
Sâ respectăm indiceletehnic-economic1
Obiectivul princ.pal al întrecerii 

socialiste In jurul căreia se axează 
celelalte obiective, este utilizarea 
din plin a capacității ir s'alaț'ilor 
noastre, adică respectarea indicelor 
tthnic-economic.

Chemarea lansată delaminatori 
pentru continuarea întrecerilor so 
cialiste pe luna Februarie, s b 
loz'nea: „Să folosim din plin ca
pacitatea utilajului nostru" a fost 
primit cn un deossbit entuziasm, 
atât din partea muncitorilor fu na- 
liști, cât și a celor dela Oțe Aria 
Siemens Martin.

S’a contnuat cu avânt întrece
rea socialistă, muncitorii depunând 
eforturi în muncă, însă rșadeie 
nu sunt cele doriie, deoarece ei 
n’au fost susjinuți și sprijiniți în
deaproape de tehnicieni. Pe p i- 
mele zîce zile ale lunii Februrie, 
în sectoarele prncipaie dm uzină 
suntem Sub Pian, ba char In 
unele locuri cu mult, iar indicele 
tthnic-economic nu este atins 
doar la Finalul Nr. 1. Muncitorii 
acestui furnal pnntr’o mai bună 
organ zare a muncii au reușit să 
folosească numai 98,7°/» de volum 
util din furnal pe tonă de fontă, 
dar și aceasta este mai slabă de- 
r ât cea obț nută pe perioada 19 — 
31 Ianuarie, când s’a folosit doar 
95°/« din volumul util al famatu
lui pentru producerea unei tone 
de fontă.

La Furnalul Nr. 4 volumul util 
este cu mult d; plșit, folosindu-se 
cu 20% mai mult din volumul 
util al furnalului pe tonă de fontă 
în primele zece zle ale lunii Fe
bruarie, cu toate că pe perioada 
19—31 Ianuarie s’a cbtinut un 
indice bun. — Căror fapte se da- 
torește această state de lucruri? 
Se invocă motivul de către con
ducerea tehnică a secției că mi
nereul sosit dela Teiiuc conține 
prea mult steril. Aceasta Insă, este 
nelalocul ei, deoarece se poate 
înlătura p intr’o recepție eficace 
asvp-a calității minereului. Cauza 
ce determină In bună parie cali
tatea proastă a minereului este 
aceia că tehnicienii dtfa Furnale 
au rămas indiferenți față de acea
stă problemă, iar Direcțunea Com
binatului la rândul ei n’a luat 
măsuri din timp pentru ca Minele 
Teiiuc să transporte minereu de 
bună calitate.

Atât Direcțiunea Combinatului, 
cât și conducerea Minelor Teiiuc 
trrbie să rezolve de urgență 
problema minereului, ca minereul 
sosit la Hunedoara să f e de cali
tate corespunzătoare, asgurându- 
se astfel îndeplinirea pn gramului 
de producție la Furnale.

Atât calitatea inferioară a mine
reului, cât și faptul că Mmele 
Teiiuc au realizat pe pr mele 9 z le 
ale lumi Februarie doar 68 86% 
din programul de limonită se da- 
torește slabei activ.tăți a Sindica
tului dela Teiiuc. — întrecerea 
socialistă In sectorul miner are 
aceleași forme veihi cu ang ja- 
merte de mântuială, fiind oigrni- 
zhă In mod birocratic, ba (.h ar 
mai mult, nici evidența desfășu
rării ei nu se ține la curent.

La Oțclăriile Siemens Martin, 
la cuptorul Nr. 1, pe prima decadă 
a lunii curente s’a obținut 85,5°/» 
din ind'cete real, iar la cuptorul 
Nr. 2 81,5%, cu toate că pe pe
rioada 19-31 hnuarie, cuptorul 
Nr. 1 a obiinut 96% din indicele 
cuptorului, iarcupioiui Nr 2 88,5 
la sută. Nici aceste cifre nu atn g 
cifrele reale ale capad ății cuptoa
relor, Insă ele au foit cu mult 
ma> bune. — La cuptorul Nr. 1 
s’a dat cu 20 kg /m. p. mai mult, 
iar la cuptorul Nr. 2 cu 12 kg/ 
m. p. mai mult — Care sunt 
cauzele care determină acest lucru? 
Cauza cea mai importantă este 
aceia că la Oțelăria Siemens Mar
tin s'? pornit pe acea linie de a 
se încărca cuptoarele pentru șarje 
mici —- acestea având durata mai 
scurtă, — crezându se că prin 
aceasta se va atinge indicele teh- 
nic-ecpnomic al cuptoarelor. — 
In s himb nu s’a atins, concomi
tent nici angajamentul muncitorilor 
și tehnicienilor oțelari, de a da 
180 kg. oțel/m. p. de vatră.

Luând In considerare starea In 
care se află toate utilajele dela 
Oțelăria S tmens Martin, indicele 
tehnic-economic ale cuptoarelor se 
poate realiza. — Ca dovadă sunt 
rezultatele spontane obținute de 
eihiptle conduse de Puja Gheor- 
ghe dela cuptorul Nr. 3 »i Andruț 
Gh orghe dela cuptorul Nr 2 
Pnmul — cu (âitva zile Inaink 
de a scoate cvpiornl Nr 3 din 
funcțiune — a reușit casâcbțină 
un ind ce tthnic foarte bun, dc- 
făl'ndu 1 cu 22,2%, iar al doilea 
în z ua de 12 Femuarie a. c. a 
reușit ca să depășească indicele 
tehnic-economic cu 12%, dând cu 
a ât mai mul oțt I pe ora și metru 
pătat de va ră.

A estea Inr?, cer o temeiric? 
muncă de oigmizare la fiecare 
cuptor și de hecare prim-toptor 
In pai te, cere ca utilajul să f>t 
fo'osit din pun, așa cum a fest 
luatș*»rg j meniul, ceit întărirea 
iăsp nuc, > p rs unale a fiecărui 
muncitor, hhmcian și ing.ner In 
parte, iar Comitetului Sindical d>n 
secție, îndrumat de Comitetul Sin 
dicai al Combinatului, i se cere 
să sprij ne impativcie pornite de 
jos, sa le desvolie In masse, pen
tru ca exemplul fruntașilor să fie 
urmat de toți muncitorii secției.

Buna org mizare a muncii| folo
sirea din plin a utilaj Jui și întă
rirea cp ritului de răspundere per
sonală sunt condițiile de bază la 
Oțelăria Siemens Martin pnn care 
se poate as gura inupinirea Pla 
nului și chiar depășirea lui, prm 
respectarea angajamentului: „să 
dăm 180 kg. oțd/m. p. de vatră" 
și „să reauuem durata de elabo 
rare a șaijei la 6,20 ore*.

La Laminoare indici le tthnic- 
economic se piezintă cel mai slab, 
dintre cele trei secții prmcptie. 
Pe prima decadă a lunei F, brua 
rie s’au realizat doar 74,32% din 
producția specifică pe ora electiv 
funcționare, pe câid în cursul 
ultimei decade din luna trecută 
s’au obținut 91,40% dm producția 
Specifică a lami oarelor. Ceeace 
dovedește cep >citatea laminoarelor 
noastre este aceia că In zua de 
24 knuane a. c. s’a atins o pro 
ducț e specifică, de aproape 100% 
pe oră tfectiv funcționare. Ce ea ut 
dttermină în cea mai mare pute 
că Laminoarele noastre să fie sub 
Plan și depaite de realizarea in 
dice or tehnic- economic, este lipsa 
de lingouri. — Lipsa de lingouri 
se ea oitște pe deoparte nelnde- 
plin rii Planului de către Oțelăria 
Siemens Mi tin, iar pe de altă 
parte transportului defectuos orga
nizat. Ojre s’ar putea evita ca 
Laminoarele să stea 2—3 ore. 
atunci când sunt lingouri depozi
tate In fața Turnătoriei de fonta ? 
Categoric că da. Dar numai atunci, 
când tiansporturiie vor fi bine 
organizate și planificate.

E*te necesar ca să se pună un 
accent deosebit pe aprovizionarea 
la tmp a secțiilor principale. — 
Transporturile să fie Ia așa fel 
organ zrte și plamf cate ca In 
primul rând să satisfacă cerințele 
de bază ale uzinei. De aceia Di
recțiunea Comb natului trebue să 
intervină la timp pentru ca din 
cauza transporturilor, minereului 
prost, etc. să nu fie periclitată 
îndeplinirea Planului In principa
lele sectoare de muncă d n uz na 
noastră.

Trebue să se ia măsuri urgente 
și concrete pentru remedierea 
acestor I psuri, să se li h deze cu 
mentalitățile ve. hi ce mat persis ă 
încă și care frânează buna desfă
șurare a procesului de producție.

Fecărui muncitor, tehnician și 
inginer Ii revine ca o datorie de 
frunte, ca să vegheze la locul său 
de muncă și să demaște toate 
pornirile de a împiedeca mersul 
înainte, iar organizațiilor de bază 
din secții le revine sarcina sa 
combată cu h >tăiî e rutina și în
cercarea de a ane hiloza munca.

Numai prin muncă și lup ă 
hotărllă, împotriva vechilor men
talități vom reuși să tndepln m 
cu succes Planul de Stat pe 1950, 
vom reuși să întărim Irgăul păcii 
și al socialismului. V. F.
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Luptăm pentru pace
In ziua de 9 Februarie a. c. 

au avut loc meeling-uri pentru 
pace la Fabrica de Dolomită și 
Secția Prăjitoare dela Furnale, în 
cadrul eărora muncitorii și elevii 
și-au luat angajamente să depună 
tot eforul în lupta pentru reali 
zarea Planului de Stat, întărind 
astfel lagărul păcii, dând lovitură 
după lovitură, ațâțătorilor la un 
nou război. Întreaga activitate a 
muncitorilor noștri conduși de 
Partid se desfășoară sub semnul 
luptei pentru pace și prosperitate.

La Fabrica de dolomită.
La meetingul dela Fabrica de 

dolomită unde au participat mun
citori, atât din partea fumaliști- 
lor cât și a oțelarilor și lamina- 
torilor, numeroși muncitori au 
luat cuvântul, luându-și angaja
mente în muncă.

„ Tovarăși, luptând pentru rea
lizarea Planului, luptăm pentru 
pace" — a spus șeful de echipă 
Șerban Gheorghe, — deci fiecare 
dintre noi trebue să-și dubleze 
forțele în muncă, să dea dolomită 
de calitate tot mai bună, spriji
nind astfel munca tovarășilor noș
tri oțelari, cari luptă pentru mai 
mult, mai bun și mai eftin oțel.

Mai mult oțel, înseamnă mai 
multă pâine pentru noi și fami
liile noastre, înseamnă întărirea 
puternicului lagăr al păcii, în 
fruntea căruia stă Uniunea So
vietică, condusă de genialul ei 
conducător, tovarășul Stalin. Pe 
lângă aceasta, fiecare tonă de oțel 
înseamnă câte o lovitură de pumn 
dușmanilor păcii și ațâțătorilor la 
un nou război. Eu, în numele 
echipei mele îmi iau angajamentul 
ca în cursul lunii Februarie a. c. 
să dăm cu dolomită de bună 
calitate peste programul prevăzut, 
fiind convins că pnn aceasta vom 
contribui la lupta comună a oa
menilor muncii din întreaga lume, 
pentru pace și bunăstare.

A mai luat cuvântul încărcă
torul Miloș Vasile care și-a luat 
angajamentul ca și el să depășească 
norma lunii Februarie a c. cu 
60‘fii. Luând cuvântul, tehnicienii 
și-au luat angajamentul de a 
sprijini pe deplin acțiunile mun
citorilor.

I. Stănciulescu 
corespondent

La Prăjitoare
ln ziua de 13 Februarie a. c. 

muncitorii dela Prăjitoarele fur
nalelor noastre în cadrul unui 
însuflețit meetvng pentru pace, au 
înfierat uneltirile ațâțătorilor la 
un nou război, totodată și-au luat 
angajamentul de a lupta pentru 
Plan, concomitent pentru pace.

„Noi nu mai vrem mizerie, 
foamete și distrugere — spune 
scrisoarea adresată Redacției noas
tre — nu mai vrem să vedem 
orfani, văduve de război și inva
lizi, deci nu vrem războiul și vom 
impune pacea ațâțătorilor imperia
liști.

Ne luăm angajamentul ca prin 
munca noastră t>ă îndeplinim și 
depășim prevederile Planului, în
tărind astfel lagărul păcii, condus 
de marea și invincibila Uniune 
Sovietică*.

Ghiurcuț loan 
corespondent

COMUNICAT
asupra realizării Planului de Stat pe anul 1949

Consiliul de M niștrii al Republicii Populare Române, pe baza 
raportului prezen at di Comsiune» de Stat a Planificării asupra rea- 
I zării Planului de Stat pe anul 1949, comunică următoarele:

Planul pe anul 1949, primul Plan de Stat al Republicii 
Populare Române, a fost îndeplinit. El a fost realizat de clasa 
muncitoare ș țâră ni nea muncitoare sub conducerea Partidu
lui Mutic toresc Român datorită elanului și dârzenie] cu care 
au muncit, învingând dlftcultățde ce le stăteau în cale, șl ho- 
tărîrii cu care au dus lu ta împotriva dușmanului de clasă. 
Realizarea plan Iul se datorește totodată ajutorului frățesc șl 
multilateral acordat de U R. S. S. șl colaborării strAise cu 
țările de democrație populară.

Realizarea Planului de S at pe anul 1949 constitue un nou 
succes al Republicii Populare Româie, un pas însemnat îna
inte pe drumul construirii socialismului.

Real zarea Planului de Stat pe anul 1949 se caracterizează prin 
următoa e’e rezultate:

I. Industria
Planul producției industriale a fost realizat tn 

proporție de 108%, fiind îndeplinit cu 20 de zile îna
inte de sfârștil anului. Un număr de cca. 400 între
prinderi au terminat planul cu multe saptâmftni 
înainte de sfâ șttul anului, unele din ele lucrAnd încA 
din trimestrul Iii în contul anului 1950.

Sarcina de creștere a volumului producției industriale 
cu 4O°/o fa/d de anul 1948 a fost tndepltmtd și depășita.

Pe ramuri industriale planul a fost realizat astfel:
102,0%
107,6% 
99,40/0

107,1% 
111,7 «/o 
115,io/o 
124.50/0 
112,4O/o

Industria minereurilor și sării
carboniferă

II de petrol și gaze
w energie electrică
•• siderurgică
>• constiucfiilor de mașini
ăi electote Unică
W chimică

Industria materialelor de construcție 9B,0o/e
„ lemnului și mobilei 118,6% 
„ celulozei și hârtiei 113,5%
„ textili 102,7%
„ pielăriei 12Ș,5%
„ sticlei și ceramicei 120,4e/e
„ alimentară 105,5e/e

Succesele obținute In industrie se reflectă nu numai fa Îndepli
nirea și depășirea sarcinilor cantitat ve, ci și ln ceeace privește Îm
bunătățirea calității la multe produse și Îmbogățirea sortimentelor.

S’au făcut importante progrese tn ceeace privește org mizarea 
producției Intreprindeiilor. Numeroase pocese tehnologice au fost 
îmbunătățite noui procedee tehnologice au fost introduse, s’a trecut 
la întocmirea și introducerea treptată de standarde de Stat.

la cursul anului 1949, industria noastră a produs materiale noui 
d un număr important de prototipuri de mașini și agregate, dintre 
care multe au și fost intred ise fn fabricație de serie.

Astfel, In cursul anului 1949 s’au produs prima oară:
Oieluri pentru rulmenți și alte oțeluii speciale, cabluri de oțel- 

■lumin.u pentru linii electrice de transport, motoare D-esel de 190 
HP., motoare cu explozie, strunguri perfecționate, mașini de găurit 
H alezat, mașini universale de ascuțit, convertizor de 7500 KVA., 
turbină hidraulică cu generatori de 4200 KVA.. transformatori de 
7500 KVA., mașini de filat, mașini de egrenat bumbac și alte mașini 
jeutru industria textilă, cult valoare, vagoane g-ele de mare capacitate 
de Încărcare, trolu de intervenție, trolii de punere 'n producție, tran
smisii intermediare triple și sape cu 3 conuri pentru industria petro- 
1 feră, rulmenț', elect'o motoare capsulate, dinamuri pentru iluminatul 
vagoanelor, mașină de polzit metale dure prin an: electric, centrată 
de radioficare, sticlă rezstentă la foc, ciment metalurgic, precum și 
lumeroase p-o lase chmice și medicamente,

In cursul anului 1949 s’au introdus pentru prima oară ln unele 
sectoare industriale indici tehnico economici, care au dus la o mai 
bună folosire a utilaj Hui industrial respectiv.

Astfel, la furnalele înalte din întreprinderile d «pinzând de Direc
ția Generală Siderurgică, indicele de utilizare a sporit In trimestrul 
IV față de trimestrul I cu 10,6%, iar la cuptoarele de oțel cu

La Sovrommetal indicele de ut Uzare a laminoarelor a crescut 
pe diferite linii de laminoare in trimestrul IV față de trimestrul I Intre 
1,5% și 19,7%.

Cea mai mare pirte a lntrepr nderilor a fost dotată cu fond de 
rulment, ceeace a făcut pis bilă trecerea la sistemul socialist de 
gospodărire chibzuită a întreprinderilor.

Ca urmare a creșterii cantitative și calitative a producției indus
triei și a Intăiirii organzitorice a întreprinderilor, sectorul socialist 
In industrie a crescut și s’a desvoltat considerabil in cursul anulai 
de plan 1949.

Cu toate aceste realizări, ln cursul anului 1949, au fost nume
roase greutăți și lipsuri. Dacă greutățile întâmpinate au fost cavzute 
ln primul rând de faptul că a liosit experiența muncii după plan, 
ipsurne s’au datorat In primul rând unei insufetentr discip'ine de 

pian. Daasemanea au fost deficiențe In ceeace privește respectarea 
eahtățn și sortimentelor.

In cursul anului de plan s’au dat sarcini de reducere a prețu
lui de cost lacepând cu al doilea semestru, obținăndu-se rezultate 
pozitive In cale mai multe sectoare.



,UZINA NOASTRA

Din Țara Socialismului
CE AU VĂZUT MINERII DIN SCOȚIA ÎNTRECERI SOCIALISTE
---------esee IN UNIUNEA SOVIETICĂ ~-------- în cinstea alegerilor

pentru Sovietul Suprem al U. R. S. S.Sindicatul minerilor din Scoția 
a publicat de curând {o broșură 
în care membrii delegației care 
au vizitat în toamna anului 1949, 
Uniunea Sovietică, își transcriu 
impresiile din această călătorie. 
Alcătuită din șase muncitori, în 
frunte cu William Pearsan, secre
tarul general al Sindicatului Mi
nerilor din Scoția, delegația a fost 
trimisă în U.R.S.S. în urma hotă
rârii conferinței sindicale, pentru 
strângerea legăturilor de prietenie 
cu ' minerii din U. R S. S și cu 
poporul sovietic.

Demascând această propagandă 
a presei reacționare, autorii bro- 
șurei scriu cu o fină ironie în pri
vința așa zisei „cortine de fier": 
„Cortina de fier" se află, probabil 
în Apus, deoarece noi în Răsărit 
nu am văzut-o nicaeri 1

,țVrem să subliniem — spun 
mai departe autorii broșurei — că 
această călătorie a noastră în U. 
R. S. S. n’a avut nicidecum un 
itinerariu fixat dinainte Am fost 
întrebați ce anume vrem să vedem 
și unde vrem să mergem. Tova
rășii sovietici nu ne-au ascuns 
nimic și am fost liberi să mergem 
orișiunde, să vorbim cu cine ne-a 
plăcut și să întrebăm orice".

Respingând cu indignare afir
mațiile tendențioase cum că în 
U.R.S.S. ar exista munca forțată 
și persecuția religioasă, membrii 
delegației afirmă că s’au convins 
cu ochii lor că în U.R.S.S. există 
deplina libertate a cuvântului, și 
cea religioasă că muncitorii pot 
aduce critici responsabililor sindi
cali și că iau oarie d’recfă la 
conducere. Hugh Hades, unul din 
membrii delegației, cu prilejul 
comunicării făcute la postul de 
radio, a afirmat următoarele: 
„Poporul sovietic este liber, el nu 
are stăpân care să-1 exploateze; 
țara si industria aoarțin poporu
lui ; toate produsele sunt la dis
poziția lui. Mă adresez poporului 
englez cu rugămintea să nu creadă 
minciunile din presă, care slujesc 
doar acelora ce vor să nimicească 
această țară măreață. Ațâțătorilor 
la război noi treb’ie să le răspun
dem cu o și mai stiânsă prietenie 
cu poporul sovietic".

Minerii sovietici la ei 
acasă.

Principalul capitol al acestei 
broșuri cuprinde descrierea situa
ției din industria carboniferă so
vietică. Minerii scoțieni au vizitat 
bazinele'carbonițere d n Doneț și 
de lângă Moscova, au coborât în 
mine, au vizitat locuințele mineri
lor și au discutat cu mulți m neri 
și responsabili sindicali. Compa
rând aceste mine din U. R. S. S. 
cu cele din Anglia, și în special 
cu cele din Scoția, autorii broșu
rei afirmă, cu toită hotărârea, că 
minerul englez nici nu-și poate 
imagina condițiile de trai ale mi
nerului sovietic. „Dați-r.e voe să 
ridicăm puțin — snun autorii 
broșurei — cortina de fiei" si să 
vă descriem câteva din realitățile 
minelor sovietice, în compa'ație 
cu cele din Anglia. Cunoscând 
cumplitele distrugeri provocate de 
cotropitorii naziști în aceste bazi
ne carbonifere din Doneț și de 
lângă Moscova, ne așteptam să 
avem în față un tablou trist, dacă 
nu dezastruos. Cum ar fi posibil, 
gândeam noi, ca lucrările de re
construcție — oricât de harnici 
ar fi sovieticii — să poată ref-ice 
totul numai în trei ani, așa Fcum 
fusese la început. Inchipuiți-vă 
mirarea noastră când am văzut 
că prima mină în care am cobo- 
rît era înzestrată cu cea mai mo
dernă tehnică, așa cum nu văzu
sem nicăeri în minele noastre 1 
Minele sovietice sunt mecanizate 

integral și accidentele în muncă 
— atât de frecvente la noi — 
sunt ca și inexistente. Tehnica 
securității în minele sovietice, 
aplicând după metoda celor mai 
avansate cercetări științifice, con- 
stitue una din principalele carac
teristici ale industriei miniere din 
U. R. S. S.

Mai departe, minerii scoțieni 
vorbesc cu admirație și emoție 
despre indemnizația în bani acor
dată minerilor sovietici pentru 
stagiul de serviciu în muncă, des
pre pensia pe care ei o primesc 
dela vârsta de 50 ani, și concediul 
plătit di 24 zile pe care aceștia 
îl petrec în splendide case de 
odihnă sau în sanatorii somtoase. 
De ani și ani, minerii englezi 
luptă fără folos pentru ridicarea 
pensiilor lor, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și cu 
toată așa zisa „naț onalizare" a 
industriei carbonifere engleze, si
tuația miner lor din Anglia rămâne 
aceiași 1

Un alt membru al delegației, 
Robert Mac Auchen e în vârstă 
de 66 ani. Din acești ani, 55 el 
și i-a petrecut în mine, muncind 
până în ziua de azi. „Eu nu pri
mesc nici o pensie, nici o in
demnizație pentru împlinirea ani
lor de serviciu", spune el.

Cum e cinstită munca 
în U. R. S. S.

Buna situație materială a mi
nereului sovietic este complectată 
de rolul important pe care Guver
nul și Statul sovietic i-1 rezervă 
în industria socialistă. Delegații 
povestesc, mai departe, despre 
felul cum e sărbătorită „Ziua Mi
nerului" în U. R. S. S. și despre 
marea cinste care se acordă acolo 
minerilor. Munca mineru'ui nu e 
prețuită numai de către mine i 
și de Stat, întregul popor îi este 
recunoscător, iar la posturile de 
radio sunt mereu dedicate ore 
speciale, în care se evidențiază 
munca lui. Minerul e socotit un 
cetățean extrem de important, care 
îndeplinește o muncă foarte pre
țioasă pentru popor".

Delegații subliniază și rolul 
imens al sindicatelor și al condu
cerii industriei sovietice. „Unul 
d n lucrurile care dela început te 
izbește în U. R. Ș. S. es'e foița 
mișcării sindicale. Sindicatele sunt 
organizate pe baze absolut demo
cratice, s nd’cal șt i avâ*id dreptul 
deplin de a critica și la nevoie, 
de a schimba pe conducători"

Un alt membru al delegației, 
Mac Leen, sublin ază diferența, 
bătătoare la ochi, care există în
tre industria carboniferă engleză 
și cea sovietică: „Noi am vrea să 
dăm un singur sfat minerilor 
noștri. Insistați ca o delegație spe
cială să viziteze, neapărat, bazinele 
carbonifere din U. R. S. S., pen
tru a vă convinge cum cărbunii 
pot fi extrași numai cu ajutorul 
mașinilor, iar nu cu sudoarea și cu 
sân .ele oamenilor!".

Delegația mai remarcă și ritmul 
neobișnuit de rapid al uriașeler 
prefaceri d n țara Socialismului. 
Au fost mirați, de pildă, de felul 
cum se construesc casele de lo
cuit pentru muncitori. Munca nu 
se întrerupe nici ziua, nici noap
tea, iar acolo unde satele și ora
șele au fost distruse de invadatori, 
poporul sovietic ridică cu repezi
ciune alte sate și alte orașe, mai 
frumoase și mai moderne.

„Pretutindeni pe unde am fost 
am văzut forța și febrilitatea cu care 
poporul și statul sovietic șterg 
urmele războiului. Realizările oa
menilor sovietici sunt în această 
privință deadreptul surprinzătoare. 
Case noi de locuit, magazine, 
școli, case de ogihnă și Palate 

de Cultură, au fost construite 
peste tot".
Desvoltarea culturală

Grija pentru viața culturală a 
minerilor — spun autorii broșu
rei — nici nu suferă comparație 
cu ja'nica situație a minerilor din 
Anglia. Palatele de Cultură din 
raioanele carbonifere sunt un lucru 
unic. Ele posedă o sală de con
cert, una de conferințe, și alte 
încă 30 de încăperi diferite, pen
tru tot felul de manifestări cultu
rale. „Regretăm că nu putem să 
arătăm minerilor din Scoția ce 
înseamnă o instituție cu adevărat 
în slujba culturii 1“ exclamă dele
gații.

Sintetizând tot ce au văzut în 
Ța-a Socialismului, minerii sco- 
ț eni ajung la următoarea conclu
zie: „Singurul lucru pe care-1 
doreș'e poporul sovietic este să i 
se dea posibilitatea să-ș desvolte 
mai departe economia sa socia
listă, ca să îmbunătățească starea 
generală a poporului. Delegația 
noastră s’a convins că poporul 
sovietic nu vrea război; el vrea 
să trăiască în pace ș vrea să se 
refacă depe urma d'Strugerilor 
suferite în ultimul război.

Deaceea noi facem apel la 
guvern, să ia toate măsurile pen
tru îmbunătățirea raporturilor cu 
U. R. S. S și să închee cât mai 
multe convenții comerciale cu ea".

Relatările sincere ale acestei 
delegații de mineri scoțieni care 
au vzitat U. R. S. S., sunt unele- 
mt nt foarte prețios pentru întărirea 
legăturilor de prietenie dintre oa
menii muncii din Anglia și 
poporul sovietic.

* * *
In cele șase luni sare s’au 

scurs dela vizita delegației mine
rilor scoțieni, în minele din Dom- 
bass s’au petrecut noi schimbări 
remarcabi'e, iar datorită noilor 
mașini primite, munca subterană 
a devenit mult mai ușcară.

In August 1949 minerii scoțieni 
au văzut la mina Makeevka patm 
combaine în acțiune. In prezent 
aceste mașini se află la toate mi
nele din Stalino. Numărul com- 
ba nelor în acțiu ne în minele din 
Dombass s’a dublat în această 
perioadă. La minele din Gorlov- 
ka au început să lucreze noi ti
puri de combaine pentu extra
gerea cărbunelui și noi locomotive 
electrice au intrat în funcțiune. 
Pentru a îmbunătăți condițiile de 
muncă, în minele de cărbuni au 
fost instalate numeroase ventila
toare și s’au efectuat vaste lucră
ri de consolidare cu ajutorul 
stâlpilor de metal.

Minerii scoțieni și-au arătat 
admirația față de sistemul de ilu
minat pe care l-au văzut în minele 
din baz nul Donețului. In ultime
le șase luni au fost instalate în 
nenumărate mine lămpi care dau 
o lumină asemănătoare cu lumina 
zilei Troleybusurile care trans
portă pe mineri Ia locurile de 
muncă au fost introduse la multe 
mine din regiunea Stalino. In 
această regiune, în uit mele luni, 
numărul lor s’a dublat După 
viz ta minerilor scoțieni, au luat 
ființă 12 noi cluburi, case de 
cultură și 48 b blioteci numai în 
regiunea Stalino.

Bibliotecile minelor din această 
regiune au în prezent cu 85°.'o 
mai multe cărți decât acum șase 
luni. In aceaași perioadă s’au pus 
la dispoziția minerilor case cu o 
suprafață de locuit de peste 
200 000 metrii pătrați, iar peste 
1.000 muncitori și tehnicieni și-au 
construit propriile lor case cu 
ajutorul creditelor acordate de 
Stat, (Agerpres)

Colectivui din Uzina de con- 
stru țe a mișinilor di 1 ^Kaluga 
și-a luat, în cinstea alegerilor, 
angajamentul socialist de a înde
plini programul primului trimens- 
tru cu 105% Datorită aplicării 
metodelor rapide de prelucrarea 
metalelor și de sporire a produc
tivități muncii s’a hotărât să se 
mărească cu 29% producția ob
ținută dela fiecare unitate de uti
laj.

(Agerpres)
** *

Oamenii muncii din R. S S. 
Biolorusă se pregătesc să întâm
pine alegerile pentru Sovietul Su
prem al U R. S. S cu o mare 
ridicare a productivității muncii. 
In orașele și satele Republicii au 
loc adunări, consacrate acestui 
important eveniment din viața în
tregului popor sovietic.

In R. S. S. Biolorusă s’au for
mat 31 de circumscripții electo
rale pentru alegerile în Sovietul 
Uniunii și 25 — dentru alegerile 
în Sovietul Naționalităților.

Muncitorii din uzina de mașini 
de cusut și cei dela fabrica de 
încălțăminte, au mărit producția.

Colhozurile și gospodăriile in
dividuale țărănești au lansat în-

O pildă măreață
Broșura cu titlul de mai 

sus cuprinde însemnările a 
trei țărani muncitori din țara 
noastră care au văzut anul 
trecut cu ochii lor, cum 
muncește și cum trăește ță
ranul sovietic.

Intr’un grai simplu acești 
țărani povestesc lucrurile mi
nunate pe care le-au întâlnit 
ei prin Uniunea Sovietică și 
care i-au mișcat mai mult.

Astfel lui Codreanu Ște
fan din comuna Sârbi-Tuto- 
va, i-a rămas adânc întipărit 
în minte munca cu tractoa
rele și cu tot felul de mașini 
care nu numai că ușurează 
munca omului, dar lucrul 
făcut cu mașina e mai bun 
și mai spornic. El spune că 
cele văzute în douăsprezece 
colhozuri pe unde a fost, ausă- 
dit în el încrederea nestrămu
tată că mergând pe calea 
gospodăriilor agricole colec
tive, țărănimea noastră mun
citoare merge pe drumul cel 
bun. Și într’adevăr, Codrea
nu Ștefan muncește cu râv
nă, plin de încredere, în gos
podăria agricolă colectivă 
„Drum nou“ pe care au al
cătuit-o țăranii săraci și mi- 
jocași din comuna Sârbi jud. 
Tutova.

Pe Ana Martinica, țăran
că muncitoare din corn. Răz- 
boieni Iași, a mișcat-o mult 
traiul fericit pe care îl duc 
femeile colhoznice, traiul lip
sit de griji al bătrânilor și 
viața minunată a copiilor. 

treceri pentru cea mai buna mun
că de pregătire a iisămânțărilor.

Mari pregătiri în vedetei ale
gerilor pentru sovietul Suprem 
al URSS se fac de către a-t ști, 
scriitori și artiști plastici ai repu
blicii. E1 citesc alegătorilor noile 
lor compoziții și pregătesc expo
ziții de artă plasfcă.

Pe șantiere, în întreprinderi, in 
colhozuri, sovhozuri, instituții de 
stat și în institute superioare de 
învățământ, mii de agitatori lă
muresc pe alegători asupra „re
gulamentului alegerilor pentru So
vietului Suprem a! URSS", orga- 
n'zeazază consfătuiri lămuritoare 
asupra const tuției URSS, asupra 
marilor prefaceri petrecute în 0- 
rașele ș; satele R S S. Bieloruse, 
dela ultima alegere pentru Sovie
tul Suprem al URSS și până în 
prezent.

Colec ivul marilor întreprinderi 
din M nsk, Gomol, Vitebsk, Gro- 
ino și alte o-așe ale Republici 
au început munca după metoda 
stahanovis ă, în cinstea alegeri'or 
pentru Sovietul Suprem Colecti
vele și au luat angajamentul de a 
îndeplini normele planului cinci
nal, până la 12 Martie.

(Agerpres)

„Trebue să ne fie limpe
de" — spune Ana Martini
ca — „că singura cale pe 
care putem păși pentru do
bândirea unui trai îmbelșugat, 
asemenea traiului dus astăzi 
de colhoznicii sovietici, este 
calea arătată de Partid, calea 
gospodăriei agricole colec
tive.

Nicolae Mureșanu din co
muna Eseu jnd. Someș, în
fățișează în însemnările sale 
gospodării înstărite ale col
hoznicilor.

Umblând prin casele aces
tora el a văzut lucruri pe 
care nici nu ar fi crezut că 
s’ar putea afla într’o 
casă de țăran; lumină elec
trică, radio, mobilă frumoasă, 
cămară de bucate plină și a- 
tâtea altele.

Și toate acestea țăranii so
vietici le au pentrucă au ur
mat îndrumarea Partidului 
bolșevic și a tovarăului Stalin, 
intrând în colhozuri și mun
cind cu sârguință pentru bu
năstarea lor.

Citind însemnările acestor 
țărani ne putem convinge 
odată mai mult că țărănimea 
noastră muncitoare poate scă
pa de sărăcie și de mizerie 
în care a fost aruncată de 
trecutul regim burghezo-mo- 
șiercsc numai ascultând gla
sul Partidului, numai pășind 
cu hotărîre pe calea gbspo- 
dăriilor agricole.
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Peste câteva zile se vor îm
plini 17 ani dela luptele din Fe
bruarie 1933, purtate cu măreț 
eroism de clasa muncitoare din 
România condusă de Partidul ei, 
Partidul Comunist Român. 17 ani 
de când sângele sutelor de mun
citori ceferiști, secerați cu mitra
lierele la Grivița, a înscris una 
din; cele mai glorioase pag:ni ale 
istoriei luptor proletariatului din 
țara noastră pentru libertate, pen
tru zdrobirea fascismului, pentru 
independența și suvernitatea Pa
triei, pentru pace și prietenie cu 
Țara Socialismulu învingător.

încă dela sfârșitul anului 1929, 
lumea capitalistă trece prin gi
gantica sguduire a crizei econo
mice mondiale.

Putreziciunea capitalismului a- 
părea în ochii zecilor și sutelor 
de milioane de oropsiți ai soartei, 
tot atât de clară și evidentă, pe 
cât apărea uriașa superiori
tate a sistemului socialist, a Uni
unii Sovietice care, în mijlocul 
ruinei generale, înflorea și se 
desvolta cu repeziciune și con
stituia o adevărată insulă lu
minoasă a fericirii celor ce mun
cesc.

Pentru a înăbuși valul mișcări 
revoluționare ce creștea în țările 
capitaliste- și a târî poporelor în 
războiul antisovietic, marii capi
taliști din Anglia, Franța și Ame
rica încuraja, desvoltarea fas
cismului în Europa, reînvie im
perialismul german pentru a-1 
îndrepta împotriva Uniunii So- 
vietce.

*

Ferecată în lanțul impreialis- 
mului, țara noastră a fost atrasă 
cu o forță irezistibilă în vâltoa
rea crizei. Capitaliști apuseni 
slugile lor, guvernele burghezo- 
moșierești căutau sa asvâde de
zastrul asupra clasei muncitoarei 
țărănimii muncitoare și micii 
burghezi din țara noastră.

In acelaș timp, burghezia și 
moșierimea vând în mod crimina- 
indepedența țăni, contractează îm
prumuturi străne în cond'ți ie 
înfeudare deschisă a țării, capi
talului străin. Dar, supunâr du se 
„planului dela Geneva" — plin 
de înrobire economică a țârii 
noastre pe calea împrumuturilor 
cămătărești — guvernele burghe- 
zo-moșierești acceptă un contri 1 
străin asupra bogăților țării și 
asupra treburilor Statului. Aceas
tă trădare și înjosire fără pe
reche se exprimă prin instalarea 
„controlorilor" reprezentând capi
talul financiar străin pe lângă 
principalele ministere și instituții 
de Stat. Instalați acolo, acești 
percursori ai „gauleiterilor" care 
domnesc azi în Europa marschali- 
2ată își dictează pretențiile: 
concedierea a 3G*/o din salariați, 
trei „curbe de sacrificiu" care să 
scadă cu 60 ’/o salariile funcțio
narilor publici, realizarea a 200 
milioane lei economii din salarii.

Nivelul de trai al muncirilor 
scade scatastrofal: salariile de 
mizerie ale muncitorilor din 1929 
scad la jumătate în 1933, în timp 
ce impozitele sunt mărite. Se în
tețesc amenzile; asuprirea și mai 
nemiloasă ca oricând; clasa mun
citoare se vede pur și simplu 
adusă la sapă de lemn.

Concedierile se țin lanț D n 
1929 până în 1933, numărul mun
citorilor șomeuri rămași muritori 
de foame se mărește de 5 ori. 
La țară, șomejul cuprinde și pro- 
letaiiatul agricol care și așa du
cea o existență mizerabilă Pră
bușirea prețurilor produselor agri
cole și îndatorarea țărănimii față 
de bănci și cămătari fac ca ruina 
economică să lovească nu numai 
în țărănimea săracă ci și în cea 
mijlocașă. O mizerie cumplită a- 
păsn ca un genunchi de plumb 
poporul muncitor.

Organizatorul și însuflețitorul 
acestor lupte era Partidul Comu
nist Român. In ciuda ilegalității 
și a sălbatecei prigoane polițiste, 
Partidul Comunis Român apăra 
interesele clasei muncitoare de
masca uneltirile antipopulare, na
ționaliste, fasciste și războinice

Luptele muncitorești din Februarie 1933
burgheziei, arăta maselor pustiite 
de mize-ie că eșirea din situația 
nenorocită în care se aflau nu 
este posibilă de<ât printr’o poli
tică împotriva regimului burghe
zo moșieresc ș a monarhiei, or
ganiza efectiv și mooiliza masele 
la această luptă, peste capul și 
împotrivirea social-democraților de 
dreapta.

Partidul Comunist Român, a 
fost singurul Partid care a apărat 
interesele naționale ale țării noas
tre.

Conducerea de către Partid a 
fost factorul care a asigurat întă
rirea și desvoltarea mișcărilor 
muncitorești. întărirea considera
bilă a prestigiului și autorităților 
Partidului s’a vădit cu ocazia 
Conferinței pe țară a ceferiștilor, 
petrolișfilor și minierilor în care 
a fost ales comitetul de acțiune 
al ceferiștior în frunte cu tovară
șul Gh. Gheorghiu Dej.

Satisfacerea celor mai impor
tante din revendicările grevei 
ceferiștilor din 2 Fabruarie 1933 
nu a constituit decât o manevră 
vicleană a guvernului burghezo- 
moșieresc care își pregătea forțele 
împotriva ofensivei proletare. Nu
mai după câteva zile parlamentul 
burgheziei și moșierimii votează 
starea de asediu; comuniștii și 
luptătorii înaintați ceferiști sunt 
arestați pe capete, în țară mii de 
muncitori sunt svârliți în temnițe, 
organizațiile muncitoreși sunt di
zolvate și sediile sigilate, ziarele 
muncitorești sunt interzise, toate 
revendicările cucerite sunt respinse. 
„Democrația" burghezia își dădea 
din nou arama pe față.

Muncitorii se ridică la luptă. Ei 
au în frunte pe tovarășii Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Vasile Luca, Ilie Pintilie 
(ucis de călăi la Djftana), Chivu 
Stoica, D. Petrescu, C. Doncea și 
alții.

La 16 Februarie, peste 7000 
de muncitori ceferiști dec’ară din 
nou grevă, fie să sune sirena — 
chemarea la luptă a proletariatu
lui. Da data aceasta lupta are un 
caracter politic clar și vădit. Cu 
înflăcărare sunt îmbrățișate de 
muncitori lozincile Partidului: „jos 
starea de asediu**; „cerem elibera
rea arestaților !**; „jos teroarea!*; 
„jos cu războiul antisovietic !* ; 
„trăiască Partidul Comunist!*.

In acelaș timp se întăreau și 
luau amploare luptele muncitori
lor petroliști din Valea Prahovei, 
care sufereau în mod direct ex
ploatarea despotică a trusturilor 
petrolifere angio-franco americane.

Muncitoiii petroliști dela Româ- 
no-Americană, Astra Română, Uni
rea, Orion-Vega. etc, având în 
frunte pe tov. Gh. Vasiliihi, trec 
și ei dela revendicări economice 
la revendicări politice, dau lupte 
deschise cu pcliția împotriva mi
tralierelor, obțin satisfacerea reven
dicărilor lor economice, impun 
eliberarea conducătorilor lor ares
tați.

Mișcarea de solidaritate ridică 
la luptă masse largii de muncitori 
din întreaga țară. La Cluj, Iași, 
Pașcani, Constanța au loc greve 
ale ceferiștilor, muncitorii unor 
mari întreprinderi din țară declară 
greve de solidaritate

In s'rânsă înțelegere cu trustu
rile și „controlorii** străini ai țării, 
regimul burghfzo-moșieresc trecu 
la înăbușirea în sânge a mișcării 
muncitorești. Darnici fceul mitra
lierelor care la 16 Februarie au 
presărat cu sute de morți și ră
niți curtea și atelierele în care 
trudeau muncitorii flămânzi, nici 
baionetele pe care polițiștii înrăiți 
și jandarmii amețiți de băutură le 
împlântau în soțiile și copiii mun
citorilor, nici miile de arestări și 
s<h:ngiuiri care au urmat, nici 
monstruosul proces împotriva con
ducătorilor luptetnr din Februarie 
nu au izbutit să frângă voința de 
luptă a clasei muncitoare !

Șiroaiele de sânge muncitoresc 

dela Grivița anului 1933 nu au 
curs zadarnic!

Rezultatul practic imediat al 
luptelor a constat în demisia sân- 
geroselui guvern, în răsturnarea 
„planului dela Geneva**, în ple- 
carea3„contrclorilor“ și încetarea 
„curbelor de sacrificiu**. Luptele 
au silit guvernul burghozo-moșie- 
resc să-și amână cu ani de ziJe 
planul de fascizare a țării.

Dar nu numai atât. LuptU din 
Februarie 1933 au constituit tmo 
dată o măreață scou’ă de edu ție 
revoluțioi ară ș politică pentru 
clasa munc toare. Ele au înarmat 
cu experiență politică și organi
zatorică, Partidul clasei munci
toare, i-au întărit influența și au
toritatea în massele muncitoare. 
In focul acestor lupte a crescut 
conștiința revoluționară a oame
nilor muncii, încrederea în forța 
lor unită și în justețea cauzei lor. 
Luptele au fost purtate nu numai 
împotriva burgheziei și moșieri
mii — ci și împotriva armelor 
viclene de desbinare a clasei 
muncitoare, împotriva naționalis
mului și a scizionismului social- 
democrației de dreapta. In cursul 
luptelor a devenit pentru întâia 
oară fapt îndeplinit frontul unic 
de jos.

Clasa muncitoare, condusă de 
Partidul Comunist înarmat cu 
rezoluțiile leninist-staliniste ale 
Congresului al V-lea, a dovedit 
practic, că poate fi și trebue să 
fie hegemonul — conducătorul și 
organizatorul tuturor celor ce 
muncesc la orașe și sate în lupta 
revoluționară pentru nimicirea re
gimului burghezo moșieresc.

Luptele din Februarie au fost 
expresia patriotismului fieib'nte ce 
însuflețește clasa muncitoare. Ele 
au dovedit că clasa muncitoare 
este apărătoarea fermă a indepen
denței și suveranității țărn, că 
m ircitoni și comuniștii sunt în 
frunt a luptei pentru interesele 
Patf ei.

Luptele din Februarie au avut 
un mare răsunet pe pl n interna
țional : ele au constituit primul 
răspuns dat de proletariat instau
rării fascismului, prima mare bă
tălie deschisă antifascistă dela 
aducerea la putere a hitlerismului.

In lup'ele din Februarie clasa 
muncitoare s’a afirmat curajos ca 
o forță luptătoare pentru pace, 
împotriva războaielor urzite de 
imperialiști; ea și-a manifestat fără 
șovăire sentimentele internaționa
liste, dragostea, atașamentul și 
credința fată de Uniunea Sovietică; 
ea a dovedit prin fapte că atunci 
când se pregătește atacarea Uni
unii Sovietice nici focul mitralie
relor împotriva pieptului gol nu o 
poate împiedica să sară pentru a 
opri mâna ridicată asupra Patriei 
Sccialismului, baza eliberării tu
turor celor ce muncesc.

Au trecut de atunci 17 ani. A 
mai curs de atunci sânge munci
toresc, sângele celor mai buni fii 
ai poporului muncitor. Și la Dof- 
t na și Ja Râbnița și in curțile de 
exec ifie ale închisorilor și în la- 
gănle fareste, au putut însă 
aceastea opri în loc m'șcarea 
muncitoreas. ă, Partidul clasei 
muncitoare? Nu, nu au putut!

Inspirat de învățătura marxist 
leninistă, călăuzirdu-se ne conte
nt după experiența de neprețuit 
a gloriosului Partid Bolșevic, fă
urit și condus de geniul lui Lenin 
și S alin, învățând din expe'iența 
proprie și folosind ajutorul multi
lateral dat poporului nostru de 
către Uniunea Sovietică, Partidul 
clasei muncitoare din țara noastră 
a condus și conduce clasa mun
citoare din victorie în victori^, deți
ne rolul de forță conducătoare a 
Statului, înt?rindu-se necontenit 
politic și organizatoric.

Clasa muncitoare, care și atunci 
când era batjocorită și exploatată 
amarnic s’a dovedit demnă și în 
stare să conducă poporul, este 
astăzi clasa conducătoare în Stat,

In țăndări a fost sfărâmată dic 
tatura sângeroasă și fățarnică a 
capitaliștilor, slugi ale capitalului 
monopolist din Apus, dictatura 
apărată de mitralierele și baione
tele unui pumn de îmbuibai îm
potriva majorității covârșitoare a 
poporului. Fii vrednici și credin
cioși ai poporului muncitor, oa
menii strungurilor, furnalelor și 
sondelor, ai războaielor de țesut 
și ai ogoarelor, ei sunt cei care 
țin azi în mâinile lor vânjoase 
pârghiile Statului de democrație 
populară care îndeplinește funcțiu
nile dictaturii proletariatului, dic
tatura majorității poporului asupra 
pojghiței îmbuibaților îndârjiți de 
înfrângerile suferite.

S’a făurit unitatea politică, ideo
logică și organizatorică a clasei 
muncitoare. Social-democrația de 
dreapta, agentura burgheziei și 
imperialismului în rândurile miș
cării muncitoreși, a fost lichidată.

Acum 17 ani, muncitorii trebuiau 
să înfrunte cu pieptul gol baio
netele și focul armelor automate 
pentru a smulge o viață mai bună ; 
azi, în munca spornică, creatoare, 
lupta pentru îndeplinirea Planului

La Spitalul „Ana Pauker“ 
lucrurile nu merg bine

In cursul anului 1949 Spitalul 
„Ana Pauker** depe lângă uzina 
noastră a obținut succese frumoase. 
Bolnavii au avut numai cuvinte 
de mulțumire, iar Ministerul Sănă
tății numai laude.

întrecerea socialistă câștigată Cu 
Spitalul din Simeria arată că în- 
tr’adevăr la Spitalul din Hune
doara s’a dus o muncă temeinică 
din toate punctele de vedere.

* * *
O învățătură a Partidului nostru 

sună : „să nu ne culcăm niciodată 
pe laurii victoriei** și noi Rvem o 
lozincă: „să ținem mereu vie 
flacăra întrecerii socialiste**.

Personalul Spitalului „Ana Pau
ker** îmbătat oe succesul obținut 
în cursul anului trecut, a făcut 
greșala de a nu respecta această 
învățătură și nici lozinca și de 
aceia rezultate’e negative „au în
ceput să apară.**

întrecerea socialistă, metoda cea 
mai perfectă pentiU stimularea 
inițiativei personale, cea mai bună 
armă a Partidului nostru penrru 
înlăturarea balastului vechiu, pen
tru ruperea cu rutina și dogma
tismul, cu tot ce ne frânează, 
această formă minunată a criticii 
și autocriticii nu mai este în viață 
la Spital.

Odată cu stingerea flăcării în
trecerii socialiste, au început să 
apară în spital deficiențe care în 
timpul întrecerilor din anul 1949 
nu au existat.

In timp ce în anul trecut suro
rile își desvoltaseră spiritul critic 
și autocritic și prin aceasta se 
ajutau în munca lor, acum delă
sarea și mângâierea cu succesele 
trecutului face să le găsim într’o 
situație cu totul alta față de anul 
trecut.

Bolnavii cari au trecut prin 
Spital anul trecut, rămân surprinși 
neplăcut de aspectul general ale 
saloanelor care ilustrează nepă
sarea suror lor.

Se remarcă că în timp ce me
dicul consultă bolnavul și are 
nevoie de liniște, surorile discută 
cu voce tare între ele sau cu alți 
bolnavi, făcând ca consultul să 
nu fie destul de eficace și îngreu
nând munca medicului prin par
ticiparea efectivă la vizită.

Aceiași bolnavi au remarcat că 
spre deosebire din trecut, medi
ca ța prescrisă nu se face regulat. 
Mulți dintre bolnavii eșiți din 
Spital au o mulțime de medica
mente neîntrebuințate, care au fost 
scoase de ei, dar au rămas pe 
noptieră.

Serviciul de gardă în timpul 
nopții este bagatelizat, mulți bol- 

de Stat desch’de un câmp larg 
afirmere a patriotismului pentru 
cauza clasei muncitoare.

Răsăritul acestei vieți noi care 
însorește țara noastră a fost po
sibil grație existenței și sprijinu
lui frățesc al Uniunii Sovietice.

Eliberarea țării noastre de că
tre glorioasa Armată a Statului 
Social st a constituit factorul hj- 
tărâ'or care a permis ca poporul 
nostru muncitor să-și smulgă țara 
din lanțul imperial smului, să re
teze tentaculele trusturilor mono
poliste, să svârle peste graniți pe 
urmașii „controlorilor** din 1933. 
Sprijinul pol;tic și diplomatic al 
Uniunii Sovietice, ajutorul econo
mic — dela materii prime și până 
la mașini, dela experiența tehnică 
și până cea de planificare — apără 
independența și suveranitatea Re
publicii noastre Populare, grăbesc 
înflorirea ei, constitue elementul 
hotărîtor al victoriei socialismului 
în țara noastră.

In marele front internaționalist 
al socialismului, în frunte cu 
Uniunea Sovietică și umăr la umăr 
cu celelalte democrații populare, 
oamenii muncii din țara noastră 
înfăp uesc socialismul, visul pentru 
care și-au dat viața eroii clasei 
muncitoare în Februarie 1933.

(Din „Scânteia**)

navi cari aveau nevoie urgentă 
de o soră, sunând ore întregi, 
fără răspuns.

Surorile de gardă nu trec per
manent în foile de observație tem
peratura bolnavului, ceiace îngreu
nează munca medicului care nu 
poate urmări din această cauză 
evoluția bolii. Deasemtni, sunt 
surori cari nu cred de ci viință 
ca să aranjeze pătura și cearceaful 
bolnavilor sau să facă puțină or
dine în jurul patului.

Nemai fiind întrecere, surorile 
cred că nu mai este nevoie de 
critică, multe dintre ele nu res
pectă morala proletară, aruncând 
o lumină nefavorabilă asupra ace
stei instituții de măreață misiune.

Femeile de serviciu nemai fiind 
diiect supraveghiate de surori, au 
început să negljeze curățenia sa- 
’oanelor, a cuiții spitalelor și a 
dependințelor (bucătărie, W.C. uri, 
baie).

Ca drept urmare a stagnării în
trecerii este slăbirea disciplinei în 
muncă Dispozițiunile date de cei 
în drepi și respectarea regulamen
tului de funcționare a Spitalului, 
lasă mult de dorit.

Bolnavilor, de multe ori li se 
aduce mâncarea rece și cu întâr
ziere. Cearceafurile s’au găsit ne
schimbate peste timpul reglemen
tar. — Personalul de serviciu și 
auxiliar între buințează tonuri ridi
cate și dau răspunsuri cari nu 
cadrează cu calitatea unei surori, 
față de muncitorii bolnavi.

Este suficient a arăta numai 
aceste lipsuri, pentru a ne face 
un tablou despre părțile negative 
care apar odată cu stingerea flă
cării întrecerii socialiste dela Spital, 
părți care se pot și trebuesc înlă
turate, așa cum au fost înlăturate 
în cursul întrecerilor din anul 
trecut.

Incadrându-se în întrecere so
cialistă — în frunte cu medicul 
șef și personalul medical — întreg 
personalul auxiliar și de serviciu, 
fiecare având angajamente con
crete, fiecare folosind critica și 
autocritica în mod just, așa cum 
ne învață Parlidul nosttu, lipsurile 
Spitalului vor fi remediate și Spi
talul își va îndeplini așa cum Se 
cuvine sarcina sa, de a da oame
nilor muncii sănătatea, pentru a 
da muncitori valizi, capabili să 
lupte cu toate piedicile pentru a 
asigura succese uzinei noastre în 
îndeplinirea noului Plan de Stat, 
pentru o mai bună stare a noa
stră, a tuturor, pentru întărirea 
lagărului păcii și a socialismului.

N. Babarți
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înființarea Subfilialei Crucea Roșie din 
Combinatul nostru

Pentruca aceasta să-și îndeplinească 
misiunea, este necesar sprijinul tuturor

Trecerea lui Stratulat

„Toată puterea în Uniunea So
vietică aparține muncitorilor dela 
orașe și sate reprezentați prin 
Adunarea Deputaților celor ce 
muncesc"... sună articolul 3 din 
Constituția Stalinistă.

Din acest text reese că spre 
deosebire de toate celelalte țări 
captialiste unde problema ocro
tirii sănătății oamenilor muncii 
este lăsată în grija exploatatori
lor, în Uniunea Sovietică ocro
tirea sănătății oamenilor muncii 
stă în propriile lor mâini.

Educația sanitară și organiz- 
rea inițiativei individuale a popu
lației, formează o parte integrantă 
a ocrotirii sănătății publice sovie
tice și una din formele ei cele 
mai răspândite o constitue orga- 
nizsțiunile Crucii Roșii.

Organizațiunile Ciupii R- ș i au 
pregătit sute de mii de surori 
medicale și brigadiere sanitare, 
au instruit milioane de adulți și 
copii pentru ocrotirea primu'ui 
ajutor după normele și progra
mele sanitare, care au depus o 
muncă rodnică în timpul Marelui 
Război de Apărarea Patriei.

Organizațiunile de Crucea Ro
șie și Semiluna Roșie siint orga
nizații de masă parasanftare, care 
au scopoul de a ajuta organele

Pătrunși fiind de importanța calificării profesionale

Muncitorii, tehnicienii și inginerii
Combinatului nostru au chemat la întrecere 
socialistă toate întreprinderile siderurgice din țară, cu 
obiectivul principal de a îndeplini sarcinile Planului de Stat 

la calificare
In lupta dusă pentru con

struirea socialismulni, în Re
publica noastră ne revine 
sarcina de a creia condiții 
pentru desvoltarea Industrii
lor și în special al sectorului 
siderurgic.

In acesl scop, muncitorii, 
tehnicicii și inginerii Combi
natului Siderurgic Hunedoara, 
pătrunși de importanța ridi
cării nivelului profesional atât 
de necesar pentru mărirea

. . . Ce Comlemn organizat!
Fraților din combinat
Vă spun drept m’am săturat 
De atâta alergat
Nu mai pot sunt dezolat 
Iată ce mi s'a întâmplat 
Mai' acum vre-o cinșpe zile 
Fiindcă n'aveam nici un lemn 
M’a pus naiba și pe mine 
Să mă duc pela Comlemn. 
întrebând cu toată jena 
Le-am întins t mid cartela
— Nu vă supărați vă rog, 
Pot piimi lemne de foc?
— Lasă vorba și hai ține 
Acest bon și vino mâine!
— Vai ce lucru organizat. 
Mi-am spus eu când am plecat. 
Și venind a doua zi 
Comlemn-arul mă primi
Cu un aer condensat 

sanitare ale Ministerului Sănătății 
în munca lor de zi cu zi.

Având în față exemplul Cucii 
Roșii sovietice, Organizația Cru
cea Roșie din Republica noastră 
a trecut la o activitatea practică 
care s’a soldat cuo serie de succese 
In uzina noastră se simțea de 
mult timp nevoia înființării unei 
Subfiliale „Crucea Roșie" care să 
dea un sprijin efectiv unităților 
noastre sanitare.

Din inițiativa Partidului, în ziua 
de 26 Ianuarie a luat ființă Sub
filiala Crucii Roșie a Combinatu
lui Siderurgic Hunedoara. Această 
subfilială își va desfășura activi
tatea în cadrul combinatului, uti
lizând toate formețe de educație 
sanitară ca . prelegeri, discuții, ra
poarte, organizarea de expoziții 
și vitrine, filme documentare, col
țuri de sănătate, etc.

Trecând imediat la activitatea 
practică, urmând exemplul Crucii 
Roșii din întreprinderile sovietice, 
Subfiliala Combinatului organi
zează 2 cursuri de educație sani
tară, care au de scop ridicarea 
nivelului sanitar al oamenilor 
muncii din uzina noastră.

învățând mijloacele de preve
nire a bolilor, aplicând regulile 
de higenă, muncitorii vor fi pă

vității muncii, cheamă la în
trecere socialistă pe toți mun
citorii, cu următoarele puncte:

1. îndeplinirea până la 1 
Iunie 1950 a 50% din sar
cinile Planului de Stat pen
tru calificare profesională și ri
dicarea pregătirii muncitori
lor prin cursurile de califi
care gr. I. II. și III.

2. Asigurarea unei frec
ventă de 90% la aceste 
cursuri din partea elevilor și

M’a luat la'nterogat. —
— Nu vă supărați matale 
Numărul cât ie de mare? 
I-am răspuns cu voce tare
— Nouăsuteoptzecișapte
— Vino mâine pela șapte. — 
Am plecat gândind posac
Ce Comlemn organizat!!! 
N’am băut nici ceai nici lapte 
Și-am fugit că era șapte
— E aici un car cu boi
Pot să’ncarc ? — De unde ? Joi 
Iar mi-am zis, dar enervat 
Ce Comlemn organizat!!
Am mai pus pe foc un pat 
Am mai spart ce am mai spart 
Și cu bonul înarmat
Spre Comlemn m’am îndreptat
— Azi e Joi vă rog frumos 
Pot să iau deaici de jos ? 

ziți de o serie de boli care sunt 
provocate numai, din necunoaș
terea celor mai elementare re- 
gule sanitare.

In ziua de 15 Februarie se 
deschid cursurile de educație sa
nitară, unul ținându-se cu elevii 
Școlii S;derurgice și alt curs cu 
elevii școlii de ucenici. Pentru 
muncitorii din uzină se mai des
chide un curs de prim-ajutor în 
care fiecare muncitor va învăța să 
dea primele ajutoare unui tova
răș accidentat, ajutoare care în 
cele mai multe cazuri sunt ho- 
tărîtoare, ajutoare care nefiind 
aplicate imediat produc compli- 
cațiuni sau chiar moartea. Pentru 
ridicarea nivelului sanitar al ma
selor, Subfiliala prin membrii ei 
medici, a început un ciclu de 
conferințe săptămânale care sunt 
un ajutor prețios muncitorilor 
noștri.

Pentru ca Subfiliala Crucea Ro
șie să-și îndeplinească cu succes 
sarcinile, se cere din partea tutu
ror muncitorilor din uzina noas
tră, sprijinul hotărît, având con
vingerea că această organizație 
va creia cadre sanitare atât de 
necesare aplicării tuturor măsu
rilor pentru sănătatea noastre a 
tuturor. N. B.

producției cât și a producti- 
100% din partea profesori
lor.

3. Creșterea productivității 
munci, celor ce au urmat 
cursurile cu cel puțin 10%. 
(după examenul de calificare)

4. Calificarea unui procent 
de 95% din acei cari au ur
mat cursurile, aceasta în ur
ma examenului de verifica
re a cunoștințelor înușite în 
timpul cursurilor.

— Ce spui măi? le vrei pe toate? 
Vino mâine căstea's date 
Mâine iar l-am întrebat^
— Aveți lemne de dat 
Mi-a spus tare busumflat
— Este, dar s’a terminat. — 
Ce Comlemn organizat!!! 
Prin mocirlă și noroi
M’am mai dus și Marți și Joi, 
Lemne pe teren erau
Dar nu știu cui te dădeau
De nouă sute trecuse
Numai mie nu-mi dăduse
Și findcă m’am săturat
De atâta alergat
Vreu să arăt și pela Sfat
Ce Comlemn organizat. — !!

N. T.

In rândurile de față nu este 
vorba de o trecere peste vreun 
obstacol, sau peste vreo graniță 
și nici de cum de trecerea peste 
vreun pod, ci este vorba de 
trecerea scriptică a lui Stratulat A. 
dela Secția Furnale, la Servicul 
Control și Recepție biroul materiale 
din Comerț. Și iată cum stă 
povestea.

La organizarea pe baze mai 
sănătoase a biroului Control și 
Recepție a materialelor din Comerț, 
desigur că a fost necesar anga
jarea de muncitori. Aceasta sa 
întâmplat prin luna August 1949. 
Tot la acea dată și Stratulat a 
fost trecut sub formă de împru
mut, dela Secția Furnale la Serv. 
Control și Recepție. Stratulat nu 
mai lucra la Furnale și se mân
drea că este controlor și încă la 
Serv, de Control și Recepție.

Timpul trece neobservat. A so
sit și ziua avansului când Stratulat 
s'a prezentat la funcționarul plăti
tor dela Furnale ca să primească 
avansul. De unde să fie găsit pe 
listă, nu mai figura la Furnal. 
Doar era controlor acum. Alergă 
într’un suflet la funcționarul plă
titor dela Control și Recepție, dar 
nici aici n’a avut bucuria să sem
neze lista de plată, deoarece nu 
se găsea trecut nici un fel de 
Stratulat pe aceea listă. Păi, bine 
tovarășe, eu lucrez la Control și 
Recepție. Cum de nu sunt trecut 
cu avans ?
—Dacă ești controlor este posibil 
să fii trecut pe lista funcționarilor. 
Stratulat nu mai așteaptă ca func
ționarul plătitor să termina fraza 
și pleacă în fugă după funcționarul 
plătitor al funcționarilor. A colin
dat toate birourile. La găsit, în 
schimb nu s’a găsit cu avans. 
Cum se poate, toată lumea să ia 
bani astăzi, numai eu nu, — și-a 
spus Stratulat îndreptându-se spre 
Secția Salarii. Aci a cerut lă
muriri dela primul funcționarpe care 
l-a întâlnit,— i-a explicat cum stă 
tărășenia, iar cel dela Salarii care 
căutându-1 în fișele colectoare ia 
spus:
— Dumneata nu ai lucrat, cum 
vrei să primești avans ?

A eșit abătut d n Secția Salarii 
și sa ciupit ca să vadă dacă nu 
cumva visează. Nu 1 nu visez, 
uite Atelierul Mecanic, uite Oțe- 
lăriile, Laminoarele, doar sunt 
lucid, uite și Furnalul la care am 
lucrat până în momentul când am 
pornit după avans.

Nu putea să și explice dece i s’a 
spus la Salarii că nu a lucrat. El 
știa bine cât minereu a sfărâmat, 
trimis la Laborator și la cât man
gal a făcut procentajul de praf. 
Sa dus să ceară explicație Șefu
lui de birou și l-a întrebat.:
—Dece nu sunt trecut cu avans, 
că doar am lucrat'tot timpul ?—Nu 
te neliniști tov. Stratulat, vei 
primi mâine pe bon de avans. 
Știi dece nu ai primit încă ? Nu 
este făcută trecerea D tale dela 
Furnel la noi, dar fă d-ta o cerere 
și totul se va aranja.

A luat Stratulat o co.lă de

JBuptăm pentru pace
La Școala Tehnică 

Siderurgică
Elevii și-au manifestat puter

nic voința lor de a lupta pentru 
pace, în cadrul unui meeting în
suflețit, cu care ocazie mulți din
tre ei și-au luat angajamentul de 
a muncii cu sârgwință în dome
niul învățăturii.

„încadrați în UTM — a spus 
elevul Vasiu Gheorghe din anul 
III, — suntem hotărâți să lup
tăm cot la cot cu tinerii din lu
mea întreagă pentru pace și pros

hârtie pe care a scris : Cu onoare 
vă rog să bine . . . trecerea mea 
dela Secția Furnal la Serviciul 
de Control și Recepție ... In spe
ranță că va fi vezolvată . . . ect.

A trecut o lună, două, patru, 
cinci, tot cu speranța că va fi 
rezolvată cererea pe care a făcut-o 
și a semnat-o. Tot atâtea luni au 
trecut decând Stratulat, aleargă 
după salariu de colo până colo. 
Cererea, de care avea speranță 
că va fi rezolvată s’a pierdut cu 
toate referatele încă din luna 
Septembrie. N’a mai vrut să alerge 
și în anul 1950 după salariu și iar 
la începutul lunii Ianuarie a făcut 
o cerere de trecere. Secția Furnale 
a pus referatul că este de acord 
cu cererea. A trecut deacolo la 
biroul de Recepție a materialelor 
din Comerț, care avea cunoștință 
de cele solicitate, — punând re
ferat că este de acord cu trecerea, 
iar cererea a fosl înaintată la 
Serviciul Control și Recepție.

Sa mai interesat de când a 
făcut cererea pe la biroQ și i s’a 
răspuns că este în curs de . . . 
(pierdere) rezolvare. Când s’o 
rezolva toate aceste rămășițe ale 
trecutului ?... se întrebă Stratulat.

S’au mai scurs câteva săptă
mâni și iar s’a interesat.
—Ei vezi, dacă nu veneai, uitam, 
i-au spus cei dela birou. Trebuie 
să mergi la vizita medicală.

— Dar pentru ce ? că doar nu 
sunt bolnav!

Nu tovarășe vizita este nece
sară pentru trecerea d-tale dela 
Furnal la noi. Păi eu sunt trecut 
din luna August.

— Oi fi trecut d-ta din luna 
August dar nu ești legal. — In defi
nitiv ce am să pierd, dacă așa 
sunt formalitățile. Am să mă duc, 
iar cu această ocazie pot să-mi 
verific și sănătatea și-a spus Stra
tulat.

L-a pus doctorul să spună 33, 
l-a pus să oprească respirația, și 
să respire adânc. Și a respirat 
Stratulat adânc și ușurat când 
doctorul ia spus să se îmbrace. 
La trecut într’un registru ... iadat 
un buletin, și l-a trimis la Rontgen.

— Nu vă supărați D-le doctor, 
eu nu am umblat pe la doctori 
și vă rog spuneți-mi și mie ce 

1 îseamnă RSntgen ?
Este un aparat cu raze, prin 

care se poate vedea plămânii 
omului, — ia spus doctorul. A 
rămas surprins când a auzit Stra
tulat despre aparatul cu care se 
poate vedea în om.

Și-a zis atunci, oare nu s’ar 
putea inventa ceva cu care să se 
poată vedea și neregurile care 
încă mai sunt în uzina noastră ?

Acel ceva cu care se poate 
vedea și înlătura aceste nereguli 
— suntem noi cu toții, și întot
deauna trebue să le scoatem în 
relief, pentru ca în viitor să fie 
înlăturate. _____ “

Nicuță Tănase

peritatea popoarelor. Alături dt 
tinerii din Grecia și din țările 
coloniale, cari duc o luptă eroică 
cu arma în mână împotriva sub- 
jugătorilor imperialiști, noi trebue 
să luptăm pentru îndeplinirea 
Planului de Slat, pentru îmbogă
țirea cunoștiințelor noastre tehnice, 
ca să devenim factori activi în 
lupta pentru pace și construirea 
socialismului în scumpa noastră 
patrie, Republica Populară Ro
mână.

Vlad S. Nlcolae 
corespondent
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"^isLței ele Partid.
SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM

MUNCA COMISIEI DE PROPAGANDĂ

Folosind o metodă de strunjire sovietică, 
strungarul Grintzner Ignat a mărit 
productivitatea muncii cu 389 la sută

Pe baza hotărîrii și directivelor 
Comitetului Central al P. M. R. în 
ziua de 15 Septemvrie 1949 s’a 
început în sistemul nostru de în
vățământ de Partid din întreaga 
țară, anul școlar. Aceasta este de 
o importanță deosebită în viața 
noastră de Partid, deoarece de
schide largi perspective tuturor 
membrilor de Partid, pentru ca 
aceștia să-și ridice necontenit ni
velul lor politic și ideologic, ceeace 
va duce la îmbunătățirea muncii 
de propagandă și la îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor ce stau în 
fața Partidului nostru, pe drumul 
construirii socialismului.

Și în cadrul Județenei noastre 
de Partid s’a aplicat în practică 
directiva Comitetului Central în 
ceeace privește învățământul de 
Partid, organizându-se 21 de cer
curi de politică curentă și 21 cer
curi de studiu al Istoriei P. C. (b.) 
URSS. Acolo, unde aceste cercuri 
au fost activizate s’au obținut re
zultate frumoase, membrii de 
Partid învățând cu dragoste istoria 
gloriosului Partid Bolșevic al lui 
Lenin și Stalin.

Iată, spre exemplu, la studierea 
Istoriei P. C. (b.) al URSS. orga
nizațiile de bază Turnătoria de 
fontă, Oțel și Tuburi, au obținut 
rezultate destul de frumoase. — 
Aceasta denotă că birourile orga
nizațiilor de bază respective au 
înțeles însemnătatea ce o are în
vățământul de Partid, mobilizând 
circa 80*/o din acei cari trebue 
să studieze Istoria P. C. (b)

In cadrul cercurilor de politică 
curentă, birourile organizațiilor de 
bază Edil și Construcții Metalice, 
au fost acelea care au știut să 
mobilizeze prin convorb'ri cu agi
tatorii săi la fiecare loc de muncă, 
prin gazeta de perete și un con
trol asupra îndeplinirii sarcinilor, 
majoritatea membrlor de Partid, 
atrăgându-i în cadrul cercurilor 
respective.

Dacă așa se prezintă situația în 
organizațiile de bază de mai sus 
arătate, cu totut alta este în cele
lalte organizații de bază.

Cercurile de studiu al Istoriei 
P. C. (b.) la Administrativ I și II 
sunt inexistente. Ele nu funcțio
nează deloc, invocându-se diferite 
motive de către birourile organi
zațiilor de bază și responsabilii 
cercurilor, ca: se țin conferințe în 
aceiaș zi, etc. Aceste motive, însă, 
sunt nelalocul lor, deoarece mo
tivul care determină această stare 
de lucruri este acela, că membrii 
birourilor organizațiilor de bază 
respective nu au un nivel politic 
și ideologic destul de ridicat, mi
nimalizând importanța învățămân
tului de Partid.

Deasemeni nici biroul organi
zației de bază Furnal, Magazii,

Io ziua de 9 Februarie a. c. a 
avut loc plenara cu act vd de 
partid dela Combinatul nostru.

Cu acest priit j, Comitetul Jude
țean P. M. R. a prelucrat sarci
nile ce stau In fața actvului de 
Partid, In lupta pentru tndep"ni- 
rea fi depășirea Planului de Stat 
pe anul 1950.

In numele Com tetului Județean 
P. M. R. C. S. Hinedoira, Tov. 
Șei ban Constant n — secretarul 
Comitetului Județean — a anali
zat In spirit critic si autocritic, 
activitatea depeșă de Comitetul 
Județean de Partid pe anul 1949, 

Subliniind părțile pozitive ale 
muncii depuse de membrii de 
Partid — care au dus la obține
rea unor însemnate realizări In 
producție, — vorbitorul a scos 
apoi in relief ți lipsurile pe care 
Je-a avut Comitetul Județean de 

Forță și altele n’au înțeles impor
tanța ridicării nivelului politic și 
ideologic, mobilizând doar o foarte 
mică parte din membrii de Partid 
la cercurile de politică curentă. 
Aceste birouri ale organizațiilor 
de bază și celelalte, unde starea 
de lucruri este asemănătoare, tre
bue să pornească acțiuni imediate 
pentru remedierea lipsurilor, mo
bilizând masa membrilor de Partid 
în diferitele cercuri de învățământ. 
In acest scop să se folosească 
din plin arma criticii și autocriticii, 
îndreptând tovarășii cari privesc 
încă cu indiferență această pro
blemă vitală, iar fiecărui membru 
de Partd îi revine ca o datorie 
statutală, ridicarea nivelului său 
politic și teoretic.

Aceste organizații de bază trebue 
să lichideze cu rămânerea în urmă 
în ceeace privește învățământul 
de Partid și în primul rând mem
brii biroului organizației de bază 
trebue să fie acei cari aă dea 
exemplu de perseverență în ridi
carea nivelului politic și teoretic.

Birourile organizațiilor de bază 
au avut lipsuri mari în muncă, 
dar în aceiaș timp a avut lipsuri 
și secția de Propagandă și Agitație 
a Județenei noastre, deoarece n’au 
urmărit îndeaproape activitatea 
comisiei de propagandă. Lipsurile 
mai sus arătate ale birourilor 
organizațiilor de bază se datoresc 
în bună parte secției de Propa
gandă și Agitație, deoarece acea
sta prin omisia de propagandă 
n’a aplicat un control sistematic 
și bine organizat asupra îndepli
nirii sarcinilor, nefolosind pe deplin 
controlul ca un mijloc puternic 
de luptă împotriva rutinei și rămâ
nerii în urmă, nu s’a aplicat un 
control de sus în jos, ceeace a 
dus la neîndeplinirea directivelor 
în mai multe organizații de bază.

»Un control bine organizat al 
executării — arată tovarășul Stalin 
— este ca un proector care ne 
ajută să luminăm starea în care 
se găsește activitatea aparatului 
în orice moment și să scoatem la 
lumină pe birocrați și pe oamenii 
de cancelarie. Se poate spune cu 
s:guranță, că nouă zecimi din lip
surile și neajunsurile noastre sunt 
o urmare a lipsei unui control 
bire organizat al executării.'1

Un exemplu concludent în pri
vința controlului îl constitue acela, 
că atunci când — în cursul ulti
mului trimestru al anului trecut — 
s’a trecut la un control sistematic 
pe teren, s’a scos la iveală o 
bună parte din lipsurile ce le-au 
avut în activitatea lor birourile, 
respectiv organizațiile de bază. — 
Odată cu controlul făcut s’a simțit 
necesitatea întăririi birourilor orga
nizațiilor de bază cu elemente noi, 
ceeace a dus la întărirea întregii

PLENARA ACTIVULUI DE PARTID
Parlid In munca sa. — Principala 
lipsă in munci a Comitetului Ju
dețean — a spus tov. Șe.bm — 
a fost aceia ci nu tatotdeauna s’a 
acordat un apr j n suficient In 
organizarea întrecerii social'ste, 
m toda cea mai minunați de con
struire a socialismului.

Io anul aceasta cănd In fața 
Combinatului nostru stau sarcini 
mărețe de îndeplinit, fiecare mem
bru de Partid trebue sl sprij ne 
din toate puterile mobi'izirea mun- 
c'torilor si tehnicienilor In Între
cerea socialistă si să stea In 
fruntea tuturor in ț ativelor, pentru 
ducerea la îndeplinire 
cu succes a sarcinilor ce ne revin 
din Planul de Stat pe 1959. 

munci de Partid, din uzinele și 
minele noastre. N’a trecut mult 
timp și rezultatele s’au văzut, că 
producția a crescut în toate sec
toarele de muncă, depășindu-se 
cu mult primul Plan de Stat.

Văzând importanța deosebită 
ce o are controlul asupra îndepli
nirii sarcinilor, este necesar ca 
Secția de Propagandă și Agitație 
să-l aplice întocmai în toate do
meniile sale de muncă.

Dacă l-ar fi aplicat în trecut, cu 
siguranță ar fi eșit la iveală acea 
lipsă că comisia de propagandă 
nu-și duce activitatea în cele mai 
bune conditiuni, deoarece în cadrul 
acesteia munca s’a dus în mod 
sectar, fără un colectiv organizat, 
neputând să cuprindă toate sarci
nile ce i reveneau. Ba chiar mai 
mult, membrii din comisia respec
tivă au fost repartizați în alte 
munci, iar Secția de Propagandă 
și Agitație nu s’a interesat de 
formarea noului colectiv de pro
pagandă. Aceste lipsuri au dus la 
slăbirea muncii de Partid în do
meniul învățământului.

Pentru remedierea cât mai grab
nică a acestor lipsuri, este nece
sar ca Secția Propagandă și Agi
tație să treacă la formarea unei 
comisii de propagandă, trasând fie
cărui membru din comisie sarcini 
concrete, dar în aceiaș timp să 
treacă imediat și nu numai atunci, 
când lucrurile au început să meargă 
prost, la un control permanent și 
sistematic. Pentruca munca să 
meargă în cele mai bune condi- 
țiuni, colectivele de propagandă și 
agitație din organizații'e de bază 
trebue să depună tot interesul și 
să ajute comisia de propagandă, 
căci numai în acest fel se vor 
obține rezultate frumoase.

Birourile organizațlilor de bază 
au datoria ca să folosească toate 
mijloacele ca: gazeta de perete, 
convoi biri, etc. pentru atragerea 
membrilor de Partid în cadrul 
cercurilor de învățământ, criticând 
cu tărie pe acei cari sub diferite 
pretexte caută să se esch'veze dela 
această importantă datorie statu
tală.

Noul Plan de Stat pune sarcini 
mărețe în fafa oamenilor muncii 
din uzinele noastre, ale căror în
deplinire depinde de buna des'ă- 
șurare a muncii de Partid, deoa
rece membrii de Partid trebue ■ ă
fie în fruntea acțiunilor în lupta 
pentru Plan, iar pentru aceasta și 
condițiile în care se desfășoară 
lupta pentru pace și socialism, cer 
cadre bine pregătite, cu o orien
tare politică justă, pentru ca să 
poată să îndeplinească mărețele 
sarcini ce stau în fața Partidului
nostru.

Coca Martin
responsabilul Comisiei de 

Propagandă

In continuare tov. Boureanu 
Ștefan — secreta* ul adjunct al 
Corn t tutui J idețean P. M. R. C. 
S. H medeara — a trasat apoi 
sâni'iile care revin actvului de 
Partid din fiecare set ț'e In parte. 
— El a mai arătat apoi încă o 
serie de l'pturi pe care le a avut 
ți le mai au încă inele organi
zații de bază din Combinatul 
nostru. — In lumina celor expuse 
au luat apoi cuvântul numeroși 
tovarăși care arătând lipsurile din 
secțiile din care fac parte si-au 
luat angajamentul să lupte pentru 
înlăturarea acestora.

Tov Lup Ioarhltn decorat cu 
.Ordinul Muncii" cl III.-a In nu
mele minerilor dela Minele Ghe- 
lar și-a luat angajamentul ci vor

In secția Mecanică a Com
binatului nostru muncitorii 
luptă pentru a-și respecta 
angajamentele luate în cadrul 
consfătuirilor de producție pe 
grupe. — La strungul sosit 
din U. R. S. S. strungarul 
Grintzner Ignat, — însușin- 
du-și experiență în timpul cât 
a stat în Uniunea Sovietică — 
strunjește inele pentru vane 
de 600 mm. necesare la ca
nalizare. L-a frământat mereu 
gândul de a scurta durata 
timpului de strunjire a ine
lului, reușind ca printr’o me
todă sovietică să-l reducă 
mult.

Strungarul Grintzner Ignat 
cunoscând rezistența puter
nică a strungului și profitând 
de faptul că strungul funcțio
nează și în partea opusă, a 
mutat cuțitul strungului în 
dos, — în tăere joasă. Prin 
această metodă a reușit să ia 
un șpan mai mare, reducând 
timpul de strunjire a inele
lor de bronz cu 389%, eli- 
minind totodată și timpii 
morți.

Muncitorii dela Termotehnică 
se evidențiază prin obținere de economii și 

prestare de muncă voluntară
Muncitorii calificați sunt 

de o importanță deosebită.— 
Aceasta se dovedește și la 
Secția Termotehnică. — In 
cursul anului trecut s’au 
calificat 8 muncitori, dintre 
cari Rădoane Aron, Popescu 
Vasile, Bolduș Iosifși Takacs 
Eugen, — se evidențiază prin 
sârguința lor și prin ridica
rea continuă a nivelului lor 
profesional. — Ei pun în 
practică cele învățate la școală, 
evidențiindu-se, dar în aceiaș 
timp li s’a mărit și salariul 
fiind recompensați după merit 
prin sistemul premial.

In cadrul unei cosfătuiri, 
tovarășii Takasc Eugen și Po
pescu Vasile s’au alăturat cu 
însuflețire angajamentului luat 
de Bikfalvi Anton de a con
struit un spălător pentru mun
citorii dela Termotehnică, în 
ore de muncă voluntară. —

Pornind la realizarea an
gajamentului ei au făcut și 
economii însemnate prin re
cuperarea materialelor din fie
rul vechi, prestând până în 
prezent peste 48 ore de muncă 
voluntară.

asigura din plin furnalele noastre 
cu minereul necesar si de bună 
calitate.

In continuare tov. Lup loachlm 
a spus —„Noi știm că decă vum 
da mai mult minereu, vom întări 
Patria noastră în lupta pentru a- 
părarea păcii**.

Apoi a luat cuvântul tov. Lucaci 
Lăscuț dela Oțelăria Siemens 
Mariin, care printre altele a sp s 
.Noi oțelarii vom lupta d'n toate 
puterile, pentru îndeplinirea Pla
nului de Stat, dar totodată cerem 
un ajutor si o colabo are mai 
strânsă din partea tihnicienilor 
noștrii**.

O jus'ă propunere a mai făcut 
tov. Ghlrcuț Ioan dela Furnale,

Strungarul Bocan Dionisie 
tot din secția Mecanică în 
consfătuirea de producție ți
nută cu grupa în ziua de 4 
Februarie 1950 și-a luat an
gajamentul ca până în ziua 
de 12 Fabruarie să strunjea- 
scă 14 axe pentru pompele 
pentru Laminoare.

Pregătindu-și lucrul din 
timp aducându-și materialul 
la locul de muncă a reușit 
până în ziua de 12 să-și de
pășească angajamentul cu 2 
axe strunjite în plus.

Fiind cele mai bune me
tode de lucru, metodele so
vietice trebuesc extinse din 
ce în ce mai mult în rândul 
muncitorilor noștrii, deoarece 
prin folosirea acestora se poa
te ridica cu mult productivi
tatea muncii și se pot obține 
economii însemnate. Metoda 
folosită de strungarul Grintz
ner Ignat trebue să constitue 
un imbold pentru toți mun
citorii noștrii în lupta pentru 
realizarea programului de pro- 
duct*e- Mitrofan Aurel
______________ coresp. sindical

Deasemeni ceasornicarul 
Meisner Isac, deși tânăr arată 
pricepere în muncă. — El 
prin confecționarea unui ax 
necesar aparatului de înregis
trare dela Oțelăria Siemens 
Martin a adus o economie 
însemnată uzinei. — In caz 
de nu s’ar fi putut confec
ționa axul, aparatul ar fi tre
buit înlocuit, ceace costa circa 
100.000 lei. — La fel, acest 
tânăr în ore de muncă vo
luntară, a confecționat piesele 
lipsă a unui ceas electric a 
furnalelor care mai bine de 
trei ani se afla la Termoteteh- 
nică, reparându-1 în numai 3 
zile.

Exemplele muncitorilor mai 
sus arătați trebuesc urmate 
și de ceilalți muncitori ca: 
Mateș Candin, Szatmari Carol 
și Orosz Nicolae care să lichi
deze cu indiferența fafă de 
muncă, cu dute-vino în ser
viciu și să se încadreze în 
eforturile generale ale mun
citorilor uzinelor noastre.

Baboș Adalbert 
corespondent

care a spus ca tov. ing Corcu- 
bătă — fiind un tt hnicisn bun
Si cunoaște furnalele — este ne
cesar ca si ia pe lângă el încă 
doi tovarăși muncitori «i să-i ini- 
ț'eze în procesul de producție.

Din c le arătate mai sus reese 
ră tthnic'enii nu sprijină fofet- 
deauna eforturile muncitorilor, 
diri actvului de.Partid din Com- 
b n t> I nostru îi revine ca o sa - 
cină d< b ză strângerea I'găuri
lor Intre muncitori si t-hnicimi, 
totodată atragerea tr hnic. enilor în 
întrecerile socialiste.

Din discuțiile care au svot loc
au reeșit o serie de lipsuri, ?cti-
V'4 de Partid hându-si argrji- 
mentul să le lirhdrze în t mp’1 
cel mai scurt ți să pornea s'ă 
mai hotărâți în lupta p’ntruînde
plinirea Pianului, pentru apărarea
păcii.

D. Fotescu
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Minerii delaGhelar răspund 
cu entuziasm chemării lansate de 

f ur naliști
Pentru a-și putea îndeplini 

cu cinste sarcinile ce le revin 
în cadrul Planului de Stat, 
pentru a putea folosi din plin 
capacitatea de producție a 
furnalelor, respectând indicile 
tehnic-economic, furnaliștii 
combinatului nostru au lansat 
un apel către minerii dela 
Minele de fier din Ghelar 
pentru a le trimite minereu 
de bună calitate și în canti
tate suficientă.

Față de acest apel, minerii 
din Ghelar s’au adunat într’un 
meeting pe întreagă mină 
unde au primit cu bucurie 
apelul furnaliștilor.

Discutându-se situația Mi
nelor de fier din Ghelar și 
posibilitățile de extragere a 
minereului, minierii au por
nit cu însuflețire întrecerile 
socialiste, pe grupe sindicale 
sub lozinca, „Nici o grupă

Cuptorul Nr. 3 Șîeniens Martin 
repus în funcțiune cu opt zile 

înainte de termen
In secția Oțelăria Siemens Mar

tin din Combinatul nostru în ziua 
de 6 Februarie Cuptorul Nr. 3, 
după un an de funcționare con
tinuă, a fost oprit pentru reparație. 
Pentru reparațiile necesare cupto
rului s’a fixat o durată de 15 zile.

Muncitorii și tehnicienii zidari 
conștienți fiind că reparând mai 
repede și bine cuptorul și punân- 
du-1 mai devreme în funcțiune, 
vin în ajutorul oțelarilor, ajutân- 
du-i la îndeplinirea Planului de 
Stat, au pornit la muncă cu multă 
însuflețire.

La acest cuptor a fost prevăzut 
repararea grătarelor, feulerilor și 
a capurilor cuptorului.

In timpul executării reparațiilor, 
muncitorii zidari văzând că bolțile 
de susținere a canalelor de aer 
sunt uzate complet, au început 
repararea lor, lucrare care a fost 
cea mai grea dintre toate, totuși 
voința muncitorilor — de a pune 
cuptorul mai de vreme în pro
ducție — nu a putut fi împiede
cată.

Șase cochile strunjite peste angajament 
de către muncitorii dela cele două strunguri 

mari din secția Mecanică
La secția Mecanică din uzina 

noastră, grupele sindicale pe zi 
ce trece își înțăleg adevăratul rol 
cel au pentru îndeplinirea Planu
lui de Stat. Cochilele sunt o pro
blemă ce frământă pe oțelarii 
noșrii în tot momentu', pentru a 
avea rezerve ca nici odată să nu 
întârzie elaborarea șarjelor.

Muncitorii dela secția Mecani
că —- pentru a veni în ajutorul 
oțelalarilor — în cadrul consfă
tuirii de producție, pe perioada 
21—31 Ianuarie, și-au luat an
gajamentul ca să strunjească 30 
cochile. Angajamentul lor nu nu
mai că a fost îndeplinit dar a fost 
și depăși: dând în această peri
oadă 36 cochile strunjte, în loc 
de 30 cât le-a fost angajamentul.

Muncitorii necalificați care lu
crează la stujirea cochilelor, sunt 
frământați din ce în ce mai mult 
de dragostea față de meserie și 
de dorința de a deveni strungar 
calificat. Cei 6 muncitori care lu
crează la aceste strunguri, ur
mează acum școala de calificare, 

sub normă“.
In răspunsul adresat fur

naliștilor hunedoreni minerii 
din Ghelar spun printre altele: 
„Tovarăși furnaliști, furnalele 
voastre sunt și ale noastre, 
lupta voastră este și lupta 
noastră. Nouă ne revine sar
cina de a vă trimite minereu 
suficient și de bună calitate 
ca furnalele să poată funcționa 
în cele mai bune condițiuni.

Vă asigurăm, dragi tova
răși furnaliști, că de acum 
înainte eforturile noastre se 
vor intensifica și mai mult,— 
iar minereul trimis vouă va 
produce mai multă fontă și 
mai mult oțel, care vor fi 
lovituri puternice pentru ațâ
țătorii la un nou război, im
perialiștii anglo-americani“.

Mitrofan Aurel 
coresp. sindical

Au trecut numai opt zile și 
cuptorul se găsește reparat gata, 
pentruca în ziua de 14 Februarie 
a. c. să topească oțelul.

Prin buna organizare a muncii 
și prin strânsă colaborare s’a reu
șit să se scurteze durata timpului 
de reparație cu 120%. Muncitorii 
zidari Raduli Gheorghe, Cotoc 
Ioan, Balaji Ladislau, Târlea Ni- 
colae și Balaji Mihai împreună cu 
ceilalți zidari fruntași, ajutați de 
tinerii oțelari au făcut ultimele 
pregătiri de aprindere a focului 
în cuptor.

„Cuptorul Tineretului", prin în
grijirea ce i-a fost dată, s’a apro
piat de termenul garantat, iar 
oțelarii și-au luat angajamentul de 
a-1 îngriji tot așa de bine, dând 
peste tmpul garantat încă 250 
șarje oțel, ceaace înseamnă mii 
de tone oțel folositor pentru întă
rirea păcii, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai al celor ce 
muncesc.

iar sub îndrumarea maieștrilor și 
a muncitorilor vârstnici din secție 
ei își însușesc pe zi ce trece me
seria.

Zdrenghiuț Nicolae și Ciacâru 
Ioan pe lângă că vor să devină 
muncitori calificați, ei își îndepli
nesc conștiincios angajamentele 
luate și se gândesc tot mereu 
pentru a aduce înbunătățiri în 
muncă.

Astfel, în timpul ce se face o- 
perația de strunjirea a cochilelor, 
spune Ciacâru Ioan, eu aș putea 
să mai montez un dispozitiv la o 
altă cochilă, care să fie rezervă, 
pentru ca atunci când dau jos 
cochiia strungilă de pe strung, 
imediat s’o înlocuiesc cu o altă 
cochilă, la care să pot începe 
imediat operația de strungire, 
eliminând prin aceasta timpul 
mort, adică acel timp pe care a- 
cum îl folosesc la scoaterea dis
pozitivului dela ochila strunjită 
și montarea lui la cochilă care 
urmează a fi strunjită.

Aplicarea lozincii „să folosim din plin capacitatea 
utilajului nostru" dă roade din ce în ce mai bune 

în sectoarele unde este respectată
In sectoarele unde nu se respectă nu s'au atins indicele tehnic-economice

In luna Ianuarie, muncitorii și 
tehnicienii dela cele trei secții 
principale dela Combinatul nostru, 
au reușit să-și îndeplinească pla
nul lunar.

Pornind la muncă pentru înde
plinirea planului lunar pe Febru
arie, muncitorii și tehnicienii 
noștri chiar din primele zile ale 
lunii și-au organizat munca mai 
bine, pornind bătălia în cadrul 
întrecerii socialiste, sub lozinca 
„Să folosim din plin capacitatea 
utilajelor noastre".

Numai după zece zile de muncă 
se constată că acolo, unde mun
ca a fost bine organizată, roadele 
muncii sunt tot mai bune.

La secția Forje, echipele de 
forjeri în urma consfătuirilor de 
producție, și-au luat angajamente 
concrete spre a îmbunătăți rezul
tatele față de luna anterioară.

Forjând piese pentru burghiile 
de sondaj necesare industriei pe
trolifere, au reușit ca în primele 
zece zile ale lunii Februarie să 
depășească programul de pro
ducție cu 28,56%

Fa Fabrica de Oxigen, munci
torii și tehnicienii muncind într’o 
colaborare mai strânsă, privind 
situația critică a oxigenului nece
sar secțiilor productive, au pornit 
și ei întrecerile, — mai bine orga
nizate, — pe oameni și grupe, 
cuprinzând tot efectivul, aducând 
astfel neîntârziat rezultatele aștep
tate.

Șt aici, în primele zece zile ale 
acestei luni, programul de pro
ducție a fost depășit cu 25,33%.

Schimbul lui Man Mihai în în
trecere cu celelalte două sch m- 
buri a reușit să depășească pro
gramul cu 28%. Și schimbul lui 
Blaga Ioan, luând exemplul de 
muncă a primului schimb fruntaș, 
a reușit să se apropie cu pro
ducția în jurul primului schimb, 
având o depășire de 25,66%.

Aceiaș dragoste, aceiaș organi
zare în muncă ca la aceste echipe 
s’a constatat și la unele echipe 
din secțiile principale.

La secția Furnale în luna acea
sta s’a pornit bătălia pentru înde
plinirea Planului de Stat cu 4 
furnale în producție.

Aceste furnale cer însă, din

Din munca de culturalizare a oamenilor muncii la întreprinderile
12 de Construcții

Însemnate succese s’au obținut 
până acum la întreprinderea Nr. 12 
de Construcții, în lupta împotriva 
analfabetismului.

Plini de bucurie sunt muncitorii 
depe șantierele acestei întreprin
deri cari participă la cursurile de 
alfabetizare și care luptă necon
tenit pentru sdrobirea chingii chi
nuitoare a neștiinței de carte în 
care i-a ținut regimurile burghezo- 
moșierești.

In anul 1949, a funcționat nu
mai un curs de alfabetizare cu un 
număr de 22 elevi. In anul acesta 
punându-se un accent deosebit 
pentru lichidarea acestor rămășițe 
ale trecutului, funcționează la acea
stă întreprindere 3 cursuri de 
alfabetizare cu un număr de 102 
elevi.

Cei 102 neștiutori de carte, zi 
de zi luptă pentru a înlătura vălul 
negru al neștiinței ce le acoperă 
ochii.

Ei cu dragoste studiază slovele 
aducătoare de lumină și în tot 
timpul se gândesc la lucrurile fru
moase și folositoare pe care le 
pot învăța dacă știu carte.

La început frecvența era slabă, 
iar acum din zi în se îmbunătă
țește, dând din ce în ce rezultate 
mai frumoase, iar față de cei în
scriși la aceste cursuri există o 

partea tuturor echipelor de furna
liști și tehnicienilor să le folo
sească din plin capacitatea lor de 
producție Sunt echipe care au 
obținut depășiri de norme. Printre 
ele se numără și echipa prim- 
topitorului UTM.-ist Baba Ioan 
dela Furnalul Nr. 1, care fiind 
format de curând ca prim-topitor, 
în:redințându-i-se noua muncă, a 
n i șit să și conducă echipa din 
succese în succese, depășind pro
gramul de producție pe primele 
zece zile cu 4,14%.

Fapta acestui tânăr prim-topitor 
trebue să fie un exemplu de mun
că în fața echipelor conduse de 
Isac Mihailă, Păcurar Miron și 
Vlaicu Nicolae dela furnalele Nr. 
3 și 4, care în cele zece zile ale 
lunii Februarie nu au reușit să-și 
atingă norma fixată, neîndepli- 
nindu-și angajamentele. Aceasta 
denotă o slabă activitate a tehni
cienilor, deoarece norma a fost 
depășită de o singură echipă dela 
furnalul 1, iar celelalte sunt sub 
normă, cu toate că acestea lucrea
ză cu aceleași instalații și în ace
leași condițiuni.

Oț fiarii dela Cuptoarele Siemens 
Martin sunt și ei în întrecere cu 
furnaliștii și laminatorii. Lupta lor 
de a da oțel mai mult și de mai 
bună calitate, se desfășoară tot 
sub lozinca: „Folosind din plin 
capacitatea de producție a utila
jelor, vom asigura îndeplinirea 
Planului de Stat“.

In această luptă nu toate echi
pele au înțeles să colaboreze cu 
schimburile și echipele respective, 
fapt care a făcut ca unele să mun
cească sectar și cu metode dife
rite, ceeace a dus la rezultate 
slabe.

La cuptorul Nr. 2 ech:pa lui 
ILtioesc ioan, obținând în repe
tate rânduri depășiri de normă a 
început de data aceasla să se lase 
pe panta aceea greșită, că dacă 
astăzi nu îndeplinește norma, 
mâine o s’o recupereze și în felul 
acesta făcând ca pe primele zece 
zile ale lunii Februarie, echipa lui 
să se găsească sub program cu 
15,46%.

Faptul acesta îl frământă pe 
Petroescu și echipa lui. Mereu se 
întreabă: „Auzi, dintr’o echipă 
fruntașe Să devenim codașe ?“

frecvență de 78%.
Rezultatele bune și frecvența 

atât de regulată se datoresc pre
ocupării pe care o are conducerea 
acestei școli pentru îmbunătățirea 
metodei de predare și faptului că 
muncitorii văd că continuitatea 
pregătirilor este asigurată, și că 
prin grija permanentă a Partidului 
pentru a pregăti și ridica noi ca
dre, ei pot continua și alte cursuri 
de pregătire superioară.

„Dacă până acum n’am știut 
carte, eu mi-am dat toată silința 
să-mi însușesc cât mai multe cu
noștințe, — spune tânărul Puiuț 
Petru dela șantierul Triaj — pentru 
ca după aceasta să urmez școala 
de calificare." — Aceiaș lucru îl 
spun și muncitorii Knall Anton și 
Mihu Ioan depe alte șantiere ale 
acestei întreprinderi.

Acum, ei sunt mândrii că ur
mează școala de calificare. Puiuț 
Petru și Mihu Ioan urmează acum 
școala de calificare tip B. mecanici, 
iar Knall Anton școala de califi
care pentru a deveni zidar.

La cele 11 școli existente la 
această întreprindere frecventează 
regulat 424 elevi, deci față de 
numărul înscriși frecvența este 
într’un procentaj de 87%.

Există 4 școli pentru zidari cu

Care sunt cauzele ce determină 
această stare de ft pte ?

Una din cauza principală este 
lipsa de organizare a muncii. 
Tehnicienii sunt ch’mați de a con
trola și de a da un ajutor efectiv 
topitorilor oțelari, pentruca aceștia 
să-și îmbunătățească munca, ca să 
folosească în modul cel mai rațio 
nai brațele de muncă, Ia'ă spre 
exemplu la cuptorul 3 echipele 
au obținut rezultate frumoase 
până în momentul când acesta a 
intrat în reparație — el fund vechi — 
dovedindu-se astfel că printr’o 
temeinică organizare a muncii 
și printr’o folosire rațională a bra
țelor de muncă se poate atinge 
indicele tehnic al cuptoarelor.

Echipa lui Poja Gheorghe dela 
cuptoral Nr. 3, înainte cu câteva 
zile de scoatere din funțiune a 
cuptorului, organizându și bine 
munca, așezând pe fiecare mun
citor la locul lui și lucrând în 
strânsă colaborare cu echipele 
dela fierul vechiu și macaragii, a 
reușit să scurteze durata șarjei la 
numai 5 ore și 45 minute, depă
șind indicele tehnic cu 22,2%.

Prin aceasta au putut vedea și 
învăța toate echipele, că numai 
prin însușirea metodelor cele m ii 
bune de lucru a echipelor frun
tașe se va putea ajunge ca echi
pele din întrejgi se-ție să depă
șească normele și să atingă indi
cele tehnic-economic.

Prima echipă care a început să 
aplice aceleași metode ca echipa 
lui Poja, a fost cch pa lai Andruț 
Gheorghe. Echipa lui. A idruț a 
reușit să reducă timpul de elabo
rare a șarjei la 6 ore și 15 mi
nute, depășind indicele cu 12%.

Numai urmând exemplul echi
pelor fruntașe, numai desvoltând 
cele mai bune procedee de muncă, 
muncitorii oțelari, furnaliști și la- 
minatori, vor putea să-și îndeplir 
nească sarcinile mărețe ce le stau 
în față, sarcini a căror îndeplinire 
a fost asigurată prin angajamen
tele luate de muncitorii noștri.

Sub îndrumarea Partidului, mo
bilizați de Sindicat, muncitorii și 
tehnicienii noștri vor trebui să 
facă o cotitură serioasă în munca 
lor pentru ca să asigure îndepli
nirea noului Plan de Stat.

M. V.

un număr de 167 elevi, două pen
tru mecanici cu 75 elevi, patru 
pentru dulgheri cu 158 elevi și 
una pentru fierari de beton cu 
24 elevi cari frecventează regulat 
și își însușesc cunoștințele teore
tice din ce în ce mai bine.

Tot în această întreprindere 
mai funcționează un curs pentru 
normatori cu un număr de t23 
elevi.

In această întreprindere, munci
torii își însușesc meseria cu sâr- 
guință, căci ei își dau seama că 
însușindu-și cunoștințele teoretice 
vor întări frontul păcii și al socia
lismului, deasemeni propria lor 
situație se va îmbunătăți din zi în 
zi mai mult.

Se poate ca frecvența, față de 
cei înscriși la aceste cursuri să 
fie și mai bună. Pentru aceasta 
un rol însemnat le revine maeștri
lor și șefilor de șantiere, ca ace
știa în timpul cât muncitorii sunt 
in producție, să pună toate cunoș
tințele lor la dispoziția muncito
rilor, pentru ca în felul acesta să 
dregătim cadre bine instruite și 
cu o bună calificare profesională.

Pentru construirea socialismului 
la noi în țară avem nevoie de 
cadre calificate în toate domeniile 
de activitate. V. Manea
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