 
sovietice, cel puțin loo.ooo de 
persoane și al|i lo.ooo de păci» 
enți primesc vizita domiciliară a 
medicului. Ouvernul sovietic a 
pus recent la dispoziția medici'or 
sute de automobile In acest scop.

Din bugetul total al Sovietului 
orașului Moscova, care se urcă 
la suma de 1 miliard da ruble 
o treime este cheltuit pentru 
jănătatatea publică. La ultima 

sesiune. Sovietul Moscovei a 
putut constata că aceasta sumă 
enormă n'a fost cheltuită'zadarnjc 
Starea generală a sănltățll po
pulației s a îmbunătățit in mod 
simțitor, ceeace se explică atât 
prin ridicarea standardului da 
viată, materială șl culturală a 
cetățenilor, cât șl In urma efor
turilor depuse de către autori
tățile sanitare.

Dacă toate aspectele din viată 
actuală a Moscovei — desvol- 
taraa industrială șl culturală 
construcțiile de locuințe, parcuri

Importanța istorică 
mondială a Constituției 

Staliniste
MOSCOVA. Ca prilejul 

Zilei Constituției Staliniste, 
toate toate ziarele au publi- 

. cat articole de fond con- 
' sacrale acestei mari sărbă- 

tori.
PRAVDA în editorialul in

titulat „Socialismul șl demo
crația sunt de neînvins'1 scrie:

„Cei 12 aui care s’au scurs 
dela adoptarea nouei Con
stituții a Uniunii Sovietice de 
către cel de al 81ea Con
gres al Soviete or, constituie 
o dovadă vie a faptul că 
numai democrația sovietică 
reprezintă adevărata demo
crație pentru popor, pentru 
toți oamenii muncii, bărbați

Constituțiile democrațiilor 
burgheze care se bazează 
pe putredul sistem capitalist 
sunt numai un paravan care 
ascunde dictatura buzunare
lor Cu bani, atotputernicia 
monopolurilor capitaliste și a 
claselor exploatatoare.

Toate crimele împotriva 
omenirii șl democrației, ca de 
pilda șomajul, crizele econo
mice, beneficiile fabuloase ale 
monopolurilor, sărăcirea mas- 
selor, desființarea organiza
țiilor democratice ale munci

și femei.

și grădini, natalitatea, starea sa
nitară, atc, — ar urma să fie 
prezentate fntr'o diagramă, toata 
curbele respective ar marca O 
ascensiune continuă. Singura 
curbă descendentă ar fl aceea 
care ar repreaenta procentul 
bolilor.

ZORI NO! 
primește mică și mare 
publicitate

Anrnțuille se primesc Ia 
administrația ziarului 
Strada Kzrl Max N 4

Schirnbui de experiență în muncă 
— o problemă care trebue să se 
situeze în centrul preocupărilor
(Urmare din pag. l»a>

zatori, publicându-le fotografia 
și câte un mic portret.

La rândul lor, coresponden
ții de presă trebue să fină in 
curent in permanentă ziarele 
despre acestea.

torilor și brutala violare a 
suveranității Celorlalte po
poare, sunt mascate și justi
ficate de capitaliștii prin 
faze ipocrite cu privire la 
„democrația" lor.

Sub steagul „democrației" 
burgheze fasciștii, reacționarii 
și ațâțătorii ia un nou război 
săvârșesc fapte nelegiuite.

Viața este însă un mare 
învățător! Cel de al do lea 
război mondial și evenimen
tele din anii de după râzbm 
au învățat mult popoarele.

Ațâțătoiii la răzbii și va
leții lor din lagărul socialiș
tilor de dreapta care au de
venit principalul sprijin al 
imperialiștilor, nu vor putea 
înșela popoarele cu fraze de
mocratice false.

Împotriva clicii imperialiste, 
forțele cu adevărat democra
tice din întreaga lume, având 
în frunte marea noastră pa
trie — puternica Uniune 
Sovietică — cresc și se în 
tăresc

Executăm
ȘTAMPILE

Prin mii și mii de construc(ii indrâsnețe, oamenii sovie
tici, animali de mărețele idealuri de Constituția stalinistă, re
clădesc neobosifi patria socialismului devastată de barbariile 
htleriste.

QJrmarc din !-■!

o îmbunătățiră simțitoare a cali
tății minereului,

Uzina de Stampare având ca
pacitatea de prelucrare inferioară 
capacității de extracție a mine
reului, (problema prisosului do 
minereu până la Instalarea noi
lor baterii, ar fi ameliorată printr'o 
cât mal atentă selecționare a 
minereului.

Pentru acest lucru la Barza, 
la stafia de presfărâmare, va fl 
montată in curând o instalație 
do clanbai (selecționare mcca 
nlcă) prin aceasta redu<ându-ia 
simțitor procentul de steril ce se 
prelucra până cum și caro at-

In felul acesta, muncindu-se 
și fiind privită problema schim
bului de experiență munca noa
stră va fi un continuu progres. 
Ea va aduce odată cu mărirea 
produefiei și îmbunătățirea ca
lității și o permanentă ridicare 
tehnică a muncitorilor, va în
viora ritmul de desfășurare a 
întrecerilor in muncă.

Iată dece organizațiile de 
Partid și cele sindicale,\trebuc\să 
vadă in schimbul de experienfă 
in munca întreprinderilor, o 
problemă căre să se situeze în 
centrul preocupărilor lor.

SCÂNTEIA

ragea după sine — pe lângă 
choltuell de producere'— o mic
șorare a capacității de preluc
rară a uzinelor.

17 kg aur se plerdțlunar 
Pesto 4000 kg, aur zac 
în halda.

Prin metodele de prelucrare 
folosite tu Uzina de Stampare 
din Gurabarza nu se pate ex
trage Întreg conținutul de aur 
al minereului. Calculat tonajul 
de steril ce părăsește uzina la 
on conțtnut mediu de I gk /t. 
pierderile se ridică pe luna la 

' 17 kg. aur.
Acest steril este transportat 

cu funicukrul la haldă. ZI de zl, 
lună de luna, depozitat, sterilul 
a format in spatele uzinei un 
adevărat munte de „făini“. Acest 
steril având șl el un conținut 
mediu de 1 gr. t aur, halda re
prezintă o cantitate de peste 
4000 kg. aur f.n

In 1939, conducerea fostei 
Soo. Mica a făcut o aerie de 
Încercări pentru a se găsi o me
todă rentabilă prin care se poata 
valorifica imensa bogăție ascun- 

I să in haldă. S'a ajuns atunci la 
concluzia că prin cianuraț e, din 
haldă ser putea extrage o can
titate de peste 4000 kg anr fin. 

Actuala conducere a uzinelor
și technicienii au sarcina si ur
mărească problema pierderilor, 
sau mal bina zii a recuperărilor 
lunare. Deaiemenaa, trebue ur
măriți problema extra-ției au
rului din haldi, a cărui preluc
rare ar necesita o instalație sim
pli și cu chettuell de prelucrere 
redusa. Cele peste 4000 kg. aur 
ar asigura șl mal mult rantabili- 
tilaa Întreprinderii, acoperind In 
mare mituri chaltueiile de in
vestiri prevăzuta pentru viitor.
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Lucrările Congresului F. D. I. F.
Femeile din întreaga lume încep să ^înțeleagă din oe în ce 

mai limpede că obținerea unei adevărate egalități este 
indisolubil legată de victoria democrației

— a spus delegata americană în raportul privitor la apărarea 
drepturilor economice și politice ale femeilor

BUDAPESTA. — In cea de * 
patra zi a Congresului Federației 
Internaționale a Femeilor Demo
crate. au luat cuvântul numeroase 
delegate.

Delegata italiană Elsa Massal a 
citit scrisoarea femci'or toscane a 
ounțând că delegatele la congres 
nu au primit viza guvernu'ui de 
Oasperi. pe motiv că au partici
pat la greva generală de protest 
în urma atentatului săvârșit împo
triva lui Togliatti.

Delegația franceză a arătat că! 
„de când Statele Unite se ames
tecă în mod fățiș în chestiunile in
terne ale Franței, s’au intensificat 
atacurile împotriva dreplurlor fe
meilor, prevăzule în Constituție”.

Delegația cubană, a cerut congre
sului «ă protesteze împotriva des- 
criminărilor rasiale. Delegata ceho
slovacă a cerut F.D.I.F -ului să ia 
poziție împotriva încercărior sindi
calelor engleze de scindare a Fede
rației Sindicale Mondiale și să 
luple pentru unitatea acesței orga
nizații.

Congresul a ales un comitet com-i 
pus din 16 membre, având misiu- 
nea să elaboreze un proect de mo-, 
țiune cu privire la drepturi e fe
meii.

Pe ordinea de zi a celei de a 
patra zi a Congre.-u ui F.D.I.F. fi-< 
gurează raportul privi or la apăra
rea drepturilor economice și po i- 
tice ale femeilor, prezentat de . e 
legata americană Hellene Pilit ms.

Subliniind că princiciul egrilă- 
tii dintre bărbați și femei, pro
clamat soemti în Charta Națiunilor 
Unite, este încă ca, b utal în tarile 
capitaliste, delega a americană a a- 
rătai că în Uniunea Sovietică drep
turile egale ale femeilor au fost 
deplin realizate și că această ega
litate este acum asigurată și femei
lor din țările democrațiilor popii-, 
lare Ea a arătat că numărul fe
meilor alese în Sovie ul Suprem al! 
U R.S.S depășește numărul toi al al 
femeilor care sunt membre în par
lamentele din restul lumii.

In Statele Unite în 41 din 4<> 
State americane, femei'e nu obț n 
salarii egale cu ale bărbat lor, a 
munca egală. In .Marea Britante. sa-< 
lariile femeilor angajate în indus
trie, reprezintă numai 57 la su â, 
din sa'arii e bărbaților. D :pă a. 
ceasta, delegata americană a citat 
fapte și cifre subliniind măsuri.ei 
luate de Siat, în U.R S.Ș și în 
țările democrațiilor populare. în ve
derea îmbunătățiri condițiilor de 
muncă pentru femei în vede, ea pro
tecției mamei și copilului.

Hellene Philipps a vorbit apoi 
despre încercările făcute de ță
rile blocului anglo-american de a 
înlătura discutarea problemei egal- 
tății diepurior femeilor în ON.t. 
Aceste încercări, a spus ea, au fost 
zădărnicite de eforturile energice 
ale celorlalte delegații în frunte ( 
cu U.R.S.S

Delegația umeri ană a subliniat . 
în mod specia ro.ul Uniun.i Sovie
tice ai că. ei reprezentanți s’au i- 
dicat cons an! în ONU., pentru a- 
pă a:ea drepturilor temeii.

In în.heere Hellene Philipps a 
dec arat: ..Femeile din în-eaga lu
me incep să înțe.eagă din ce î î ce 

mai limpede că obținerea urni ade
vărate egalități este indisolubil le
gată de victoria democrației”.

Au luat apoi cuvântul delegatele 
poloneză, britanică și hindusă, dup! 
care delegata sovietică Koslova a 
arătat că. fără independența econo
mică, celelalte drepturi ale femeii 
nu au nicio valoare. Ea a citat 
numeroase exemple de realizări ale 
femeilor sovietice, subliniind că în 
fiecare an bugetul prevede sume 
impoitan'e peniru pregătirea profe
sională și pentru studiile femeilor. 
Din contră, situația din țări e capi

„Alegerile "separate din sectoarele Occidentale j 
ale capitalei Germaniei, au încununat acti
vitatea scizionistă a autorităților de ocupație 

onglo-americane la Berlin
MOSCOVA, 7 (Rador) Ic 

numărul de Luni al ziarulu 
Pravda Evgheni Jucov seri 
că „alegerile41 stoarate dip 
sectoarele Occidenia!' ale 
Capitalei Germaniei 
cununat activitatea sc'z'tr is ■ 
a autorităților dp ocup”, 
argîc-ameiicane de? B

Anglo-ameifcat ii ca*e a 
pus in scena 2ceste „alega i” 
pot din ce in ce mai uțîn 
sâ-și ascunda râounder» 
te fu încercăr. e nermanem. 
de s iidare a Beilu uiur, Der 
t u refuzul d •. a colabor ; 
pentru violarea acordurilo 
quadripartiie privind U me 
rria și Be icul. Nici un fel 
de manevre nu pot ascunde 
Că autoritățile de ocunațir 
americane, franceze ș brii 
nice au refuzat in mod rer 
manent și premeditat să efec
tueze controlul quadrioart’t 
asupra Germaniei si că i i 
urma acestor „alegeri" ele 
s’au aventurat tot mai mult 
pe panta acțiunilor ilegale 
separatiste Ia Berlin.

Berlin, 7 (Rador) „Alegerile1* 
separate din sectoarele Occiden 
tale ale Berlinului du s’au dei- 
fășurut așa cum plănuiseră ini
țiatorii lor. Ei doriseră vă fie un 
fel de demonstrația simbol!-n 
peniru scindarea Berlinului, un 
tel de aorobare a „podtilu* ae- 
rivn *. Nu a'a desfășurat nici o 
demOLstruțlc de acest fel cutoste 
că drept Urmare a prorsgandel 
ațâțătoare la răibol Ș. a teroare! 
exercitată de politie o anumita 
parte din alegători s'au prezentat 
la urne.

Îndată ce sau înrhia urnele, 
la orele 2 dup* amiază și îndată 
ce buletinele de vot au fost seca
se per.tru a fi numărate, postul 
de radio american din Benin a 
anunțat r«zultatele oficiale pen

taliste este cu toțul diferiți, la 
Statele Unite, numărul femeilor dia 
câmpul muncii a scăzut în timp da 
un an la patru mi ioane, iar irv 
Franța numărul femeilor fără lucru 
crește din zi în zi.

Delegația Sovietică a condamnat 
atitudinea femeilor care sunt împo- 
triva eliberării femeii ca. exemplu 
delegata engleză la O.N.U., d-na, 
Palton, care s’a opus propunerii so
vietice cu privire la lupta împotri
va tratamentului la care sunt upiuse 
femeile și nunie.ii în țările coloniale 
sau în dominioa.ie.

tru foate aectove!» Occidentale [ 
ale orașului. Conform acesttt 
nost de radio „bine 'nformet*1 
85% din oonumtie cu dieel de 
vot a parlicloat ia alegeri. Z 
rele controlate de an?«-ri'an: 
•lubilcat przei ale difer te i ed- 
ți le Ici- din 7 D cera r<». Ai fe: 
z' m „Te r,b“ oecicre a 
84,7 ia su'A a gă <■ voia 
î< i Tip , zme ■ z>a. Ilemo- 
k s.e ode • b7 ia au'4 au 
parti- t l-i ; ie-r-ri.

Sa alirtna , . arm ».iro» v 55 
la sută d'n alegăl s au ’ ez' 
tat -.v ur*-n ir- e oc n 8 ditni 
nsața ș. 4 U 4 Tară a<n â 
«•rimai» 8 ele geiilor din 
sectoarele Oca' ’.ea'al.

'n -irci’tDsi pțiile eiecfora'-e 
din seniorul ,me .an ■
comisiilor e.eco-ale :u dr >rit 
ziariștilor că până la ora 4 d. 
m. s a • rezectat la vot numi: 50 
la sută d:n legă torI, ca cea mai ; 
misivă participare, iar în secto
rul francez numai 50, 53 la sută.

Seara nu s'a mal prezentatul 
meni la vot. Atunci cum cate a 
putut crește procentajul alegăto 
iilor d»la 50 sau 55 la sulă nâoă | 
la 85, 90 la aulă în ultime e pa 
tru ore? Ziarele cin sectoarele I 
Occidentale afirmă că a ex-stat I 
o masivă p»rt|. loare dur trec sub 
tăcere numărul bulrfnelor de vo 
nevalab'ie. Ele uubl’că numai nu j 
măru' voturilor primite d» cele I 
trei partide scizioniste Ziarul ■ 
„Sozial Democrat1* a anunțat ur 
mătoarale rezuHsfe : Partidul so
cial democrat 53%, Uniunea de 
mocrată creștină 20% și partidul ! 
democrat liberii 17 procente.

Ducă pretutindeni e petea ve
dea in cele trei -ihcumscripții 
numeroase pelerine cenușii ti 
negre ale oamenilor Iul Stumm 
și ala „gărzilor negre” care .,pă 
zeau'1 localuri e în timpul a'e 
gerllor, nlcăeei. nu ținu puiuț ve
dea dimineața și atât mai poțn 
ceara alegători așleptâadu-și rân
dul în fața circumsciicțillor cl. c- 
torale,

Desbaterile O. N« U»
Respingând proectul de rezoluție sovietic care 

prevedea principiul unanimității în 
Consiliul de Securitate

Delegațiile engleză și americană au 
arătat că ele au renunțat în mod vădit 

la colaborarea internațională
P^RIS, — Comitetul Special al Adunării Generala șt-a in- 

chevat ^„«baterile asupra ehestiunU privitoare la procedura de vot 
In Consiliul de Securitate.

Delegațiile Uniunii Sovietice 
șl țărilor cu democrație populară 
au demascat odată mai mult ta 
această sesiune manevrele inspi
rate de diplomații aDglo-eaxonl 
care încearcă să se elibereze de 
aplicarea principiului unanim lății 
marilor puteri In Consiliul de Se
curitate, care încearcă -ă bana 
forme organele O NU in instrumente 
ale politicii lor pentru câștigarea 
dominației lumii.

Adevăratele țeluri ele autorilor 
„r. znlujii i <>■ Inr p»tru” adnpta'ă 
la 4 Decamr ,e cu tost ou totul 
demni rit» ia de'sebi In 'Uvân- 
tarea de»-gatu' I sovetl.- Maek

P In acea ,fa, reprezentanții blo-
n ’M »ng o trlean s’au aflat

f. U'o '■ ^ț'<' >»-te prșa alun i
când u • •b r sî i-iintd o a
lll J'ne is» io oii.ința "rn
!• ’o ' i je.» ■-ți* % t »f i**.

A.vPSl ■ r. - i b!in;ozM cM
C j 1 „ ■ 1 rn.irilor ru

IO ' 1 e Securitate,
, c' i, c ri | Hsnd ai»ntalăpen
tr.s s.-.țvcsrv , clivi'â ti tfi.’Bce

ONU lui I” .op In omo-
’ c • 1 cl» b râ 1 îolre rițluni și
* -rărit păed ai secer tății icter- 
n tionaie.

Faotu! de n vota împotriva s- 
■ vs < r ui putini ' î.’setnn* io 
mod vădit reniii.ț-rea !a colabo- 
r. borarea in ernAț no»lâ.

Delegiții'e Sta io: UMte ei 
Murei ciiitanii z.u reniir st obți 
nâ respingeiea motelului d’ re 
zolutie sovietic Tmvși ele n'- u 
întrunit de ăr 23 de vHun' ceea- 
ce reprez ntă nui p țin de juroă 
lat» di.-» cei 48 de memb-i ; <-i». 
legați'.e Ur.iunit Sovietice și ță
rii' r ru riemocație pop Iară au 
votat in favoi<rei ' meciului de 
rezoluție sovl»»ic, 9 delegați s'ati 
abt n t dela vot, iar alții au fost 
absenți.

Lucrările Adunării Generale ONU
se «aprepre

P? RIS, 7 (Rador) La 6 
Decembrie în urma unor lut gi 
d' sbateri in Comitelui Adms 
nistrativ si în ședir.ța pjenară, 
Adunarea Generală a ho
tărî! să-și îr.chte luciările la 
11 sau 12 Decemvrie, Pig- 
bkrnele care nu vor fi fost 
luate în discuție până atunci, 
vor fi amânate pentru cea de 
a doua parte a sesiunii, cate 

Când a fost anunțat rezulta
tul votului delegatul sovietic 
Mafie a făcut următoarea 
declarație:

„Delegația Uniunii Sovi
etice nu poate decât să a- 
tragă atenția comitetului și 
Adunării Generale, asupra 
faptului că delegațiile State
lor Um'e și Marei Britanii 
au votat împotriva proectu- 
lui de rezoluți: propus de 
delegația Uniunii Sovietice, 
fare pruedea consolidarea 
'•olaborârii ini re națiunile 
mari și mici, și se baza pe 
principiul unanimității mem
brilor permanen'l ai on- 
siliului de Securitate ca o 
condiție fundamentală pentru 
asigurarea c'icacității acti
vității ~)NU.

Ei au votat împotriva 
propunerii ca în cazurile ne
cesare Consiliul de Securi
tate să aplice metoda con
sultărilor în scopul de a a- 
șura posibilitatea adoptării 
de comun acord a hotăriri- 
lor. Prin ac°asla cele două 
delegații au arătat că nu 
doresc să se ajungă la ho- 
tăriri de comun acord in 
Consiliul de Securitate șt că 
întregul joc pe care-l fac 
în jurul problemei de vot 
in Consiliul de Securitate 
are drept scop numai submi
narea principiului unanimi
tății marilor puteri și cauzei 
colaborării internaționale.

Delegația sovietică consi
deră necesar să desvăluie 
acest lucru'

se va deschide la 1 Aprilie 
anul viilor, la sediul Națiuni
lor Unite Lake-Succes. Luâtd 
cuvântul în fața Adunării 
Generale, A. I Vâșlnsk:, șe 
fui d legației sovietice a sub
linia! faptul că sesiunea a 
fost prost organizata și c 
din această pricină lucrările 
lâncezesc.

Tipografia >PROGRESUL< L»eva


