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6 MARTIE 1945
6 MARTIE 1949

Sv împlines' astăzi patru ani 
dala istoricul eveniment din • 
Martie 1945. Schimbarea de gu
vern cu sa produs atunci prin 
lupta îndârjită a masselor mun
citoare conduse și însuflețite de 
Partidul Comunist Român, u 
constituit baril desvoltării ulte
rioare a regimului de democra
ție | opulară in țarii noastră

l)ui 4 eliberarea pojxirului ro
mân din robia hillei isto-anto- 
nowuină la sfârșitul lunii Au
gust tllii de către glorioasa Ar
mată Sovietică, clicile burghezo- 
moșierești au continuat să ră
mână la conducerea Stalului. Cu 
ajutorul aparatului de Stat mi- 
litaro-birocratic, i le au căutat sa 
impună mai departe popohdui 
munci’or fxililica lor de clasă 

de exploatare, asuprire și În
vrăjbire a [K»|xirului muncilor și 
de u pune bogățiile țării la dis
poziția imperialismului unelo- 
american. Toți exploatatorii la
olaltă — moșieri, fabricanți 
bancheri și mari afaceriști — 
căutau să facă si mai neagră via
ța poporului muncitor.

împotriva acestei politici mâr
șave, împotriva odiosului apa
rat de Stat al clicii exploatalorj- 
lor, s’au ridica1 mossele munci
ți are din țara noastră in fră
mântata primăvară a anului 
1915, cu toată îndârjirea izvorltă 
din setea de dreptate a omului 
înfometat și asuprit atâta vreme 

Cc toată împotrivirea înverșu
nată, cu lot sprijinul din afară, 
și cu toate pozițiile puternice 
din interior — rezistența clase
lor exploatatoare a putut fi în
frântă fără vărsări de sânge 
fără sacrificii prea mari din par
tea poporului muncilor.

Acest lucru a fost posibil da
torită istoricei victorii repurtată 
de Uniunea Sovietică în cel de 
al doilea război mondial, datori
tă faptului că țara noastră a fost 
eliberată de glorioasele Armate

Povestea

Po vestea pe care vreau s’o 
spun se poate începe mergând 
cu gândul înapoi, mult de lot, 
când poate, în albia pârâu lui 
..Isvor” curgea lapte și miere. 
Dar nimeni nu vorbeșie de așa 
ceva și din moși-slrămoși se 
știe doar, că râul purta în mat
ca sa numai unde cristaline sau 
turburi, câte odată amestecate 
cu lacrimi. Da, a dus și lacrimi 
pârâul, fiindcă pe malurile lui 
s’au așezat conace de-ale grofi
lor și-apoi chiaburii care își tot 
rotunjeau, prin jaf, pământuri
le lor făcând zile amare sără
cimii.

Așa cunosc țăranii din Pui 
pârâul: când nebun și turbure, 
aducând șuvoaiele Hela munte 
peste pământurile lor sărace, 
muncite cu multă trudă, când 
limpede și cuminte ca un bă- 
I an, invârtindu-le câte o biată 
roată de moara cioplită cu bar
da. Și nu sau gândit nici unul 
dintre țărani că râul ar putea 
face mai mult decât atât.

Dar povestea poale începe și 
de-atunci când le-a venii altora
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Sovietice și âaLonlă sprijinului 
politic și economic dat torțelor 
democratice din țara noastră du 
către Uniunea Sovietică.

Plivind lucrurile prin această 
prismă vedem că victoria dela 
fi Martie I!l',5 a forțelor populai o 
din țara noastră este o urmare 
directa a celei mai mari victorii 
a proletariatului mondial — 
Marea Revoluție Socialistă din 
Oclombi io.

'Mărețe și numeroase au fost 
su cosele obținute de jx>|Vorul 
muncitor din țara noastră in a- 
ceastă perioadă de putiu ani sub 
conducerea clasei muncitoare In 
frunte cu partidul său de avant- 
gardă.

Iu acelaș timp, clasele exploa
tatoare au primit, loviluiă după 
lovitură. slăbindii-le pozițiile. 
Rezistența lor devine Insă din 
ce In ce mai Îndârjită.

O nouă lovitură n fosl. dată 
rămășițelor moșierești chiar a- 
cum câteva zile prin trecerea in 
proprietatea Statului ca bunuri 
ale întregului popor a exploată
rilor agricole ce mai rămăseseră 
In stăpânirea acestora după 
forma agrară din Î9Î5.

Țaia noastră și-a dobândit 
rum adevărata independență. 
I lan itdernaț. onal. ca a f 
smulsă do sub influența econo
mică și politică a cercurilor im
perialiste. devenind un factor 
activ și | uterni ■ in lag rul păcii 
și democrației in fruntea căruia 
se afla bastionul libertății și in
dependenței popoarelor — in
vincibila Uniune Sovietică 

îndeplinind cu succes sarcinile 
prevăzute în Planul <le Slat pa 
1949 — primul nostru plan do 
Stat — oamenii muncii din Re
publica Populară Română vor 
adăuga o nouă verigă lanțului 
cuceririlor înregistrate dela 6 
Martie 1915 încoace, pe drumul 
desvoltării regimului de demo
crație populară spre socialism.

Noui succese obținute de oțelarii dela 
I. S. S. Hunedoara

Echipele de tupltori Poja Gh. 
Andruț Gheorglie șl Horvat Aladar 
AU REDUS TIMPUL DE ȘARJARE ,AR 

la 4 ort șt 40 minute

re-

I a- 
. I 
fost

Eforturile oțeluri for dela 1.S..S 
Hunedoara au înregistrat rezul
tate dm cefe mai îmbucur atom e 
Angajamentul luat de ei a fost 
îndeplinit și chiar depășit. 
Durata medie a șarjei de oțel 
a fost simțitor micșorată. De 
pildă: echipele tor. Poja Cile gi •/».» 
Andruț llbeorgh- și 1 frvat 
Aladar, au isbutii să dea 
o șarjă in 4 ore și -1o minute.

Parale, cu tupta topit ori .'or 
dusa pentru scurtarea timpului

HecTricienii dela mina 
Jieț'Lonea au muncit 
voluntar la lucrările de e 
lectrificareaco nunei Pui

Pentru o sprijini țărăni
mea muncitoare în lupta ei 
pentru lichidarea mizeriei și 
întunericului lăsat dc regi
muri e burghezo - moșierești 
din trecut, îndrumați de or
ganizația de Part d. electri
cienii Melczer Mihai, Ko- 
gojan Vasile, Boglea loan, 
Tocaci loan, t'erșa Gheor- 
ghe și Ursu Remus, dela 
mina Jieț-Lonea, s’au de-

(contituiare in f>ag. 111-a]

Mocaragili Fercâu Simlon, Mun
tean Abel și Roșu loan.

AU REDUS TIMPUL DE 
INCARCARt A UMU «UPTOR 

dela 2 ore ia 20 minute

de șarjat e și macaragiu Fereau 
Mm ori decorat cu Oi dinul 
Muncii cl. 111, Muntean-t Abel 
și Roșu loan, organizându-și 
mai temeinic munca, au reușit 
• încă sporadic - să reducă tim
pul ț'entru încercarea cuptoa
relor de ta 2 ore a 20 minute.

Ircbue sublimată strădania 
ș i priceperea cu care macara
giul Alănda Mm/on. conducând 
pentru prima dată o nta a a de 
șarjare prevăzuta cu mașini nou

și diferite celorla te a reușit sg 
in arce cuptorul m numai fio 
m tu. te.

Însuflețiți de su. cesele cau
ți nue pe care oțelarii e-a-i obți
nut în primele 2 luni ale Pla
nului. muncitorii topit i dm 
schimb J ■’/ tov Beri e.aru. 
și-au luat augațumentul de o-și 
spori eforturile pentru a mări 
product i’iiatea muncn cu '20 la 
s-Jtă, iar ce' dm schimburile 
R îpeanu și l 'asiu cu /5 la sută.

Lontlnuând rezultatele t b1ini te pfinA acum

unei electrice
H- N. DOREANU

in cap că râul le poate fi de fo
los. Asta s'a întâmplat acum 11- 
12 ani. In preajma alegerilor de 
atunci s a svonit deodată în co
mună că Puiul va fi electrificat. 
Au venit apoi în sat și domnii 
,,'leputaț.i” aducând cu ei sacul 
de promisiuni. Avocatul Tirea, 
doctorul Bocănici, preotul Daju 
și alții ca ei, au început să le 
vorbească țăranilor despre ceea 
ce le vor face dacă îi vor alege. 
Le-au dat marea cu sarea, iar 
despre uzina electrică, asta nici 
nu mai încăpea vorbă In curând 
după alegeri, le va face uzina 
și Puiul va fi luminat electric.

Iaca, atâția ani au trecut de 
atunci și puienii tot gazornița 
au trebuit s’o folosească. In anii 
grei ai războiului, când nemții 
ne-au luat tot petrolul, erau si
liți să stea mai mult pe întune
ric. Și-atunci, la lumina jucăușe 
și săracă a flăcărilor din vetre, 
își aduceau aminte...

— Ce ne-au făcut „domnii" 
— se gândeau — am dat mai 
bine de 1.C09.000. Ier, hani lumi 
pe vremea aceea, i-ani dai din

Isărăcia noastră și uzină electri
că lot nu avem. Și-apoi consi
liul comunal? iot in preajma a- 
legerilor din „37" s’a apucat să 
vorbească de electrificare. Era 
j-e-afunci președinte unul Ștefă- 
nesru. un fost prefect care-și 
cumpărase la noi <a»ă și pământ. 
A știut cu vorbe și planuri să 
ne lege la ochi...

Așa își omorau timpul in se
rile lungi le iarnă, vorbind de 
necazurile lor. Așa, stând mereu 
în întuneric, au început să nu 
mai creadă nimic lin promisiu
nile domnilor, dar să nu mai 
aibă prea mare încredere nici 
în puterile lor

Anii însă sau s urs repede. 
Ca și apele pârâuhli. Dar dacă 
râul a rămas tot acelaș de su’e 
de ani, limpede sau învolburat, 
apoi vremea din urmă 
multe schimbări.

Eil când au intrat et 
prima dală cu plugurile 
mânlurile moșierilor. Asia li 
mers la inimă și i-a inbărhălat:

a adus

pentru 
în pa- 

le-u

i continuare in j-ag. Ill-a>

fumătorii dela Atelierele Centrale Petroșani, 
trebue să lupte pentru reducerea r buturilor

I .a Atelierele Centrale Pe
troșani, muncitorii obțin rezul
tate din ce în ce mai bune in 
lupta pentru reducerea rebu
turilor.

In luna Ianuarie la turnă
toria de oțel, dm cauză că 
formele pentru tui nat nu erau 
bine umplute, numeroase piese 
erau aruncate la rebut. Rebu
turi se produceau și din cauza 
calității inferioare a oțelului 
topit, care după turnare pre
zenta porozități, precum și 
din cauza că formele de turnare 
nu erau făcute la dimensiunile 
cerute.

Toate acestea, au contribuit 
ca în luna Ianuarie, rebuturile 
la turnătoria de oțel să atingă 
un procent de 14,26 la sulă.

In luna Februarie, urmând

îndemnurile organizației de Par
tid, turnătorii de oțel și-au 
analizat cauzele care au contri
buit la creșterea pro< entului de 
rebuturi, pentru a fi lihidate.

Penrru a produce un oțel 
bună calitate a fost pus 
funcțiune cuptorul electric 
otel care are capacitatea 
șarjare de 1000 k>ț - fost 
reparație, cu care se poate

de 
în 
de 
de 
în 
obține oțel de calitate buni

Turnătorii au acordat o 
atenție mai mare confecționării 
formelor de turnat, precum și 
turnării cleiului în forme și 
astfel procentul de rebuturi pe 
luna Februarie a fost redus la 
2,35 la sută.

Nu acelaș rezultat în redu-

(continuare in fag. III-u)

In vederea campaniei înșâmflnțflnlordeprimâvarA

Muncitorii dela uzinele metalurgice din Cugir 
au executat la timp și in bune condițiuni mii 
de piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole

In vederea reluării campaniei 
însămânțarilor de primăvară și 
pentru ca aceasta să se desfă
șoare în bune condițiuni, regio
nala S. M. ‘T. Sibiu a comandat 
la Uzinele Metalurgice din Cu
gir, o serie de p'ese de schimb 
ca : becuri pulverizatoare, pom
pe de injecție, corpul vulveriza- 
tor, tije de reglare și duze, pie- 
șe fa care se produceau defec
țiuni frecvente fa tractoare și 
din care cauză lucrările de 
însămânțări ar fi putut fi 
stânjenite.

Muncitorii cugireni — îndru
mați de organizația de Partid 
și conștienți câ de felul cum 
vor executa cu precizie și la 
timp piesele de schimb pentru 
tractoare fi mașini va depinde 
în mare măsură realizarea p 'a- 
nului de însămânțări - au por
nit la întreceri socialiste, divi- 
rândv-si munca ne secții si

pe echipe 'Frezori, lăcătuși fi 
șlefuitori, cu toții au muncit 
la 18 Februarie lucrările au 
fost terminate.

Comisia care a recepționat 
piesele executate la uzinele Cu
gir a constatat - pe lângă fap
tul că lucrările au fost execu
tate în termenul fixat— că pie
sele au fost lucrate cu multă 
precizie, iar ,,lipsa rebuturilor 
la întreaga comanda compusă 
din mai multe mu de piese 
denotă o înaltă tehnicitate a 
muncitorilor de la Cugir.

Realizările muncitorilor din 
Cugir oglindesc dorința lor de 
a contribui activ la întărirea 
sectarului socialist din agricul
tură. chezășia îmbunătățirii ni
velului de trai al întregului 
popor muncitor din țara noaste ă
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= Să cunoaștem Țara Socialismului =
Comisiile permanente ale Sovietelor comunale

In Uniunea Sovieticii s’au fău
rit și sla'ormeil de mult nurnu- 
ruoSe forino de utingo'e in mus .u 
a (rumenilor muncii la opera, de 
whuinistiaro do Stal. Un loc 
rfr-Usobit revine Iu uceas'ă pri- 
vință comisiiloi p< rnianenlo a a 
Sovietelor comunale (localei, 
c.'ni reunesc, sule do mii do 
dupulați . a livi-li. Vrjlia Jau 
un ajutor do neprețuit. Sovieie- 
lo în direcția întăririi legătu
rilor cu oam ’nii muncii, In di- 
H'c'Ja unei u Bizari umple a ini
țiativei si ac'ivi ații cetățenilor.

Insă i d nutnliea <lo ,, omisit 
permanente" vâslește că ele sunt 
crin4 prnl.ru întreaga perioadă 
da împuternicire a Sovietelor, 
tloiruisiile surul aleso dintre de- 
putați la primele ședințe (sesiu
ni) ale Sovietelor comunale, 
smrt organe auxiliare ale aces- 
U>i ă și nu sunt, subordonate do- 
oAt*Sovietului care le-a creat.

Misiunea comisiunilor j'erma- 
neirfe este ace a a evidenția ne- 
virfțc și trebuințele populației, 
a pune conclug.iuni la diferite 
ctasliuni ce sunt puse de către 
conflictele executive pe ordinea 
dc.zi a ședințelor Sovietelor, a 
hra parte activă la desbaterea 
lor.. Comisiunile permanente pot 
«dCcita in ramurile lor respecti- 
vfidun control asupra îndeplini
rii. de către instituțiile și orga
nizațiile locale a hoiărîrilor So
vietelor și comitetelor executive 
ala acestora, precum și a hotă
rî) fior organelor sovietice su- 
peiJoare. Comisiile își supun 
concluziunilo și propunerile spre 
dâiiatere la ședințele comitete
lor executive sau sesiunile So
vietelor.

Pentru a arăta cum lucrează 
conltaiunile permanente, credem 
cS'este deajuns să arătăm câte
va, exemple.

După alegerile pentru Soviete, 
ce. au avut loc în Ianuarie 1948, 
grinda sesiune a Sovietului sec
torului Kuibâșevski din .Mosco
va' a ales nouă comisiuni per
manente. Să vedem cum lucrea
ză dinele din acestea.

lată comi9iunea instrucției pu- 
JWioe. Ca președintă a acestei 
conrfsiuni sesiunea a ales-o pe 
cfelțutata Tafiana Petrowna Sa- 
vmkina. La prima ei ședință or
ganizatorică, comisiunea a ales 
cnr. vicepreședinte și un secretar 
și- ă stabilit atribuțiile membri
lor acestei comisiuni.

,,Am fi dorit să abordăm de- 
odsjă toate chestiunile — poves
tește Tatiana Savoskina — însă 
această dorință ascundea o pri
mejdie, areea de a risipi și fă-

Un concert original, In locuința unui miner
Un concert al artiștilor filar» 

monicej regionale, a fost organi
zat la locuința lui Pantelei Rân- 
din, miner dela mina „Artem" a 
trustului „Voroșilovugoli". Con. 
certul a avut în program frag
mente din operele compozitorilor 

ră'iii(a foițel»». Comisiunea a ho- 
tăi It să-și eonoeritivze alințitl- 
nea asupia .streinilor, ce nu o 
importanta hotă ri (oare iu mo
mentul dai. Pentru primul timp 
am inclus in planul do lucru 
numai două elustiuni: verifica
rea activității școlilor pentru ti
neretul muncitoroHc și suprave
gherea ialila(.ii învățământului 
in ultimele (lase ale școlilor se
cundare'’.

Comisiunoa perman rdă a 
dovedit destul do stăruitoare in 
atingerea s opului pe care ți l-a 
fixai. Iji a atras kt e.v citarea 
controlului un număr do 15 pe
dagogi ox|>erimenlați Studiind 
țbuea in care 1Se află școlile pen
tru tinerelul niuncllores’, conii
siunea nu s’a mărginii la obser
vațiile ce au fost făcute directo
rilor acestor școli in decursul 
corectărilor Din inițiativa ei o 
serie de chestiuni principale au 
fost luate în discuție la o ședință 
a comitetului executiv. In afară 
de funcționarii aparatului au a- 
sislat la ședința comitetului exe
cutiv directori și profesori ai 
multor școli, cât și membrii co- 
misiunii. Șeful sii^iunii de in
strucție publică a sectorului, 
Belkin a făcut un raport, iar 
președinta (‘omisiunii Savoski
na — un coraporl Proeclul ho- 
lăririi prezentat de comisiune a 
fost auoptat fără vreo schim
bare.

Interesante materiale oferă 
metodele de luom ale comisiu- 
nii permanente pentru locuințe, 
al cărei președinte este Boris 
Andreevici Golovkin. Această 
comisiune a ascultat rapoartele 
informative ale conducătorilor 
direcției locuințelor și birouri
lor de reporațiuni asupra stării 
de lucruri în sânul acestor or
ganizații. Observând că unele 
instiluțiuni nu îndeplinesc la 
timp formele legale pentru a în
registra listele, cuprinzând lu
crările de reparațiuni ale clă
dirilor, comisiunea a atras aten
țiunea direcției locuințelor asu
pra necesității de a obține o a- 
numilă ordine in această 'pri
vință. După trecerea uriei săptă
mâni comisiunea a verificat 
cum este îndeplinită recoman
data ei, notând în procesul ei 
verbal că lislele respective sunt 
acum întocmite la timp, iar re
parațiile nU întârzie.

Comisiunea a dat ajutor con
ducătorilor birourilor de repa
rațiuni să săseasca și să pună 
în acțiune rezervele interioare 
care asigură îndeplinirea exac
tă a programului lucrărilor de

Ceaicovski, Gtinka și Rahmani- 
nov.

La concert au asistat și musa
firii lui Pantelei Rândin, stahano. 
viști de vază dela minele de căr
buni. După concert a urmat un 
schimb de impresii între musafiri 
și gazdă.

de N. K a SI vi O V
rej urațiuni. I.'upă slalu) ingine- , 
rului KruMiov, membru în acea
stă corni iune birourile de re
parațiuni uu Iransferat pe zu
gravii disponibili la muma de 
acoperire a caselor, s’au apucat 
ca facă reparațiuni capitale la , 
camim le muri iiorefli, au Înce
pui i i gateuscă la timp 
matei. . ■ do coi strucți.' și să u- 
''h/n e mai amplu mecaniainiele. 
Birourile de ropa ațiuni au ia
zul iha-cmenea de acord că nu 
e bine sft.7i risi|a-ască forțele la 
mai mult ■ oliieele, ci să afabi
li as ă o m 'ine i ieuroasă in car,, 
urmează sa re loca rcpara(iunile

Comisiunea a grupai in jurul 
ei cea 400 cetățeni, care formea
ză activul ei. Ei ajulă comite
tului executiv al sectorului să 
pună ordine in domeniul gos
podării comunale și a locuințe
lor, în industria locală, o roti
rea săiiăiății publice, alimenta
re pub'ică, In învățământ, ele

Allândi’-se In mijlocul grosu
lui poporului, comisiunile per
manente împreună cu toți oa
menii muncii dc'fâșoară o lup
tă incordată pentru propășirea 
continuă a economiei naționale, 
pentru realizarea cu succes a 
planului cincinal slalinist post
belic.

------------  O nouă formă a intrecerii socialiste: ------------

I Regia proprie de brigadă
In Ural, Uzina de rulmenți pe 

■bile este inițialoarea unei noui 
acțiuni denumită „legia proprie 
de brigadă". In ce constă sensul 
ei. ce înseamnă regia proprie de 
brigadă?

In anul 1948 s’a inițiat în in
dustria sovietică o campanie 
pentru economisirea mijloacelor 
do producție. Muncitorii frun
tași au făcut zeci de propuneri 
pentru reducerea la minimum 
a cheltuielilor și pentru a folo
si rațional fie are bun al Sta
tului. Stahanovișlii secțiunii de 
rulmenți pe bile. în special, au 
propus să se introducă un nou 
sistem de ținere în evidență a 
cheltuielilor materiilor prime, a 
uleiurilor de uns și a materiale
lor: „regia proprie de brigadă".

La început au lucrat după 
noul sistem două brigăzi — a 
lui Prokudin și a lui Ieftuhov. 
Apoi numărul brigăzilor cu re
gie proprie a început să creas
că necontenit. In secțiuni, au 
fost stabilite norme precise pen
tru consumul uleiurilor de uns, 
al instrumentelor și al cercuri
lor de șlefuire, la o unitate do 
producție. Brigăzile le primeau 
după un calcul precis și tot atât 
de strict prezentau evidențe 
despre cheltuielile respective. 
Rezultatele muncii, chiar după 
prima lună, s’au dovedii foarte 
bune. Astfel, brigada lui 'Pro
kudin a făcut economii în cercu
ri de șlefuire și uleiuri de uns. 
în valoare de 4500 ruble.

Noul sistem s’a dovedit a fi 
avantajos — și pentu întreaga

Stalinogorsk-orașul minerilor
Stafinogorsk este unu! din 

cefe mai tinere orașe ale 
I Imunii Sovietice. l'd nu are 
niCi 2 O de ani Orașul s'a 
ridicat in timpul planurilor 
cincinale stafiniste pe focul 
unui nuc orășel muncitoresc, 
drn cate astac/ n a mai ră
mas .nicio urmă.

Sratnogorsk este centru! 
bazinului carbonifer din re
giunea Aioscovei. In timpul 
războiului, orașul a fost dis
trus in mod barbar de bitie- 
riști, minele dist'use și ars. 
casele și întreprinderile fă
cute scrum.

Imediat după terminarea 
războiului, organizațiile oră
șenești sovietice și locuitorii 
orașului s au apucat energic 
de reconstrucția fui.

Alunea de reconstrucție 
înainta într’un ritm atât de 
rapid, incât in scurt timp 
orașul a fost de nere- 
cunoscut. Printr'o hetărîre 
specială a Comitetului exe
cutiv regional a! Aioscovei, 
constructorii au primit pre
mii mari, iar orașului i s'a 
acordat ordinul,,, eagid Ro
șu

Astăzi Stahnogorsf este 
un nou oraș socialist, cons
truit după un plan bute 

uzină și pentru brigăzi. S'au Îm
bunătățit considerabil indicii e- 
conomici ai secțiunilor și în a- 
celaș timp a crescut salariul 
muncitorului care primește pre
mii pentru economiile fă' ufe. 
Astăzi, în această uzină sunt 20 
de brigăzi cu regie proprie.

In regia proprie de f'rigadă 
și-a găsit expresia sentimentul 
cointeresării vitale a muncitoru
lui sovietic cu soarta întreprin
derii sale. In Uniunea Sovietică 
oamenii muncii sunt adevărați 
stăpâni ai uzinelor și fabricilor 
lor. Deaceea, întregul colectiv s’a 
încadrat în planul desfășurării 
unei munci ren’abile. realizând 
astfel peste 5 milioane ruble e- 
conomii peste plan.

Siberia văzută
Toni Murray, Secretarul 

Asociației Scoția — URSS, 
întors recent din Siberia a de
clarat că vizitând Novo=Si- 
birsk-ul, a constatat că mari 
industrii de biciclete, mașini a- 
gricole, radio, sticlărie, au a- 
părut acolo ca din pământ. 
In magazine se găsesc ace
leași varietăți de articole ca 
la Moscova. Măcelăriile erau 
pline de carne, păsări și ouă. 
Nici un articol nu e raționa
lizat.

înfățișarea copiilor din a- 
cest oraș este minunată. Toți 
sunt sănătoși, puternici și bi
ne îmbrăcați.

In oraș funcționează 100 
de școli. 

chibzuit, cu străzi asfaltate, 
bulevarde late piețe frumoa- 
se, invite grădini și parcuri. 
Ide ambele părți ale străzi
lor sunt blocuri noui cu 
multe etaje, i u locuințe con
fortabile pentru nimeri.

(trașii! se poate făfi cu 
Palatul fui de cultură. In 
spațioasa sală de spectacole 
a acestuia, arhiplină in fie
care seară, mani dorii ascultă 
opere, concerre. vi-ionează 
filme, piese de teatru Ide un 
mare succes se bucură An
samblul de < antei, e și dan
suri format din mineri.

fa Stahnogorsii :e află 
administrația combinatului 
carbonifer„Aloskvougo! ‘ una 
din cele mai mau industrii 
carbonifere din Uniunea So
vietică. C ombtnatul ,. Alos- 
kvougo!" cuprind. o serie 
de trusturi șr zc.i de mine. 
Toate întreprinderile combi
natului sunt complect meca
nizate. In felul acesta au 
fost create toate condițiunife 
pentru a elibera pe mineri 
de cefe mai grefe procese de 
muncă subpământeană Ul
timele succese de muncă afe 
minerilor sovietici sunt o 
mărturie evidentă a ritmului 
in care se desfășoară munca.

Realizării, hi producție ale u- 
zinei au a_-igu al. succesele In 
domeniul culturii șl viieții do 
toate zilele. In anul UiiS uzina 
a construit 3 mari case <îe lo
cuit, în care au primit locuința 
150 de familii, printre care fa
miliile mocani ului Cernicov, a 
strungarului Scepetov ki. a șle
fuitorului Berestov, a 'âmplaru- 
lui Gurianov. a maistrului Sâsev 
și ale multor altora-

Pentru odihna muncitorilor, 
pentru tratamc-nt și alte ne-’osi- 
tăți Organizația Sindicatelor 
Profesionale a uzinei, a cheltuit 
800 mii de ruble. Fiecare al 9-lea 
muncitor al uzinei s’a odihnit 
în anul trecut la un sanatoriu 
sau casa de odihnă.

de un englez
înainte de Revoluție, Novo- 

Sibirsk-ul era un sat. Astăzi 
el are 250.000 de locuitori. 
Mundtorii locuesc în aparta
mente frumoase, multe din ele 
având telefon. Pentru convor
birile locale nu se percepe 
nicio taxă.

Viața culturală a Novo- 
Sibirsk-ului este deosebit de 
animată. In oraș funcționează 
o operă, un teatru, o orches
tră simfonică cu 100 de or- 
chestranți și mai multe sute 
de asociații teatrale de ama
tori. Teatrul „Flacăra Roșie" 
este specializat în piese pentru 
copii și în teatru de păpuși.

prnl.ru


s DIN CÂMPUL MUNCII =
La bobinarea electromotoarelor

NOTE SI COMENTARII

rele lin m.nă se
Ae isirea minelor de căr

buni e de ioaile maie înseni- 
nâlale Penlru ă laici aerisire, 
aerui viciul, fjazul melon, bio
xidul de carbon și tumul pro 
dus de locomotivele Diessel, 
n ar putea fi scos din mină. 
Iar mireni nor putea lucra.

Aerisi'ea in mină se face 
cu ajutorul ventilatoarelor puse 
în lunc|iune de electromotoare 
capsulate, care funcționează tot 
timpul

Datoriiă faptului că funcțio
nează neîntrerupt, electromo
toarele dela ventilatoarele din 
mină se uzează, necesitând a 
li rebobinole din timp in timp.

Bobinarea acestor electro
motoare se execută la secția 
electrică a Atelierelor Centrale 
Petroșani, Pentru bobinarea 
unui asemenea electromotor era 
nevo e de 3,9 kg, sârmă de 
bobinai- precum și munca a 
doi bobinatori timp de 6+ ore 
— adică in total 128 ore de 
muncă, iar motoarele bobinate 
nu prezentau suficientă sigu
ranță.

Penlru a reduce timpul de 
luciu la acest bobina) și pen
tru a înlătura neajunsurile pro
vocate de aiderea deasă a e- 
ectromoloarelor, tovarășul Bara

pentru ventilatoa-
vbfine economii de t mp și materiale
Lu lovic, subinginer la secția 
electrică, a pr< pus electric ieni- 
lor să bob neze electromotoa
rele după un sistem nou, mai 
bun. lucru care a fost pomii 
cu bucune de bobinatori.

Și iuta ci m; Bobinele nu 
mai sunt făi ute cu mâna în 
interiorul statorului — opera
ție foarte anevoioasă — ci se 
fac bobine bu late pe șablon, 
care apoi sunt introduse în 
canalele statorului. Prin a- 
ceasta, pe lângă că timpul de

Turnătorii dela Atelierele 1 entrole Petroșani 
trtbue să lupte pentru reducerea rebuturilor
_____ (Urmare din pag 1-1)__  
cerea procentului de rebuturi 
I au avut turnătorii de fontă. 
In luna Ianuarie procentul de 
rebuturi a fost de 9,79 la sută 
iar în luna Februarie de 6,70 
la sută. La această secție. re» 
buturile s'au menținut la un 
procent ridicat, din cauza for» 
melor, care nu sunt bine exe
cutate, deși fonta turnată e 
de bună calitate.

Lupta pentru reducerea pro» 
centului de rebuturi trebue 
dusă cu toată tăria la turnă» 
toriile de oțel și fontă dela 

lucru prnliu bobinarea unui 
electromotor a fost rtdus dela 
128 oie la 80 oi<| >m se 
rea izeazâ și o economie de 
20 la sulă la sârma de bo 
binaj.

Bobinate du|>ă acest nou 
sistem, electromotoarele luncți- 
onează cu acelaș consum de 
curent și aceiaș putere, însă 
prezintă o siguranță mai mare 
și o durată de funcționare 
mai lungă.

I. HERMAN coresp.

A. C. P, Pentrucă în afară de 
timpul pierdut și materialele 
irosite cu aceste rebuturi și 
muncitorii altor secții își irosesc 
munca la piesele prost turnate, 
a căror defecțiune nu poate 
fi constatată la început.

In luna Februarie, pentru 
prelucrarea pieselor de proastă 
calitate s'au pierdut la piesele 
de fontă 3460 minute, iar la 
piesele de oțel 5400 minute, 
ceeace însemnează 148 ore de 
muncă prestate în zadar, 
cheltueli de regie și pierderi 
de materiale.

E xtragerea cărbunelui din 
mine necesită o însemnată 
cantitate de material lemnos, 
care este adus dm dijente 
exploatări forestiere.

Muncitorii de(a depozitele 
de lemn de pe lângă nunele 
de cărbuni, întâmpină multe 
greutăți din cauza felului 
cum este încărcat lemnul în 
vagoanele expediate de ex
ploatări fe forestiere. Una dm 
cele mai mari greutăți este 
acea că buștenii nu sunt 
încărcați în vagoane după 
mărime.

Spre exempm, în vagonttt 
nr. 451536, sos t în una 
dm zdele trecute la depozitul 
de lemne al nunei Petri la, au 
fost încărcate lemne cu lun
gimi de 2,5 m, 3,5 m ., 4 
m. și 5 »i. Acest vagon, ne
putând fi manevrat lângă

Electricienii dela mina Jieț-Lonea au muncit 
voluntar la luci orile de elecii ificore a comunei Pui

(Urmare din pag. l-i)

plasai în cOmuna Pui, unde 
au muncit voluntar ia lucră
rile de electrificare a co
munei.

In cadrul acestei acțiuni 
s’au montat 22 izolatoare 
și s’au intins lirele electrice 
pe toată distanța pe care 
au fost înlipți stâlpii de 
susț nere. 

stivele cu lungimile respectiv.' 
a fost descărcat într'un sin
gur loc. A pot, muncitorii au 
trebuit să transporte leninui 
cu brațele la stive'e respec
tive, fapt care a necesitat 
mână și timp de lucru de 
trei ori mai mult decât pen
tru un vago i incăr ar cu 
lemn bine sortat

Asemenea cazuri se întâm
plă destul de des, din care 
cauză cresc cheltme i e de 
regie scumpind prețul de cost 
al cărbunelui.

Pentru lichidai ea acestui 
neajuns e necesar ca mun
citorii exploatărilor forestiere 
să acorde o atenție, mai 
mare la încărcarea lemnului 
pentru armare, necesar mi
nelor de cărbuni.

1. OP BAN 
coresp. voi

Țăranii muncitori din co
muna Pui, au primit această 
acțiune cu deosebită bucu
rie, ar electricienii dia Lo- 
nco și-au luat angajamentul 
de a presta încă trei zile 
de muncă voluntară pentru 
electrificarea comunei Pui.

l. marian
coresp. voi.

___ (Urmare din pag.__ |-a)
Cot e cineva care se mai gândeș
te la r.oi, la cei trudiți, își zi
ceau. Și-câte nu s au mai întâm
plat decând nemții au fugit ca 
un gând rău, alungați din urmă 
de Armatele Roșii. Și de aici 
începe povestea cea adevărată.

In anii grei de secetă, ca nici 
odată, și-au găsit un sprijin și 
un ai ărător față de chiaburii 
care voiau să le ia totul pentru 

-o mână de porumb: organizația 
da Partid. Acolo totdeauna gă
seau o vorbă bună, un sfat, o 
îmbărbătare. Acolo au aflat că 
lumea s’a schimbat in bine pen
tru cei ce muncesc, că roadele 
muncii de acum vor fi ale po
porului.

Și in vara asta, când tovară
șii dela Partid le-au spus că 
vor avea uzină electrică in sat 
doar un gând i-a întunecat: cum 
se poale așa ceva? — Auzi! pâ
nă in primăvară să ai lumină 
în sat. Știau că acum, de când 
la cârma țării au venit oameni 
ridicați din popor, nu se mai 
spun verbe goale. Dar atât de 
repede să faci din vorbă faptă, 
asta nu prea înțelegeau cum s’ar 
■putea.

Dar tot dela Partid le-a venit 
lămurirea. .Așa fac in Uniunea 
Sovietică colhoznicii: au pus și 
pun mână dela mână, dar pun 
mâinile și pe scule. Și din mâi
nile lor harnice ies cămine cul
turale, școli, uzine electrice. Sa- 
te’e lor sunt floare.

D'apoi la doi pași de Pui. la 
Livezeni, n'au făcut brigadierii 
in câteva luni ceea ce n’au făcut 
cei din trecut in zeci de ani’’ 
Și .uni? Prin muncă voluntară. 
_  .Așa le-a vorbit secretarul or
ganizației de Partid țăranilor la 
o adunare populară.

S'au gândit ei. s'au sfătuit — 
Da. acum muncim pentru noi-- 
s'au însuflețit — dece n am face

Povestea
uzina așa cum s'au făcut sute 
de mii in Uniunea Sovietică.

Facem! au strigat cei mulți.
Nu facem. — șopteau alții. 

Aș ia erau chiaburii. Dar șușote
lile lor au fost zadarnice, căci 
lucrul a și început.

Ce e drept, mergea cam greu: 
era în plină vară și munca dela 
câmp dădea zor fiecăruia. Dar 
tot nu s a lăsat. Cu membrii de 
Partid in frunte, urmându-le 
pilde’e de hărnicie și dragostea 
de muncă pentru obște, țăranii 
muncitori din Pui au săpat un 
șanț de jumătate kilometru să 
facă legătura între Isvor și ca
nalul uzinei. Din banii adunați, 
s’a cumpărat un dinam de 35 
kw.

Toamna și iarna au venit cu 
ploi și îngheț. Au Împiedecat 
muncile. Și nici lucrul nu era 
destul de bne organizat.

Dar țăranii au căpătat acum 
alți ochi și au găsit, un rost nou 
pârâului. De aceea s'au holăril 
cu orice preț să-l supună: să-i 
croiască albie pe unde ei vor, 
să-i ia puterea prin roata cu 
cupe și s'o împrăștie dela dinam 
prin fire, sub formă de lumină, 
în casele lor și |>e străzi.

Tovarășii dela Partid i-a în
demnat din nou: — Să nu ne 
lăsăm fraților! Dacă am hotărit 
ca la primăvară să avem lumi
nă in sat. să avem.

Învățând din greșelile trecutu
lui. au format un comitet, iar 
secretarul organizației de Partid 
a propus să se muncească după 
un plan In așa fel încât uzina 
să fie terminată înainte de a 
începe muncile agricole de pri
măvară.

Fiecare membru din comitet

unei uzine
și-a luat apoi sarcini de a căror 
bună îndeplinire răspundea. U- 
nul s’a angajat să procure ma
terialele necesare construcției ți 
instalațiilor electrice, alții să co
ordoneze și să controleze fazo- 
narea și instalarea stâlpilor, alții 
să sape gropi și să instaleze stâl
pii, să termine zidirea și acope
rirea uzinei, alții să încaseze ba
ni. Toate sarcinile s’au imirărțit 
pe zile și in fiecare zi se făcea 
câte ceva. La ședințele de anali
ză a muncii fiecare avea ceva 
nou de spus: ba s’a terminat in
stalarea celor 50 stâlpi, ba noua 
albie a isvorului — jghiabul — 
e terminată , și lucrările tot în
aintau.

Pela porți chiaburii încercau 
însă să oprească pe câte unul : 
— De e să lucrați atât. Uite eu 
nu mers. De ce să asculți tot ce 
se spune Ia Partid.

Dar oamenii au Înțeles dece 
încercau chiaburii să-i ia cu vor
be mieroase dela lucru cu țoale 
< ă și ei ar fi putut trage foloase 
depe urma electrificării. Au în
țeles țăranii muncitori dece le 
era ciudă chiaburilor că fac și 
ored ceea ce zice Partidul- fiin- 
dă atâta t.imp cât sărăcimea e 
alături de partid, atâta timp e 
puternică Și asta nu vroiau 
chiaburii. De aceea cân 1 au vă
zul că cu vorbe viclene nu po1 
face nimic le-au strigat mânioși 
— Credeți c o să faceți ceva pe- 
tecoților! N'au făcut domni eu 
mintea luminată și vreți să fa- 

- ceți voi...
Vorbe in vânt, pentru că cei 

mul(i tot veneau la lucru cu 
drag.

Totoianu Augustin e de acum 
bătrân, dar el și cu incă vreo

e ectrice
30 de membri de Partid a e.șit 
din prima zi la luoru. Și de a- 
tunci a muncit voluntar mai 
bine de 40 de zile. La fel ca el 
sunt Pau Victor și Florea Cornel 
și Matei loan și câți alții.

Ba. sa mai întâmplat și alt
ceva. Acum, către sfârșitul lui 
Februarie, vreo 6 UTM-iști de
la I.onea au venit să instaleze 
izolatoarele albe de porcelan și 
sârmele, fie stâlpi. Atâta hărni
cie ea la ei s’a pomenit mai rar. 
Dar din ziua aceea țăranii vin 
parcă mai cu drag la muncă, 
le-a crescut încrederea In forțe
le lor au văzut că nu sunt sin
guri, că au alături de ei pe mun
citorii dela orașe. Asla-i îmbăr
bătează.

Breben Silvestru și Comea Ga- 
vril au venit zilele trecute sin
guri la primărie, fără să-i che
me nimeni, să ajute și ei cu ce 
pot electrificarea comunei. Au 
auzit că nu prea sunt bani pen
tru sârmă și s’au socotit. — De
ce să nu dăm că doar pentru noi 
dăm și vedem cu ochii noștri 
ce bine sunt întrebuințați banii.

La fel și Miliai Silviu, țăran 
nevoiaș, a venit și el la primă
rie A muncit voluntar dar din 
toată sărăcia lui a rupt 100 lei 
să-i dea pentru uzină, pentru 
uzina care a devenit dragă tu
turor.

Tot decând au venit muncito
rii dela Ixmea. cei din capul sa
tului. de către Râul-Bărbaf, fă
ră să ie spună nimeni nimic, s'au 
apucat să sape singuri gropile 
pentru stâlpii ce au mai rămas 
de instalat.

Și acum, când fotul e pe ter
minate, și socotelile încep să se 

închee, comitetul a făcut un mic 
bilanț: bărbați, femei, tineri și 
i ătrâni, toți au muncit aproape 
12.000 mii de ore voluntare

Nu e puțin, fără îndoială, dar 
nici ceea ce au făcut ei nu e 
luciu mic Satul va fi de-acum 
luminat de 40 de becuri, apara
tul de radio dela căminul cul
tural va jiu'ea fi pus in func
țiune. seara fiecare \a putea citi 
..foaia’’ sau o carte bună la lu
mină electrică: în Pui întuneri
cul începe să se destrame, să sa 
împrăștie.

Fiecare va putea nu p< -le 
mult timp să răsucească duar de 
un buton și întreaga-i casă <ă 
fie inundată de lumina din glo
bul de cleștar atârnat de ta\ n.

Totul, e terminat acum. Mai 
trebue instalată roata cu cupe și 
se așteaptă să sosească sârma. 
Țăranii din Pui au un plan pe 
care vor cu ori ce chip să-1 Înde
plinească: acum în jurul zilei de 
fi .Martie să ardă primele be uri 
in sat. fiindcă ziua de 6 Martie 
le-a adus lor lumina.

Aceasta e povestea uzinei eler. 
frice. E o poveste fără împărați 
milostivi și buni, fără vrăji și 
vrăjitoare, fiind-ă e o poveste a- 
devărată care vorbește de mun a 
făcătoare de minuni a omului, 
de biruința lui asupra naturii 
pe care începe să și-o supună.

Dar pare să n'aibă sfârșit! — 
ar zice cineva.

Este adevărat, fiindcă poves
tea uzinei electrice din Pui e«!e 
doar o frântură dintr'o alta n ai 
lungă, mai frumoasă și mai cli
nă de minunății, pe care clel i 0 
Martie încoace, cu un avânt mai 
mara. fiecare — cu mâna comlu- 
dă sigur de căi re Partid o scrie 
cu ciocanul, cu plugul sau con
deiul, la orașe și sate, pe între
gul cuprins al Republicii n as- 
tre.

H N DOREAM'



«ORI NOI

EVENIMENTELE ZILEI
Apelul Comitetului de inițiativă 
al Congresului Intelectualilor din R P. R 

pentru pace și cultură

A. I. VAȘINNSKI a fost numit Ministru de

Comitetul de inițiativă al Con
gresului Intelectualilor din 11. 
P. R. pentru pa<e și cultură a 
lansat un apel In caro după ce 
sublini ’Ză că omenirea a avut 
de Indurat suferințe de neînchi
puit datorită celui de al doilea 
războiu mondial pregătit de im
perialiștii din lumea întreagă și 
deslănțuil de hoardele fasciste, și 
că numai datorită măreței Țări 
a Socialismului și Armatei sale 
de neînvins, cultura și civilizația 
umană au fost salvate dela piei- 
re, spune:

In Republica Populară Româ
nă nu domnesc capitaliștii și 
moșierii, nu comandă imperia
liștii. Republica Populară Ro
mână este o țară liberă și inde
pendentă a poporului muncitor, 
prietenă și aliată a Marii Uniu
ni a Republicilor Socialiste So
vietice.

Dintr'un avan post, imperialist, 
agresiv, antiso' ielic, țara noastră 
s’a transformat într’un factor de 
pace, participant activ la puter
nicul front al democrației și so- 
cialismu'ui, condus de U.R.S.S.

In continuaro arătând nouile 
raporturi cr'a'e prin lupta Par
tidului între clasa muncitoare și 
intelectualitatea progresii ti, ana
lizând momentul actual al cul
turii noastre, apelul spune:

In opera de construire a socia
lismului, noi intelectualii, avem 
un rol imens. Partidul Munci
toresc Român ne cheamă să ne 
însușim temeinic știința mar- 
xist-leninistă, să transmitem cul
tura progresistă poporului mun
citor. Mergând pe drumul des

cins do cultura sovietică, să va
lorificăm critic tot ce a fost dat 
uitării sau falsificat din opera 
înaintașilor, do către regimul 
burghezo-moșioresc și să asigu
răm înflorirea culturii, naționa
lă în formă și socialistă In con
ținut.

Au trecut patru anf do cânii 
Armatele Soviotice au zdrobit 
mașina de război fascistă. Dar. 
imperialiștii ațâță la un nou 
război.
împotriva lor se ridică frontul 
democratic și antiimperialisl in 
frunte cu URSS, ale cărui forțe 
cresc și so întăresc necontenit. 
El dă imperialiștilor lovitură 
după lovitură.

Dând urnitre holărîrii Con
gresului dela Wroclaw, vă che
mam în zilele de 29, 30 și 31 
Martie ’a Congresul In'elecluali. 
lor din Republica Populara Ro
mână, pentru pace și cultură, 
Congres ce se va ține la Bucu
rești și va avea următoarea or
dine de zi:

a) Lupta pentru pace și rolul 
intelectualilor;

b) Cultura sovietică, factor de 
a> ărare a păcii;

e) Creațiunea științifică, lile-

Produci agricolă bulgară va creMeci Iii la sulă 
fața de nivelul dinainte de râzboiu

SOFIA, 5 (Radio) Ince= 
pând dela 1 Ianuarie 1949, 
Bulgaria a pășit la îndeplinirea 
sarcinilor prevăzute pentru pri~ 
mul an din planul cincinal. 
In planificarea economică s'a 

rară și artistică din RPR in sluj
ba păcii și culturii;

d) Sarcinile intelectualilor din 
RPR în lupta pentru apărarea 
păcii și înflorirea culturii.

Conșlienți de marea răr-pun- 
dore pe caro o avem față de Pa
tria noaslră, față de poporul 
muncilor din RPR și față de 
istorie, sil facem din acest Con
gres chemarea ia luptă pentru 
strângerea și mai puternică a 
rândurilor intelectualilor din 
RPR, în vederea întăririi necon
tenite a democrației noastre po
pulare, — chezășie u liberei des. 
voltări a poporului noslru spre 
socialism, chezășie a indepen
denței naționale și a înfloririi 
culturii din țara noasfra.

Să afirmăm din nou holărirea 
noastră de a apăru democrația, 
pacea si cullirn îmnotrivn ini- 
i ■■ ahsmului, de a ridica popo
rul nostru pe cele mai înalte 
împle ale culturii.

Să facem din țara noastră un 
factor tot mai | ulernlc șl mai 
activ in fronlul de luptă împo
triva imperialismului, n frontul 
pă- ii, democrației, socialismului 
și progresului în frunte cu 
u. r. s.

pus accentul în primul rând 
pe planificarea agriculturii. In 
anul 1949, producția agricolă 
va trebui să depășească ni
velul dinainte de război cu 
15 la sută.

Afaceri Fxt^rne
MOSCOVA, 5 (Radio).— 

1 ass transmite;
Prezidiul Sovietului Suprem 

al URSS a eliberat pe V. M. 
Molotov, vice-președintele 
Consiliului de Miniștri al

M. MENICICGV a fost numit Ministru a! 
Comerțului Extern al II. K. s. s.

MOSCOVA, 5 (Radio) 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
URSS. a eliberat pe A. Mi- 
koian, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al URSS,

In t mp ce președintele intirimer al Chinei 
Kt m ntangului bflrmâ dor nța de pace

Avioanele Kiiomintangului. fabricate In
Statele Unite ataca 

satele
SHENSI DE NORD, 5 

Radio) Agenția CHINA 
NOUĂ transmite :

I In timp ce președintele in
terimar al Chinei Koumintan- 
gului afirmă dorința de pace, 
avioanele Kuomintangu-

Creșterea rapidă a șomajului in țările 
subjugate de „planul Marshair

Biroul Internațional al Mun
cii semnalează o creștere 
rapidă a șomajului, în special 
în Franța, Germania și Belgia, 
ce au aderat la * Planul Mars- 
hall». In Franța, numărul total 
al șomerilor s'a dublat față de 
anul trecut. In Belgia, 13,4% 

ol U. R. S. S.
URSS din sarcinile sale de 
Ministru de Afaceri Externe 
și a numir pe A. 1 Vâ— 
șinski ministru de Afaceri Ex
terne al Uniunii Sovietice.

din sarcinile sale de ministru 
al Comerțului Exterior și a 
numit pe M. Menicicov mi
nistru al Comerțului Exterior 
al Uniunii Sovietice.

mișelește orașele și 
chineze
lui, fabricate în Statele Unite 
atacă în mod nnșelesc orașele 
din partea de Nord a fiuviu, 

ui yang-Tse- Bombele in
cendiare au distrus numeroase 
locuințe și bunuri ale oame
nilor pașn ci.

din numărul total al Iu răto- 
rilor sunt fără lucru ,• în Ger
mania occidentală numărul șo
merilor a trecut cifra de 1 
milion. In Italia există în pre
zent 2. 500.0C0 oameni fără 
lucru.

Starea economiei postbelice a USA 
se caracterizează prin acumularea 
continuă în mâinile societăților co- 
mercialo-industriale, care nu găsesc 
piețe de desfacere pentru surplusu
rile masselor de mărfuri și prin re
ducerea continuă, în legătură cu a- 
ceasta, a producției intr’o serie de 
ramuri ale industriei.

Conform datelor Departamentului 
comerțului. încă Ia începutul trimes
trului al treilea al anului trecut, so
cietățile industriale și comerciale au 
acumulat mărfuri în suma de record 
— 53.3 miliarde dollari. Numai in 

luna Septembrie a anului trecut va
loarea mărfurilor nerealizate, a eres 
cut cu 800 milioane dollari, dintre 
care 600 milioane dollari revin măr 
(urilor care se află in rețeaua ci 
mcrcială en detail.

Dur? ultimele comunicat: ale ore 
'ei americane încă o serie de so
cietăți din statele industriale ale 
USA își reduc considerabil produc
ția, ceea ce aduce concedierea în 
rnassă a muncitorilor. Astfel, după 
datele ziarului „Washington Post", 
întreprinderile societății „General 
Electric" din Wliite Plains (Statul 
New-York) au redus producția cu 
50 la sută, concediindu-se un mare 
număr de muncitori. Societatea „In
dian Motor-cykle Company” din 
Springfield (Statul Massachusetts) a

America — așa cum este
de N. JIVEINOV

concediat 25 la sulă din muncitorii 
săi și a trecut la un singur sclnmb 
în munca. Societatea „Wartington 
Pump and Macliinery Corporation” 
din Hollywalk” (statul Massachu
setts) a concediat 20 la sută din 
muncitori. Societatea „Globe" din 
Youtik (Statul New-york) a anunțat 
concedierea a 10 la sută din mun
citori. Fabrica de mașini de scris 
„Corona" a introdus săptămână de 
lucru de patru zile pentru 2.000 mun
citori ai săi.

x
Ziarul liberal „New-York Star", 

constată starea sanitară rea a unui 
număr enorm de orașe și localități 
din USA. Ziarul dă datele anunțate 
de profesorul de higiena socială, Dr. 
Wallman, care apreciază starea ge
nerală a orașelor șl comunelor în 
felul următor: „in USA nu există 
niciun oraș, in care condițiunile co
munale să nu fie incomensurabil mai 
proaste decât acum zeci de ani".

După datele lui Wallman, 6 mii 
orașe din USA n'au conducte de apă. 
9 mii orașe au nevoie de canalizare 
Circa o jumătate din populația USA, 

care locuește in 8.300 orașe, n’are 
posibilități de curățire a caselor și 
străzilor de gunoiu. In locurile unde 
trăește populația orășănească, 5 mi
lioane de case de locuit, constituind 
cca 22 la sută din fondul general 
locativ orășănesc, au nevoie dc re
parații serioase.

Wallman arată „groaznicele con- 
ditiuni anti-sanitare pentru oamenii 
care locuesc în regiunile unde sunt 
situate întreprinderile industriale 
carbonifere”. Ziarul adaogă că drept 
urmare a stării antisanitare a ora
șelor, in USA în decurs de zece ani. 
au avut loc aproape 2.500 cazuri de 
bântuire a bolilor de stomac de mas- 
să, jertfele lor constituind 100 mii 
oameni.

x
Ziarul „Sun and Times” din Chi

cago în articolul „Școalele noastre 
bolnave" scrie în numărul din 21 
Noembrie 1948: „E o stare anormală 
a s sternului nostru școlar. Școalele 
sunt arhipline. Pentru elevi nu exis
ta destui profesori și. ceea ce este 
Si mai rău, copiii noștri nu capatu 
cunoștiinte necesare. Totuși, pentru 

întreținerea școlilor se cheltuesc mai 
puțini bani decât pentru întrebuin
țarea tutunului, cosmeticei, wisky și 
pentru frecventarea cinematografe
lor".

Ziarul constată mai departe că ac
tualmente 4 milioane copii (după alte 
date — 6 milioane) nu pot deloc să 
frecventeze școala deoarece pentru 
ei „nu alung locuri în școlile rău în
treținute, care reprezintă un fel de 
cocioabe".

x
Deși cele mai mari societăți cine

matografice din HoIIywod, folosin- 
du-se de conjunctura inflaționistă ar
tificială, tot mai continuă să strângă 
enorme venituri, totuși creșterea 
progresivă a depresiunii în industria 
cinematografică din USA începe deja 
astăzi să exercite influența ei dău
nătoare asupra numeroasei armatei 
de artiști cinematografici.

La HoIIywod sunt fără lucru mal 
niulti artiști decât oricând. Astfel, 
după datele ne Noembrie a anului 
tre n., n s'u • ri'e cin malngr..! cș 
au lucrat 372 arii;ti c nmatografici 
angajați, in timp ce în Martie 1948 

ei au fost in număr de 463, iar in 
anul 1947 — 742. încă mai grea e 
situația artiștilor cinematografici ca
re lucrează fără angajamente.

A crescut considerabil șomajul în 
sânul artiștilor care lucrează in stu- 
diou dela caz la caz (așa numiți 
„extra"). Astăzi în studiourile cine
matografice lucrează abia 400 ase
menea artiști, adică de 3 ori mai 
puțini decât acum 1, 5—2 ani.

Tot mă, mulți șomeri cer ajutor 
„Societății de As gurare contra șo
majului". Printre artiștii cinemato
grafici care au nevoie de aiutor se 
întâlnesc tot mai des numele renu
mitelor ..stele" de cinematograf care 
sunt astăzi nevoite să trăiască cu 
20 dollari pe săptămână.

După mărturisirea revistei ..Motion 
Picture Herald", perspectivele acti
vității de mai departe a industriei 
cinematografice americane este și 
mai lipsită de bucurii mai ales în 
legătură cu reducerea bruscă a ex
portului produselor cinematografice 
ale USA.

x
Cheltuelile de ocupație ale guver

nului USA in Japon a i-au costat pe 
contribuabilii americani 2.305 dollari, 
dar sfârșitul c^elOielilnr mai departe 
a sute și >ii'e de milioane dollau nu 
se vede încă.
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