
Sub semnul luptei pentru pace, 
muncitorii noștri obțin succese

„LA LUPTĂ ACTIVĂ Șl OR
GANIZATĂ PENTRU APĂRA
REA PĂC1I“, sună lozinca Parti
dului nostru C. C al P. M. R. în 
plenara din 23 și 24 Ianuarie a. 
c. a subliniat marea însemnătate 
ce o are acțiunea luptei pentru 
pace, acțiune care trebue să stea 
în centrul preocupării și activității 
Partidului nostru. — Plenara a 
aprobat planul de desfășurare a 
acțiunii pentru apărarea păcii.

Așa cum arată Rezoluția Con
sfătuirii Biroului Informativ din 
Noembrie 1949, apărarea păcii și 
lupta împotriva ațâțătorilor la un 
nou război este SARCINA CEN
TRALĂ a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Mai departe Rezoluția Consfă
tuirii Biroului Informativ arată că 
în țările de democrație populară’ 
Partidului îi revine,

„odată cu demascarea ațâță
torilor imperialiști la război 
și a uneltelor lor, sarcina 
continuei consolidări a lagă
rului păcii și socialismului, 
în numele apărării păcii și 
securității popoarelor1'.

Aplicând hotărârile Plenarei, Or
ganizația noastră de Partid a tre
cut la o intensă muncă de mobi
lizare și organizare a masselor 
largi ale muncitorilor din Combi
natul nostru, desfășurând o largă 
activitate în lupta pentru apărarea 
păcii.

Minunat este avântul cu care 
muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii noștni au pornit la 
luptă, luându-și angajamente; con
damnă cu tărie pregătirile bandi
tești și de distrugere ale imperi
aliștilor anglo-americani și lachei
lor lor plătiți.

Meetingurile ce au avut loc pe 
secții au dovedit mai mult ca ori
când voința muncitorilor noștrii 
de a lupta pentru apărarea păcii, 
pentru zdrobirea uneltirilor mâr
șave ale imperialiștilor.

„Noi furnaliștii dela Combina
tul Siderurgic Hunedoara suntem 
hotărîți ca prin munca noastră să 
dăm mai multă fontă Patriei no
astre, — spune printre altele mo
țiunea adresată Comitetului Per
manent pentru Apărarea Păcii din 
R. P .R. — fund convinși că, a- 
ceasta contribue la consolidarea 
măreței cauze a păcii, contribue 
la întărirea scumpei noastre Re
publici Populare, făcând din ea 
factor tot mai activ în lupta pen
tru pace și securitatea popoarelor 
din lumea întreagă, întărind invin
cibilul lagăr al păcii, in fruntea 
căreia stă g orioasa Uniunea So- 
vieucă, condusă de genialul ei

Turnătorii dela „Victoria" Călan 
sprijină eforturile oțelarilor noștri
Oțelăriile Siemens Martin din 

Combinatul nostru, au în acest 
an sarcini mai mari ca în anii 
precedenți, urmând să dea o pro
ducție mai mare cu 69% decât 
acea din anul 1949.

Una din piedicile cele mai se
rioase în munca de zi cu zi a 
oțelanlor este lipsa de cochile.

Turnătoria de fontă a Combi
natului, cu toate sforțările ce le 
depun turnătorii, cu toate depă
șirile de norme obținute, nu reu
șesc să satisfacă nevoile de co
chile ale oțelanlor.

La apelul lansat către turnătorii 
din Călan, aceștia și-au luat anga
jamentul de a procura cochile de 
bună calitate oțelarilor.

Echipa de turnători de lingo- 
tiere dela Uzina «Victoria* din 
Călan, condusă de Stronschi Iosif, 
decorat cu «Ordinul Muncii* cl. 
111-a, depune eforturi din cele mai 
puternice pentru a turna cât mai 
multe cochile.

Echipa fermată din 7 oameni, 
efectuiază turnarea după un sistem 
propriu, care înlătură necesitatea 
strungirii.

conducător, tovarășul Iosif Vissa- 
rionovici Stalin".

„Nu mai vrem să vedem ma
mele plângând pentru copii lor, 
— spune printre altele moțiunea 
oțelanlor noștrii — nu mai vrem 
să vedem lacrimile orfanilor ră
mași în urma războiului, nu mai 
vrem să vedem invalizi, incapabili 
de muncă, deci vom lupta cu 
toată forța noastră ca să dăm oțel 
de bună calitate, să îndeplinim 
Planul de Stat, să respeciăm in
dicele tehnico-economic, fiind con
vinși că fiecare succes al nostru, 
fiecare tonă de oțel în plus, în
seamnă o lovitură dată imperiliști- 
lor anglo-americani și acoliților 
lor".

Voința dârză a muncitorilor 
noștrii de lupta pentru pace se 
arată nu numai prin angajamentele 
lor, ci și prin frumoasele succese 
ce le obțin în câmpul muncii.

Echipele de oțelari dela cupto
rul Nr. 1. Siemens Martin con
duse de prim-topitorii Ilea Ioan, 
Forțu Petru și Rotea Liviu, au 
obținut succese foarte frumoase, 
cel din urmă reușind ca într’una 
din zilele săptămânii trecute să 
depășească indicele tehnic-econo- 
mic cu 34,5%; cele trei echipe 
prin buna îngrijire a cuptorului 
au reușit să depășească cu 2 zile 
timpul de programare a cuptoru
lui, depășind astfel norma fixată până 
la 15 Februarie a. c. cu 20,86%, 
realizând în acelaș timp cu indice 
tehnic bun, depășindn-1 cu 2,8%.

„Luptăm pentru pace, — a spus 
prim-topitorul Simeria Gheorghe 
dela Cuptorul Nr. 3 — prin mun
ca și lupta noastră vrem să ză
dărnicim mârșăviile ațâțătorilor la 
un nou război". Ca dovadă a 
dârzeniei și urei ce o poartă el și 
echipa lui, față de ațâțătorii la 
război, voinței de a le nimici pla
nurile, în ziua de 19 Februarie a. 
c. echipa lui a depășit norma cu 
52,38%.

Exemple asemănătoare sunt 
numeroase: Echipele de furnalul 
Nr. 1 au depășit norma pe 19 zile 
din Februarie cu 5,53%, cele dela 
Oțelăria Specială cu 25,5%, și 
cele dela Turnătoria de oțel și 
Forja cu 15%.

Conduși de Partidul nostru drag, 
mobilizați de Sindicat să depu
nem toate eforturile pentru reali 
zarea Planului de Stat, știind că 
prin aceasta întărim invincibilul 
lagăr al păcii, în frunte cu U. R. 
S. S. condus de marele conducă
tor al popoarelor, tovarășul Iosif 
Vissarionovici Stalin, totodată dăm 
lovituri de moarte dușmanilor pă
cii, imperialiștilor anglo-americani, 
ațâțători la un nou război.

Echipa face formele și toarnă 
cochila pe o placă de fontă aco
perită cu pământ în partea, unde 
se formează untertalul.

Operațiunea de turnare făcându- 
se în cele mai bune condițiuni, 
cochilele ies perfecte, nefiind ne
voie de a mai fi strungite.

Echipa lui Stronschi Iosif a ob
ținut pe perioada 1—18 Februarie 
o depășire a normei de 105% și 
luptă mai departe pentru realiza
rea de noi metode prin care să 
poată da mai multe și mai bune 
cochile.

Fiind convinși că unitatea celor 
ce muncesc este arma cea mai 
puternică a proletariatului contra 
exploatatorilor, turnătorii de cochile 
din Călan sunt hotărîți a produce 
cochilele necesare oțelarilor, pen
tru ca prin efortul lor unit să 
contribue la întărirea lagărului 
păcii, în fruntea căreia stă invin
cibila Uniune Sovietică, dând prin 
aceasta noi lovituri imperialiștilor 
anglo-americani, ațâțători la un 
nou război. N. Babarți
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Luptam pentru pace
Au avut loc numeroase

meetinguri pe secții
In ziua de 20 Februarie a. c, 

când sunetul prelung al sirenei se 
pierdea printre furnalele și coșu
rile înalte ale Oțclăriei, anunțând 
încetarea primului schimb de lucru, 
miile de muncitori dela Combinatul 
nostru se îndreptau fiecare dela 
locul lui de muncă spre locurile, 
unde s’au ținut meetingurile pen
tru alegerea Comitetului Județean 
de luptă pentru pace al Combina
tului Siderurgic din Hunedoara.

Siderurgiștii hunedoreni cunosc 
cu toții grozăviile războiului, sunt 
mulți din ei care au suferit de pe 
urma bombardamentelor, sunt 
mulți care și au pierdut copiii, 
frații și familiile lor. Cu toții au 
strigat în aceea zi »Nu vrem răz
boi*, — „Jos cu planurile crimi
nale ale imperialiștilor anglo-ame
ricani".

La meeting a vorbit tov. Jianu 
Andrei, membru în Biroul Jude
țean P. M. R. C. S. Hunedoara, 
despre sarcinile de luptă pentru 
apărarea păcii

Apoi au luat cuvântul numeroși 
oțelari. Tov. Simeria Ghiorghe, 
prim topitor oțelar, a spus: „Fie
care kg. și tonă de oțel în pius, 
înseamnă o lovitură dată acelora 
ce vor să provoace un nou război. 
Noi ne vom stărui ca să dăm din 
ce în ce mai mult peste Plan, 
pentru a da lovituri din ce în ce 
mai puternice bandițlor ațâțăori 
la război.* — A mai luat cuvântul 
și tânărul Bănică Vasile dela 
groapa de turnare, spunând: 
«Pacea este viitorul nostru al tine
rilor, al vostru și copiilor voștri. 
Eu am cetit acum câteva zile în 
ziarul „Scânteia« despre închcerea 
celui mai mare tratat din lume 
între Marea Uniune Sovietică și 
Republica Populară Ch neză, care 
a legat la un loc 800 de milioane 
de oameni, dând cea mai mare 
lovitură ațâțătorilor de peste 
ocean.*

Apoi în aclamațiile vii ale oțe- 
lariloJ s'a ales delegația din secție 
pentru Comitetul Județean de luptă 
pentru apărarea păcii. Moțiunea 
adresată de oțelari Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii 
din R. P. R. arată hotărîrea lor, de 
de a impune pacea, de a lupta 
pentru apărarea ei.

In aceeaș atmosferă entuziastă 
de hotărîre și dârzenie au mai 
avut loc meetinguri la secțiile 
Furnale, Turnătorii, Mecanică, 
Construcții Metalice, Forje, Edil 
și Atelierul Electric, unde dease- 
menea au fost aleși membrii Co
mitetului Județean de luptă pentru 
apărarea păcii.

In Comitetul Județean de luptă 
pentru apărarea păcii au fost aleși 
pe lângă membrii Biroului Jude
țean, fruntași în producție, inova
tori, raț onalizatori și evidențiați 
ca: Simeria Gheorghe piim-topitor 
la O.SM., Bănică Vasile, Șerban 
Gheorghe, Toma Adam, Moise 
Ioan Boagă prim topitor furnalist 
și alții.

Insuflațiți de succesele obținute 
anterior, muncitorii uzinei noastre 
luptă și mai hotărîți, având în fața 
lor mărețul țel, apărarea păcii, 
lupta împotriva ațâțătorilor la un 
nou război.

D. Fotescu

Brigăzile dela întreprinderile Nr. 12 de Gonstrcoții

Aplicând metode sovietice în muncă 
depășesc cu mult normele

Măreața experiență a Uniunii 
Sovietice, constitue un îndreptar 
pentru toate țările cu democrație 
populară In toate ramurile de 
activitate lumina experienței so
vietice călăuzește drumul oameni
lor muncii.

Spre deosebire de țările capi
taliste, unde muncitorii trăiesc în 
besnă și mizerie, nedând un ran
dament în producție, în U.R.S.S. 
și țările cu democrație populară, 
randamentul muncitorilor este 
maximum, fiind sprijiniți de stat, 
iar cele produse fiind pentru ei 
și pentru lagărul păcii.

In țara noastră, experiența so
vietică, sa extins în toate ramu
rile de activitate și succesele ob
ținute în urma aplicării ei sunt 
peste orice așteptări.

Sub îndrumarea Partidului, mo
bilizați și organizați de sindicat, 
muncitorii depe șantierele, între
prinderii Nr. 12, de Construcții 
din Hunedoara, au trecut la or
ganizarea de brigăzi de producție 
după sistemul sovietic.

In prima săptămână dela în
ființarea Brigăzilor de tencuitori 
care au pornit la muncă sub lo
zinca „Să realizăm cel mai eftin 
metru pătrat de tencuială și în 
cele mai bune condiții tehnice", 
aU obținut succese din cele mai 
frumoase. Astfel: Brigada lui Bronz 
Ioan, a depășit norma până în 
ziua de 18 Febr. cu 103%, a lui

Tineretul Combinatului nostru 
sprijină creiarea Complexului G. M. A.

Către
Comitetul Central al V- T. M.

Noi, tinerii muncitori dela Com
binatul S derurgic Hunedoara, ce
tind eri în organul nostru central 
„Scânteia Tineretului" despre mă
reața inițiativă a tineretului dela 
„Sovrom-tractor" B-așov, care a 
propus Comitetului nostru Cen
tral, de a supune forurilor în drept 
pentru a aproba creierea în țara 
noastră a Complexului „Gata 
pentru muncă și apărare Patriei" 
(G. M. A.) asemănătoare com
plexului G. T. O. din U. R. S S. 
Astăzi, când sarcina do bază a 
întregului ponor mur.c’tor din țara 
noastră (așa cum arată Hotăra 
rea Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Român) este 
lupta pentru pace, când suntem 
chemați ca prin munca noastră, 
plină de elan și de avânt, să 
contribuim la făurirea unei vieți 
noi, Patria noastră are nevoie de 
un tineret viguros, luminat, cu 
nervi de oțel și mușchi de fier, 
capabili de fapte glorioase în 
muncă și luptă Construirea vic
torioasă a socialismului în scumpa 
noastră Patrie, cere întregului ti
neret muncitor să-și strângă for
țele sale sub steagul glorios de 
luptă al iubitului nostru Partid, 
care ne conduce pe drumul sigur. 
Pentru aceasta este nevoie ca 
fiecare tânăr să fie un luptător 
dârz pentru socialism, un munci
tor consecvent în câmpul muncii, 
un luptător înflăcărat al Republt- 
cii Populare Române- Să știe și 
să înfrunte cu bărbăție și eroism 

Klein Ion cu 52% și a lui Mi- 
hali Ioan cu 38%.

Brigada de dulgheri care a por
nit întrecerea sub lozinca: »Să 
realizăm cel mai ieftin metru păt
rat de bărăci*, a realizat o depă
șire de 49% până în ziua de 18 
Februarie.

Această brigadă este condusă 
de Holtzinger Matei, care și-a în
sușit printre primii metoda sovie
tică de muncă.

Și brigada de săpători, condu
să de Dulamă Alex. care a por
nit întrecerea sub lozinca: »Să 
realizăm cel mai ieftin metru cub 
de săpătură* a depășit norma 
până în ziua de 18 cu 95%.

Metodele sovietice ce se baze
ază pe diviziunea muncii până la 
cele mai simple mișcări ale mun
citorului, ce elimină în cea mai 
mare parte eforturilor fizice și 
complect timpii morți, cere însă o 
prealabilă pregătire a locului de 
muncă, a uneltelor, a materialu
lui și afișarea normelor zilnice ce 
trebuesc îndeplinite.

Cei 136 de muncitori încadrați 
în btigăzi depe șantierele acestei 
întreprinderi, sunt hotărâți ca re
zultatele muncii lor să fie din ce 
în ce mai frumoase, ca prin a- 
ceasta să contribue la întărirea 
marelui lagăr al păcii și să ză
dărnicească mârșavele planuri de 
agresiune a imperial știlor.

V. Manea.

toate greutățile ce îi stau în cale. 
Sportul de massă trebue să con
tribue la formarea unui tineret 
viguros, puternic, plin da voință, 
trebue să contribue la educarea 
tineretului .muncitor în spiritul 
mărețelor idei ale lui Lenin și 
Stalin.

Noi, tinerii muncitori dela Com
binatul Siderurgic Hunedoara, în
truniți azi, 20 II 1950 într’un 
meeting, salutăm plini de entu
ziasm și susținem propunerea 
făcută de tinerii dela „Sovrom- 
tractor" Brașov. Ne luăm angaja
mentul' ca fiecare dintre noi să 
fie un aspirant Ia G. N. A., având 
în față mărețul patriotism al com- 
somoliștilor sovietici vom știi să 
utîm cu toată puterea dușmaunl 
de clasă și slugile lui. Vom face 
ca glasul nostru de tineri mun
citori să afirme hotărîrea noastră 
neduplicată de luptă în cadrul 
lagărului păcii, condus de măreața 
Uniune Sovietică, împotriva im
perialiștilor anglo-americani ațâță
tori la Un nou război.

Vom sprijini cu loate forțele și 
elanul nostru tineresc desvoltarea 
sportului de massă, un mijloo im
portant în fo marea omului nou 
constructor al socialismului.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Român conducătorul și îndrumă
torul tineretului. *

Comitetul Jud. al UT.M. 
al Comb. Siderurgic 

Hunedoara
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Trăiască șlorionsa flrmnto Souieticfl, elîberatonrea popoarelor!
ARMATA SOVIETICA - LENIN Șl STALIN -

armata libertății,
La 23 Februarie 1950 se sărbătorește 

a 32 a aniversare a glorioasei Armate 
S vietice, apărătoarea credincioasă a 
Țării Socialismului — Armata libertății, 
progresului și păcii între popoare.

Timp de 32 de ani cât a apărat cu
ceririle Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, Armata Sovietică, creată de 
Lenin și Stalin, crescută și educată de 
Partidul Comunist (b), a parcurs un 
drum minunat și glorios, plin de mari 
și importante realizări.

Dela începutul existenței sale, cu un 
eroism nemaiîntâlnit, cu o nespusă ab; 
negație, fără să șovăe în fața celor mai 
mari sacrificii, Armata Sovietică a apă
rat poporul și Patria Sovietică de duș
manii din interiorul țării și de intervenția 
imperialiștilor străini. Armata Sovietică 
a apărat pacea popoarelor care luptau 
pentru construirea Unei lumi noi. In anii 
cotropirii patriei oamenilor muncii de 
către bandele hitleriste, glorioasa Ar
mată Sovietică a distrus hoardele fas
ciste în lupte crâncene care s’au termi
nat cu înălțarea g'oriosului drapel al 
Uniunii Sovietice deasupra Berlinului, 
chiar în bârlogul fiarei fasciste, iar peste 
4 luni au fost distruse armatele japo
neze imperialiste. Astfel a fost din nou 
asigurată pacea în întreaga lume.

Astăzi, după terminarea celui de al 
doilea război mondial, Armata Sovietică 
apără munca poporului sovietic și inte
resele Statului sovietic de uneltirile im
perialiștilor ațâțători la război, apără 
munca și pacea tuturor popoarelor do
ritoare de libertate și independență.

Chiar la începutul Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, Lenin și Stalin, 
întemeietorii și organizatorii Statului 
Sovietic, au arătat că pentru asigurarea 
independenței și securității unui stat 
liber al oamenilor muncii este necesară 
o puternică forță armată.

In cuvântarea pe care a ținut-o cu 
ocazia celei de a 10-a aniversări a Ar
matei Sovietice tovarășul Stalin a spus: 
.Nicăeri în lume nu există din partea 
poporului, o atitudine atât de plină de 
dragoste și simpatie pentru armată ca 
la noi. Armata noastră este iubită, este 
stimată și se bucură de o grijă atentă. 
Armata noastră este singura din lume 
care este iubită și susținută de munci
tori și țărani.*

Armata Statului Sovietic Socialist 
întruchipează cele mai înalte idealuri și 
concepții. Armata Sovietică este armata 
egalității în drepturi și a frăției între 
popoare.

Eroismul ostașilor sovietici, care a 
uimit toate popoarele lumii, demon
strează viu înalta conștiință a omului 
sovietic, creată datorită educației socia
liste, întărită prin convingerea că el 
luptă pentru o cauză luminoasă și 
dreaptă. Toți acești factori au dat po
sibilitate Armatei Uniunii Republicilor 
Socialiste Sovietice să îndeplinească cu 
abnegație nobila sarcină a eliberării 
popoarelor înrobite de fasciști, însu- 
flându-le entuziasm și credință în 
lupta lor.

M< delul viu și glorios care inspiră 
guvernele țărilor de democrație popu
lară în crearea si organizarea armatelor 
lor, este Ar nata Sovietică care s’a des- 
v< hat și întărit simultan cu eforturile 
și victoinie primului stat socialist. — 
Armata Sovietică nu rămâne pe loc în 
concepț i e sale, ea progresează mereu, 
fiind cea mai progresistă armată din 
lume, cate iși însușește în mod continuu 
io te noile cuceriri ale științei, tehnicii 
și tacticei militare.

Pt por. 1 sovietic nu se mândrește 
numai că are o armată înzestra ă cu 
cel mat modern armament, posedând 
știința militară cea mai progresistă, în
suflețită de ideile cel mai înalte și pro
gresiste Marea mândrie a popoiului 
sovietic constă în faptul că el șlie că 
oamenii muncii din întreaga lume văd 
în Armata Sovietică bastonul păcii, 
libertății și progresului, că Armata So
vietică este apărătoarea culturii și civi
lizației lumii, că Armita Sovietică, având 
în fruntea ei i e genialul conducător — 
Generalisimul Stalin — este armata cea 
mai puternică din lume, invincibilă prin 
foița și prin moralul ei.

Astăzi, sub scutul acestei armate, 
oamenii sovietici își c< ntinuă în liniște 
munca lor măreață pentru desăvârși ea 
construirii socialismului și a trecerii 
trept te spre comun.sm. In ciuda calom
niilor și provocărilor imperialiștilor, în
dreptate împotnva Uniunii Sovietice și 
țărilor de democrație populară, Popoa
rele Țării Socialismu ui, împreună cu 
toate popoarele libere, luptă pentru 
crearea unei lumi mai bune, mai fru
moase. Ele sunt ferm convinse că glo
rioasa Armată Sovietică și tinerele dar 
curajoasele armate ale democrațiilor 
populaie, născute în lupta împotriva 
fascismului, vor distruge pe oricine care 
ar ataca pământul lor, libertatea și 
munca" lor

Armata Sovietică s’a născut în focul 
Revoluției din Octombrie 1917, din ela
nul, avântul în lupta pentru pace, pă
mânt și libertatea oamenilor muncii,

progresului și păcii intre popoare
conduși de Partidul Comunist bolșevic 
al lui Lenin și Stalin. La 28 Ianuarie 
1918, V. 1 Lenin a semnat decretul 
pentru înființarea Armatei Roșii a mun
citorilor și țăranilor. încă din acel an, 
la 23 Februarie, regimentele abia for
mate ale Armatei Roșii au oprit și în
frânt armatele germane și străine care 
se îndreptau spre capitala Republicii 
Sovietice Ziua de 23 Februarie 1918 
este ziua în care a fost oprită înainta
rea imperialiștilor cotropitori germani, 
și care a fost proclamată Ziua Armatei 
Sovietice.

V. I. Lenin a arătat în mod clar ro
lul și impoitanța noii armate revoluțio
nare, subliniind marea ei deosebire față 
de vechea armată țaristă a Rusiei și, în 
genere, față de toate armatele din țările 
capitaliste.

Chiar din primele zile ale existenței 
sale, Armata Sovietică devine apărătoa
rea oamenilor muncii, exploatați și asu
priți, a celor care încercau să rupă cu 
trecutul înjositor, să înlăture întunericul, 
mizeria și foametea vechii orânduiri și 
să construiască o societate nouă, în care 
să dispară exploatarea omului de către 
om.

Armata Roșie, condusă de mâna si
gură a Partidului Comunist, având în 
frunte pe Lenin și Stalin, a nimicit 
armatele străine trimise împotriva tână
rului stat al muncitorilor și țăranilor 
Partidul bolșevic, condus de Lenin și 
Stalin, a ridicat masele de oameni ai 
muncii la lupta împotriva intervențio- 
niștilor străini șl împotriva gărzilor albe. 
Deși a trecut prin mari greutăți, tânăra 
Republică Sovietică a ieșit totuși învin
gătoare din această luptă grea și in
egală.

Unul din factorii hotărîtori ai victo
riei asupra contrarevoluției din interio
rul țării și asupra intervenționiștilor 
străini a fost buna organizare a Armatei 
Roșii. Aceasta era o sarcină deosebit 
de grea, căci pentru Partidul bolșevic 
problema creării Armatei Marii Revo
luții Socialiste reprezenta o sarcină 
nouă, cu atât mai grea eu cât ea trebuia 
să fie rezolvată în condițiile unor lupte 
crâncene împotriva dușmanilor experi
mentați, înarmați cu tehnica cea mai 
modernă, în condiții economice deosebit 
de grele, moștenite dela vechiul regim 
de jaf, țarist, într’o țară desorganizată, 
pustiită și stropită de sângele războiu
lui imperialist de patru ani.

Pentru ca Armata Roșie a muncito
rilor șl țăranilor să poată duce lupta 
împotriva dușmanului, era necestră, — 
afară de eroism și de spirit revoluționar, 
— pregătirea de cadre proprii, ue co
mandanți militari care să cunoască 
strategia militară, capabili să devină 
adevărațl conducători de armate. In al 
doilea rând, era necesar să se educe 
armata în spiritul disciplinei militare 
sovietice șt al credinței în noul regim 
al Statului socialist. Rezolvarea cu suc
ces a acestor sarcini grele poate fi so
cotită ca unul din marile merite ale 
Partidului Comunist (bolșevic) al Uniu
nii Sovietice.

într’un timp foarte scurt, datorită 
grandioasei munci organizatorice, ideo
logice și politice, dusă de Partidul Co
munist (bolșevic) al U. S, au fost ere 
ate unități regulate ale armatei, educate 
In spiritul ideologiei sovietice șl al dis
ciplinei militare sovietice, cu totut opuse 
celor din armatele statelor burgheze.

In cuvântarea rostită în anul 1919 
la cel de al VllI-lea Congres al Parti
dului Comunist (b) al U. S, tovarășul 
Stalin a spus: ,Or| vom crea o adevă
rată armată muncitorească țărănească, 
în maj ritatea ei țărănească, strict dis
ciplinată, șl vom apăra republica, ori 
vom pieri* (Cuisul scurt de istorie a 
P. C. (b.) al U. S., editura P. M, R., 
pag 3r9).

Astfel, în cursul războiului civil, 
Lenin și Stalin — marii conducători ai 
Partidului bolșevic și ai popoarelor so
vietice — au creat Armata Sovietică, 
armata muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor eliberați — o armată de tip nou. 
Creată șl călită în focul luptei revolu
ționare, condusă șl îndrumată de Par
tidul Comunist bolșevic al lui Lenin și 
Stalin, Armata Roșie a muncitorilor șl 
țăranilor — luptând în condiții grele, cu 
armament vechlu, suferind adesea lip
suri, — a lichidat în scurt timp arma
tele bine echipite a 14 țări imperialist", 
a nimicit bandele gărzilor albe, învin
gând pe toți dușmanii interni și externi.

Armata Roșie a învins pentrucă 
atât frontul ei, cât și spatele frontului 
au fost organizate și îndrumate de mun
ca neobosită a Partidului comunist (b.) 
al lui Lenin șl Stalin, care a atras în 
luptă milioane de țărani șl muncitori. 
Armata Roșie a învins pentrucă In 
focul luptelor grele s’au căiltș! au cres
cut comandanți militari, ridicați din 
massa ostașilor, credincioși până la 
ultima suflare cauzei muncitorilor și 
țăranilor, puterii sovietice, Partidului 
Comunist bolșevic. Armata Sovietică a 
învins pentru că țăranii și muncitorii 
care au rămas în spatele frontului s’au 

unit șl s’au ridicat ia lupta de partizani; 
ducând o intensă muncă politică în 
ilegalitate, ridicând poporuf împotriva 
dușmanilor Interni și externi al Revo
luției.

Datorită industriei grele, Armata so
vietică și Flota ma itimă sovietică mili
tară au fost ubl.te cu o tehnică militară 
de cea mai bună calitate Deasemenl 
au fost formate cadre noi, care știau să 
mânuiască această tehnică nouă. In 
zilele Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei s’a dovedit cât de genială a fost 
politica de industrializare a țării sovie
tice, dusă de Paridul Comunist b) șl 
de marele lui conducător — losif Vissa- 
rionovlci Stalin.

Fasciștii germani, — înrobind nenu
mărate țări din Europa care datorită 
conducătorilor lor trădători nu erau 
pregătite pentru apărare — credeau că 
șl pe teritoriul sovietic evenimentele se 
vor desfășura într’un mod asemănător. 
In calculele lor, hltleriștil au scăpat din 
vedere faptul că, In decursul anilor care 
au trecut dela Revoluția din Octombrie, 
Armata Roșie s’a perfecționat în mod 
centinuu, deven'nd din ce in ce mal 
organizată, devenind o forță disciplinată, 
Instruită, care știe să se folosească de 
un armament de prima calitate produs 
de industria socialistă sovietică In ziua 
In care armatele hitleriste au cotropit 
teritoriul s.vieți-, întregul mers al răz
boiului s’a schimbat în favoarea demo
crației și odată cu aceasta a început 
distrugerea armatei hilierlste.

întregul popor sovietic s’a ridicat în 
apărarea cuceririlor Revoluției din Oc
tombrie Armata Sovietică știa că privi
rile tuturor popoarelor Iubitoare de pace 
sunt ațintite asupra el, ca spre singura, 
unica forță capabilă să distrugă fiara 
hltleristă.

Armata Sovietică a distrus dușmanul, 
înscriind pagini mărețe In Istoria răz
boaielor de eliberare. Omenirea întreagă 
își va aminti întotdeauna faptele eroice 
săvârșite de ostașii Bovletlci cu ocazia 
Odesei, Sev stopoiului, Moscovei, Le
ningradului și Stallngradulul. Armata 
Sovietică a distrus mitul invincibilității 
armatelor hitleriste, Iar Ia Stalingrad a 
opiit în mod definitiv mașina de război 
hltleristă și, luând Inițiativa in mâinile 
sale, a trecut la ofensivă.

Astăzi, Armata Sovietică apără cu 
vigilență pacea câștigată cu atâtea sacri- 
iicli și muncă creatoare a poporului 
sovietic

(Agerpres)

ȘOIMII STALINIȘTI
Partidul bolșevic și conducătorii lui, 

— Lenin și Stalin au creat șl au edu
cat Aviația Sovietică. De numele mare
lui Stalin sunt indisolubil legate crearea 
și desvoltarea în U. R. S. S. a industriei 
aviatice socialiste, precum și educarea 
cadrelor pentru aviație în spiritul unui 
devotament nețărmurit față de Patria lor 
sovietică, față de cauza Partidului Co
munist, față de cauza comunismului.

încă în anii războiului civil cu o 
genială perspicacitate marii conducători 
ai Uniunii sovietice au prevăzut impor
tanța istorică a aviației. Pe vremea când 
tânăra Republică sovietică lupta cu 
mult curaj împotriva intervenționiștilor 
și a gărzilor albe, I. V. Stalin a con
dus direct operațiile militare ale aviato
rilor sovietici de pe front. Tovarășul 
Stalin a educat pe aviatori, l-a învățat 
să colaboreze cu armatele terestre.

După terminarea victorioasă a răz
boiului civil, poporul sovietic, sub con
ducerea Partidului bolșevic a pășit la 
munca pașnică creatoare.

înconjurați de grija stallnistă, edu
cați în spiritul patriotismului sovietic, 
aviatorii sovietici și-au însușit cu succes 
tehnica cea mai înaintată. Încă din anul 
1930 pe tabelul recordurilor internațio
nale de aviație, recorduri de depărtare, 
de înălțime și de viteză a storului, 
Uniunea Sovietică deține primul loc din 
lume.

Sub conducerea Partidului bolșevic 
și a lui 1. V. Stalin Uniunea Sovietică 
s’a transformat într’o mare putere a- 
vlatică. Măreața forță a aviației sovieti
ce, curajul și eroismul cadrelor ei s’au 
revelat cu o deosebită strălucire în 
cursul Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei. Forțele armate sovietice au ni
micit forțele aviației hitleriste. Dease- 
meni, mari succese au fost obținute de 
Aviația Sovietică și în distrugerea im
perialiștilor japonezi.

Șoimii staliniști, educați de partid 
în spiritul devotamentului față de co
munism și de ură față de dușman s’au 
acoperit de glorie nemuritoare. Alături 
de toate forțele armate, conduse de

conducătorii și organizatorii forțelor armate 
ale Statului Sovietic

Acum 32 ani, în condițiile unor lupte 
înverșunate împotr va intervenționiștilor 
din afară și împotriva contrarevoluției in
terne, conducătorii Partidului bolșevic și 
ai poporului sovietic, Lenin și Stalin, au 
creat forțele armate ale Statului Socialist 
— Armata Roșie și Flota Maritimă Militară.

Vechiul aparat de Stat burghez și or
ganul său principal armata țaristă fusese 
nimicit. In fața Partidului bolșevic și a 
guvernului sovietic s’a ridicat sarcina 
creării unei armate noi, capabilă să apere 
statul muncitorilor și țăranilor, și mărețele 
cuceriri ale Revoluției Socialiste din 
Octombrie.

La 28 Ianuarie 1918, V. I. Lenin a 
semnat decretul înființării Armatei Roșii a 
muncitorilor și țăranilor, 'aria 12 Februa
rie 1918 decretul organizării Flotei Mari
time Militare. Tinerele detașamente ale 
Flotei Roșii au făcut zid în fața imperia
liștilor germani care au atacat tânăra Re
publică Sovietică Aceste detașamente, r u- 
ține la număr, însă pline de curaj și e- 
roism, unite și conștiente de datoria lor 
revoluționară, au zdrobit diviziile germane 
la Narva și Pscov.

Ziua înfrângerii imperialiștilor germani 
la Pscov și Narva — ziua de 28 Feb
ruarie 1918, — a fost proclamată ziua 
Armatei Roșii.

Partidul bolșevic, în frunte cu Lenin și 
Stalin, a ridicat masele populere la lupta 
împotriva intervenționiștilor străini și îm
potriva gărzilor albe burghezo-moșiereș’i. 
în rândurile Armatei Roșii au intrat noi 
și noi forțe Conducătorii psrtidului ve
deau forța Armatei Rușii în faptul, că ea 
pășea în mod conștient la lupta pentru 
libertatea și independența Țării Socialis
mului, pentru puterea muncitorilor și ță
ranilor, pentru Soviete.

in focul războiului civil, Lenin și Sta
lin au făurit o nouă armată, necunoscută 
încă în istorie, o armată de muncitori și 
țărani, o armată de tip nou, caro slujește 
muncitorilor și țăranilor eliberați de sub 
exploatare. Armatele tuturor țărilor bur
gheze au apăiat și apără numai interesele 
moșierilor și capitaliștilor, au slujit și 
slujesc numai pentru înăbușirea oricăror 
manifestări revoluționare a oamenilor mun
cii, pentru Cotropirea pământurilor străine 
și pentru înrobirea altor popoare. Armata 
Sovietică era instrumentul consolidării pu
terii muncitorilor și țăranilor eliberați de 
sub jugul moșierilor și capitaliștilor. Toc
mai în această radicală deosebire tovară
șul Stalin vedea prima și cea mei impor
tantă -aracteristică, precum și isvorul for
țelor Armatei Sovietice.

genialul condueător de oști, — tovară
șul Stalin, aviația sovietică a apărat cu 
cinste libertate șl Independenta Patriei 
sale și, totodată, a salvat întreaga o- 
menire de înrobirea fascistă.

Peste 200.000 de aviatori sunt di
stinși cu ordine și medalii pentru fapte 
eroice, săvârșite în timpul războiului. 
Pentru eroism excepțional în lupte 
2119 aviatori au fost distinși cu titlul de 
Erou al Uniunii Sovietice.

Forța și invincibilitatea Aviației So
vietice constă în faptul că, în timpul 
Războiului pentru Apărarea Patriei, ea 
a urmat principiile științei celei mai 
progresiste din lume — știința militară 
stalinistă.

Victoria măreață, unică în istorie, 
obținut! de Armata Sovietică s’a dato
rat faptului că, ea s’a sprijinit pe forța 
Statului Sovietic și pe orânduirea so- 
ciabsiă, care a permis Uniunii Sovietice, 
cu toate greutățile din timpul războiului, 
să asigure frontul cu toate cele nece
sare pentru victoria asupra dușmanu ui.

Forța conducătoare a societății so
vietice este înțeleptul Partid al lui Le
nin' și Stalin, care a îndrumat toate 
forțele poporului la nimicirea dușma
nului și care a dus poporul sovietic la 
victoria de o importanță istorică moi 
dială asupra fascismului.

Mari succese au fost obținute și de 
Flota Civilă Aeriană. Rolul acesteia a 
crescut foarte mult, ea contribuind în
tr’o foarte mare măsură la propășirea 
economiei naționale a U. R. S. S.

Marele Stalin a trasat Armatei So
vietice sarcina de a păzi cu vigilență 
pacea câștigată, munca creatoare a po
porului sovietic și interesele de sfat ale 
Țării Socialismului. îndeplinind cu cinste 
această sarcină, aviatorii sovietici își 
perfecționează in mod continuu măestria 
lor militară și își ridică nivelul politic.

Șoimii staliniști, alături de ostașii 
tuturor forțelor armate ale Uniunii So
vietice, sunt apărătorii de nădejde ai 
Hatului Socialist, ai muncii pașnice a 
oamenilor sovietici.

(Agerpres).

Chiar din primele zile ale existențe 
sale Armata Sovietică s’a bucurat de dra
gostea și de sprijinul nemărginit al po
porului.

Cea de a doua caracteristică a Arma
tei Sovietică constă, — după cum a ară
tat Stalin, — în faptul că ea este armata 
frăției între popoarele Uniunii Sovietice, 
armata care apără libertatea și indepen
dența acestor popoare.

Amatele tuturor statelor capitaliste 
su't educate în spiritul urii față de ce
lelalte popoare, în spiritul înrobirii altor 
popoare. In tot decursul istoriei sale Ar
mata Sovietică dimpotrivă, a fost educată 
în spiritul egalității dintre rase și națiuni, 
îa -piritul respectării drepturilor și inde
pendenței tuturor popoarelor Prin aceitea 
se explică faptul că, în lupta sa împotri
va dușmanilor Uniunii Sovietice, Armata 
Sovietică s’a bucurat înto'deauna de dra
gostea și sprijinul milioanelor de oameni 
de toate naționalitățile.

Forța Armatei Sdvietice, — arată mai 
departe tovarășul Stalin, — constă în 
faptul că, din prima zi a organizării sale, 
ea a fost educată în spiritul internaționa
lismului, al stimei pentru celelalte po
poare, al dragostei și stimei pentru mun
citorii de pretutindeni, în spiritul păstrării 
și întăririi păcii în're popoare. Aceasta 
constitue a treia caracteristică, aceasta 
este isvorul forței și măreției Armatei So
vietice. Prin aceasta se explică deco în 
perioada intervenției militare străine, lupta 
Armatei Sovietice împotriva intervențio
niștilor și a gărzilor albe a provocat in
teresul și ajutorul tuturor oamenilor mun
cii din lume. Prin aceasta se explică și 
acel profund sentiment de recunoștință 
manifestat de popoarele iubitoare de pace, 
pentru Armata Sovietică, eliberatoarea lor, 
de sub înrobirea fascistă.

încă din anii războiului civil, Armata 
Sovietică și-a însușit știința militară, stra
tegia și tactica militară sovietică. In tim
pul războiului civil, Stalin a dat exemple, 
alegerea momentului pentru Le’lănțuirea 
atacului și organizarea contraatacurilor. 
El a formulat teze despre rolul pe caro 
trebue să-l îndeplinească spatele frontului 
în timpul războiului, despre principiile 
conducerii armatelor și ale creării rezerve
lor militare.

I. V. Stalin a fost sprijinul principal 
al lui Lenin în organizarea apărării Uniu
nii Sovietice, inspiratorul și organizatorul 
tuturor victoriilor hotărîtoare ale Armatei 
Sovietice în cursul războiului civil. Urmând 
planurile strategice și fiind sub conduce
rea directă a lui Stalin, Armata Sovietică 
a câștigat mari victorii.

Victoria poporului sovietic în războiul 
civil a demonstrat incontestabila superio
ritate a regimului sovietic și a armatei 
sale populare asupra regimului capitalist 
și a armatelor antipopulare din statele 
imperialiste.

Puternica bază materială creată în ur
ma îndeplinirii planurilor cincinale s’ali- 
niste a permis reutilarea tehnică a Arma
tei Sovietice și a Flot»i Maritimo Militare. 
Sub conducerea directă a lui Stalin a fost 
efectuată o radicală reorganizare a forțe
lor armate din Uniunea Sovietică.

Stalin este inițiatorul și organizatorul 
transformării Armatei Sovietice într’o ar
mată mecanizată și motorizată. Stalin esto 
organizatorul puternicei artilerii sovietice, 
principala forță a Armatei Sovietice Stalin 
a fost organizatorul diviziilor de tancuri 
și trupelor motomecanizate. Stalin este 
părintele aviației sovietice. Lui îi revine 
meritul organizării industriei aviatice și 
formării unor talentați constructori de a- 
vioane. Stalin a fost primul inițiator și 
inspirator al const'uirii unei puternice 
flote mi ritime militare, — ajutor de nă
dejde al Armatei Sovietice. După îndru
mările lui Stalin au fost create flotele din 
Oceanul Pacific și Oceanul înghețat de 
Nord, și întreaga flotă a fost înzestrată 
cu vase perfecționate.

Stalin a acordat oatenț’e deosebită pre
gătirii de cadre de ofițeri pentru Armata 
și Flota Roșie. „Dacă vom avea cadre 
bune și numeroase în armată, — spu
nea Stalin — țara noastră va fi de ne
învins*, (I. V. Stalin Problemele leninis
mului, ed. P.M.R. pa’g. 782).

Asemenea cadre se pregătesc cu suc
ces în școlile și academiile milita e.

Astfel, datorită grijii permanente a 
marelui Stalin, țara a fost pregătită pen
tru o apărare activă, iar Armata Sovie
tică și Flota Sovietică s’au transformat 
într’o forță de neînvins. In anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, Armata 
Sovietică și Flota Sovietică, educate de 
Partidul bolșevic și de Stalin au dat do
vadă de o măreață forță de luptă, do o 
artă și strategie militară neîntrecută.

Manifestând o permanentă grijă pen
tru întărirea capacității de apărare a U- 
niunii Sovietice, pentru întărirea forței 
militare și tehnice a Armatei și Flotei 
Sovietice, I. V. Stalin învață poporul so
vietic și ostașii sovietici să fie întotdeauna 
gata de luptă, De aceea, întreg poporul 
sovietic are grijă do echiparea forțelor 
armate cu tehnica cea mai perfecționată. 
El vede în întărirea Armatei Roșii cheză
șia păcii și independoței sale

(Agerpres).
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cLe £a Wlecanică s’a format o fhrigadă 
de tineret

Rolul organizațiilor de bază în lupta 
pentru îndeplinirea Planului de Stat
Rializarea și depășirea Planului 

de Stat este sarcina principală a 
întregii clasei muncitoare din Re
publica Populară Română, aceasta 
fiind o pârghie importantă în lupta 
pentru apărarea păcii și construi
re a socialismului. — In cadrul 
Combinatului nostru siderurgic 
stă pe primul plan organizarea 
procesului de producție și defal- 
carea Planului pe fiecare om în 
parte, cât și antrenarea și mobi- 
l'zirea tuturor muncitorilor în în
trecere socialistă, metoda comu
nistă de construire a socialismului. 
Secția Organizatorică din cadrul 
Județenei noastre preocupându-se 
îndeaproape de problema Planului 
de Stat, analizând munca noastră 
de Partid și sprijinul pe care or- 
gannizaț ile de bază 1 au dat în 
desfășurarea procesului de pro
ducție, avem părți pozitive, reali
zăm frumoase, dar în același timp 
și lipsuri in munca noastră orga
nizatorică.

Organizațiile de bază din cadrul 
Comb’natului nostru au știut să 
mobilizeze în muncă muncitorii 
noștrii, în sch’mb au neglijat 
munca politică pe care trebu
iau s’o ducă în rândul tehnicie
nilor pentru atragerea lor în muncă, 
deoarece mulți dintre aceștia nu 
și-au dat contribuția efectivă în 
producție, nefiind alăturați efortu
rilor depuse de muncitori.

Deaceea organizațiile de bază 
în frunte cu birourile lor și secre
tarul organizației de b ză trebue 
să pună bazele unei oonlucrări 
rodnice, sprijinind în cea mai mare 
măsură administrația întreprinderii, 
tehnicienii, organele sindicale, să 
devină factori politici de conducere 
în fiecareșecție, mob lizând massele 
largi în jurul sarcinilor trasate de 
Partidul nostru.

Lipsurile pe care le-au avut 
unele organizații de bază în coor
donarea muncii și în coordonarea 
efectivă a muncii politice au dus 
în unele cazuri la frânarea pro
cesului de producție.

Ca munca să se desfășoare în 
cele mai bune condiții, este ne
cesar ca secretarii organizațiilor 
de bază să lichideze cu munca 
sectară și să treacă la imediata 
planificare și repartizare a muncii, 
concret trasându i-se sarcini fiecă
rui membru din birou, fiecărui 
membra de partid, ca fiecare să 
cunoască sarcinile cc-i revin pentru 
atragerea membrilor de partid în 
viața activă, atât pe tărâm profe
sional, cât și politic-cultural-social

A se ocupa în mod individual 
de îndeplinirea sarcinilor înseamnă 
a lucra în mod sectar, fără a 
lucra în colectiv căreia să i se re
partizeze sarcinile trasate de biroul 
organizației, a lucra fără ca fiecare 
membru de partid să ia parte 
efectivă la conducerea politică a 
secției respective.

Nelucrând în colectiv, înseamnă 
căsecretarul monopolizează munca, 
subapreciază capacitatea celorlalți 
tovarăși din organizația de bază, 
luându le totodată posibilitatea de 
a și îmbogăți cunoștințele politice. 
La rândul lor membrii de partid 
pierd încrederea în birourile orga
nizațiilor de bază, deoarece 
nu sunt sprijiniți Munca 
sectară în acelaș timp împiedică 
desvoltarea sănătoasă a spiritului 
critic și autocritic.

Secretarul și biroul organizației 
de bază nu trebue să devină un 
fel de ajutor administrativ al șe
fului de secție sau al inginerului, 
ci ei trebue să fie conducătorii 
politici, să vegheze la rezolvarea 
sarcinilor ce stau în fața secției 
respective; și în felul acesta vor 
aduce într'adevăr un real folos 
Partidului.

Pentru ca organizațiile de bază 
din cadrul Combinatului nostrU 

să poată conduce massa din sec
țiile respective — după sine ne 
învață tov. Stalin — massa trebue 
să fie la curent cu problemele ce 
se ridică în secție, să se desbată 
problemele în ședințele de partid, 
preocupându-se de toate proble
mele ce se pun zi de zi în secție.

In viața de Partid și în munca 
organizațiilor ee bază va trebui 
să se ț nă cont în primul rând de 
pregătirea ședinței organizației de 
bază. Aceasta să fie ținută la locul 
de muncă, organizat pe schimburii 
definind locul precis al fiecăru, 
membiu de partid.

Organizația de bază trebue să 
fie școala comunismului, ședințele 
trebue să aibe un caracter de 
școală, iar când membrii pleacă 
dela aceste ședințe să fie înarmați 
cu cunoașterea problemelor pen
tru a putea duce muncă de lă
murire în mijlocul masselor.

Tovarășii din conducerea orga
nizațiilor de bază trebue să fie 
un grup activ și să ia parte la 
toate chemările Partidului.

S’a constatat că unele din șe
dințele pe care le țin organizațiile 
de bază sunt lungi și fără conținut 
politic concret din care cauză 
frecvența la ș:dințe este slabă.

Spre exemplu ședința orga
nizației de bază Laminoare III 
a durat 3 ore, ceeace este 
nejust, ședința organizației de 
biză nu trebue să depășească 
maximum de 2 ore și la ședință 
să nu se ia în discuție decât o 
singură problemă care să fie dis
cutată temeinic pentru a se putea 
lua hotătîri concrete și repartiza 
sarcinile pe fiecare tovarăș.

** M
Ședințele grupelor de partid 

sunt transformate în consfătu
iri de producție, iar în unele ca
zuri discutându se mai multe 
probleme, niciuna nu se discută 
temeinic, ci toate sunt atinse tan 
gențial, din care cauză aceste pe 
de o parte durează mult, iar pe 
de altă parte un dau roadele dorite.

La repartizarea sarcinilor in 
cadru' grupelor de partid, secre
tarul și biroul organizației de bază 
trebue să țină cont de următoa
rele 3 probleme: de timpul liber 
de ca>e dispune tovarășul; de 
nivelul politic al lui și de puterea 
de organizare și de repartizarea 
sarcinilor în mod egal și sănătos.

Grupele de partid trebue să 
sprijine și să îndrume grupele sin
dicale în acțiunile sale ; să ducă 
o muncă puternică de agitație, 
pentru a mob’liza toți muncitorii 
din secție în jurul acțiunii respec
tive.

Grupa de partid trebue să se 
îngrijească de buna gospodărire a 
secției, de reducerea rebuturilor și 
deșeurilor, de repartizarea justă a 
brațelor de muncă; trebue să fie 
preocupat în permanență de întă
rirea spiritului de răspundere per
sonală, de întărirea spiritului de 
vigilență și de schimbarea atitu
dinii față de muncă și utilaj a 
muncitorilor, într’un cuvânt să fie 
acela care să rid ce în permanență 
conștiința de clasă și combativi
tatea masselor. Grupele de partid 
au datoria să se preocupe în per
manență de problemele ivite la 
locul de muncă, fie ele de carac
ter colectiv sau personal; trebue 
să vegheze în permanență asupra 
desfășurării procesului de produc
ție, pentru a evita desele acci
dente, cum au fost la O. S M., 
Laminoare, C. F. U, etc.

O sarcină importantă care stă 
în fața noastră este să fim vigi- 
lenți și disciplinați. Să combatem 
cu tărie manifestările dușmanului 
de clasă Care își mai arată colții 
veninoși de șarpe. Avem datoria 
în fața Partidului de a demasca 
orice uneltire sau cazuri de sabo

taje. neglijențe în muncă, pasivi
tatea față de muncă, lipsa de răs
pundere din partea unor tovarăși, 
să urmărim acestea și să luăm 
atitudine de demascare a acestor 
unelte.

Sarcina care stă în fața orga
nizațiilor de bază și a membrilor 
de Partid este aceea a ridicării 
nivelului politic și ideologic al 
membrilor de Partid, de a cultiva 
spiritul de dragoste față de Uniu
nea Sovietică, sprijinitoarea popo
rului nostru în lupta ce o duce 
în frunte cu Partidul Muncitoresc 
Român pe drumul construirii so
cialismului în scumpa noastră 
patrie R. P. R.

Călăuziți și conduși de învăță
tura Partidului nostru analizându- 
ne 1 psurile zi cu zi vom putea 
duce munca cu succes, făcând 
față sarcinilor ce ne sunt trasate 
de Partid în lupta de îndeplinire 
a Planului de Stat pe 1950, în 
lupta de apărarea păcii în întreaga 
lume.

Jianu Andrei 
membru în Biroul Județean 

PMR. C. S. Hunedoara

La Cooperativa „înfrăți
rea^ mai persistă unele 

năravuri din trecut

Spre deosebire de trecut, când 
cooperativele erau un mijloc de 
exploatare în mâinile capitaliștilor, 
astăzi cooperativele au rolul de a 
înlesni traiul celor ce muncesc și 
de a lovi în putința de jaf și spe
culă a exploatatorilor.

Rolul deosebit de important al 
comerțului nostru cooperatist cere 
o atitudine nouă a funcționarilor 
din cooperative.

Respectat față de’oamr nii mun
cii, cinstea/ conștiinciozitatea în 
muncă și punctualitatea trebue să 
fie caracteristicile funcționarilor 
din comerțul cooperatist.

La cooperativa „înfrățirea" din 
orașul nostru, sunt numeroase 
exemple care dovedesc o atitudine 
corectă față de oamenii muncii și 
o conștiință politică ridicată.

Insă nu peste tot este aceiași 
situație:

La Bodega Nr. 1 și 2 a coope
rativei se mai fac favoruri dându-se 
anumite articole pe sprânceană 
ceeace arată că gestionarul păs
trează unele năravuri ce s’au des- 
voltat în prăvăliile negustorilor 
capitaliști.

La Magazinul Central de colo
niale și delicatese care alimentează 
bodegile mai trăesc procedeele 
proprii comerțului capitalist de a 
înșela la cântar și măsurători, 
atunci când se trimite marfă la 
bodegi.

La Magazinul de textile gestio
narul întrebuințează față de cei
lalți funcționari o metodă de co
mandă ce face impresia că el 
este patronul de altădată.

Mai sunt deasemenea cazuri 
când funcționarii cooperativei 
bruschează pe cumpărători-oameni 
ai muncii.

Organele sindicale ale coopera
tivei și conducerea cooperativei, 
au sarcina de a lua imediate 
măsuri pentru remedierea acestor 
lipsuri și a duce o puternică 
muncă de lămurire în rândul fun
cționarilor din comerțul cooperatist, 
pentru a-i ajuta să devină oameni 
demni de postul ce 1-i s’a încre
dințat în lupta pentru întărirea 
sectorului socialist din comerț, 
sector care este o pârghie puter
nică pentru construirea socialis
mului în Republica Populară 
Română.

Eugenia Babarți 
corespoedentă

Joi. 20 Februarie a. c. la Sec
ția Mecanică a luat ființă în sec
torul lăcătușilor o brigadă de ti
neret.

In această brigadă au intrat 
tineri calificați, necalificați, și 
elevi. Din cei 20 de tineri cari 
compun această brigadă 5 sunt 
calificați, 3 necalificați, iar restul 
de 12, sunt elevi de anul III. și 
IV. ai Școlii Profesionale Siderur
gice de pe lângă Combinat. La 
ședința ce a avut loc în vederea 
organizării brigăzii a fost ales ca 
șef de brigadă tovarășul Cismaș 
Remus și ajutor, Codreanu Ioan, 
care în tot timpul au dat dovadă 
de conștiinciozitate în muncă și 
în organizarea ei.

Obiectivele pe care și le-a fixat 
brigada sunt următoarele:

Complectarea sculelor necesare 
procesului de producție, mărirea 
productivității muncii, disciplina 
în muncă, frecvența regulată, cu
rățirea locului de muncă și în
grijirea sculelor. In afară de a- 
ceste criterii tinerii din brigadă 
și-au luat angajamentul de a-și 
ridica cât mai mult nivelul poli
tic, tehnic și profesional și de a 
introduce cât mai mult în muncă 
metodele sovietice.

Tinerii necalificați vor avea o- 
cazie să-și însușească într’un timp

NU E BINE?...
Să ai casă la O. M. 
Și slujba la O. S. M. 
Să fie un timp ploios 
Și un noroi de cel clisos, 
Ud ca și o murătură 
S’ocolești pe arătură 
Și din pașnic locatar
Să devii caterpilar,
Și să n'ai cisme vecine
— Mai e bine ? — Nu e bine I

Dar să vezi măi frățioare 
Pe cei dela Edilitare, 
Deșteptându-se’ntr’o zi 
Ar pune punctul pe i 
Și printr'un gest voluntar 
Ar construi un trotuar 
Ce părere ai vecine,
— N’arfi bine?—Foarte bine!. .

Dar să fii cumva forțat 
Să mergi dela Sindicat 
Pentru o treabă oarecare 
Pâuă jos la Laminoare 
Prin noroi să'ncepi să’n’noți 
încălțat în jumătăți 
Un picior să-l pui p’un tub 
Celălalt pe-o piatră, cub, 
Să mai calci și prin noroi 
Să profiți și de-un pietroi 
Și când ai ajuns în fine 
Să surâzi de atâta bine 
Căci în loc de jumătăți 
Doar ciorapii îi mai porți 
Să'ncepi să spui în sine 
Grand mersi de-atâta bine

Bros pe șefii
C. S. H clasat primul pe

Duminică, 12 Februarie a avut 
loc la Cugir, Concursul Popular 
Județean de cros pe schiuri, la 
care au participat numeroși tineri, 
reprezentând centrele muncitorești 
din județul nostru. Combinatul 
nostru a fost reprezentat prin 
trei echipe, și anume: seniori, 
juniori și fete. Reprezentativa C. 
S. H. compusă din 14 tineri mun
citori s’a comportat peste aștep
tări, ocupând locuri de frunte în 
clasament.

La senior, în clasamentul ge
neral, Cociș Ioan a ocupat locul 
2, și Șerban Octavian locul 3.

La juniori, în fruntea echipei 

cât mai scurt și cât mai temeinic 
meseria devenind adevărații con
structori ai socialismului.

— »Nu mă voiu lăsa până nu 
voiu învăța să lucrez și la mași
nile de găurit», zice tânărul ne
calificat Almășan Ștefan care în 
prezent urmează școala de alfa
betizare.

Ei vor putea aplica în practică 
tot ceiace învață la școală în ziua 
precedentă. Vor putea să-și însu
șească meseria în mod temeinic, 
vor putea să poarte și ei numele drag 
de brigadier în atelier, vor putea 
și ei să aplice metode în muncă 
de atelier, metode scoase din ex
periența gloriosului Comsomol al 
U. R S. S. arătând că și ei iau 
parte activă la lupta pentru pace.

In cadrul ședinței de consti
tuire au luat cuvântul și tehni
cieni din secție, cari și-au luat 
angajamentul că vor sprijini și 
vor da tot concursul pentru or
ganizarea și bunul mers al bri
găzii.

Organizația de bază U. T. M. 
dela mecanică trebue să sprijine 
și să susțină acțiunea pornită de 
t'neri, pentruca brigada să obțină 
succese in muncă.

Tăslăoanu Gheorgho 
corespondent.

Dar să vezi așa’ntr’o zi 
C’o inițiativă'ar porni 
Și din îbalasat cu piatră 
Șă vedem curtea pavată 
Să;nțelege dela sine 
C’ar fi bine? . . .

Intr'o noapte întunecoasă 
Să te'ndrepți grăbit spre casă 
Să n'ai lampă de carbid 
Nici lanternă, nici chibrit 
Și pășind pă pipăite
Să-i dai drum ’nainte 
Și uite așa grăbit cum ești 
Să mi te pomenești 
Că după un drum normal 
Ai ajuns într’un canal 
Lâund pe tine tot nămolul 
Să te scoată cu tractorul, 
Nu vă supărați pe mine 
Dar eu zic că nu e bine 
— Ce părere ai vecine, 
Te asociezi cu mine?

Dar să vezi așa’odat
Un CIC mai organizat
Iar vechiul lor procedeu
Să-l admiri într’un muzeu
Iar cu vrutu și nevrutu
Să o rupă cu trecutul
Să pornească la săpat 
într’un mod planificat
Ei, ce părere ai vecine ?
— N'ar fi bine?
— Ba eu spun chiar foarte bine.

Nicuță Tănasi

echipe din Județ
C. S. H. s’a clasat Crișan ioan, 
urmat de Pătrașcu Nicolae și 
Manea Ștefan.

La fete, Kopetz Victoria, a o- 
cupat primul loc pe județ.

In urma acestor rezultate, echi
pa de schiori C S. H. s’a clasat 
prima în clasamentul județean pe 
echipe.

De remarcat este faptul că, ju
riul competiției s’a comportat fo
arte slab, permițând în acest fel 
comiterea de abateri grave dela 
regulament, ceace a dus la dena
turarea performanțelor.

Jaremschi Constantin 
corespondent.
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MUNCA SINDICALA
din uzina noastră se îmbunătățește

O mai vie activitate sindicală 
a început să se vadă în ultimul 
timp, în Sindicatul Combinatului 
nostru.

înainte de a porni vreo" acți
une, membrii Comitetului Sindical 
discută în ședințe și frământă 
bine problemele. In ședință se 
discută în mod critic și autocritic 
activitatea de zi cu zi.

Fiecare ceas, fiecare minut 
pentru ei e un timp prețios, di
rectivele, broșurile, ziarele, rezo
luțiile plenarelor C .C. al P. M. R., 
C. C. al C. G. M. sunt cetite 
și studiate punct cu punct, pen
tru a le putea aplica în practică.

„Numai studiind încontinuu și 
fiind la curent cu toate proble
mele sindicale vom reuși să ne 
rid căm la un nivel politic supe
rior, vom putea face față sarci
nilor ce ne revin în posturile în
credințate de tovarășii noștri de 
muncă* a spus tov. Moisin Dra- 
gomir membru în Comitetul Sin
dical.

Din Rezoluția C. C- al C. G M. 
problema centrală a activității or
ganizațiilor de massă este proble
ma păcii, Sindicatele conduse de 
Partid trebue să devină pivotul 
principal al mișcării pentru apă
rarea păcii

In felul acesta legăturile între 
comitet și muncitori se cimen
tează tot mai mult și un singur 
cuvânt al Comitetului e suficient 
ca întreaga massă de salariați să 
se mobilezeze în jurul lui.

Și așa privind lucrurile Comi
tetul Sindical a trecut la fapte:

Comitetul Sindical a făcut dări 
de seamă în fața salariaților pen
tru a se întări și mai mult legă
turile între massă și Comitetul 
Sindical, aceste dări de seamă 
fiind un foarte 3 bun mijloc, al 
controlului de jos a activității 
organelor sindicale, massele verifi
când astfel pe conducătorii lor.

S’a pus accentul pe reorgani
zarea întrecerilor socialiste luând 
de bază grupa sindicală știindu-se 
că întrecerile socialiste dau rezul
tate bune când sunt organizate 
de jos.

Și ca într’adevăr grunele sindi
cale să-și trăiască viața lor, să 
cunoască toate frământările, toate 
problemele s’a pornit acțiunea de 
a se înlătura lipsurile, prin numi
rea de noi responsabili de grupe 
care într’adevăr prin atașamentul 
lor să conducă grupele spre suc
cese în câmpiil muncii.

Ținând seamă de acestea, Co- 
mitul Sindical ține ședințe regulat 
cu toți activiștii sindicali, ședințe 
în care are o mare importanță 
critică și autocritică fiind cel mai

La cuptorul Nr. 3 S. M. și furnalul Nr. 1 
s’au realizat indice tehnic-economice bune

Folosind din plin capacitatea 
utilajului pe perioada 17—20 Fe
bruarie a. c. oțelarii au obținut 
realizări dintre cele mai frumoase. 
A fost depășit, atât Planul, cât și 
indicele tehnic-economic, scur- 
tându-se în acelaș timp și durata 
de elaborare a șarjelor.

Echipa prim-topitorului Sime- 
ria Gheorghe a obținut un nou 
record, reducând timpul de ela
borare a șarjei dela 7,40 ore la 
4,05 ore; aceasta decând procen
tajul de încărcătură la fontă este 
mai ridicat.

— Grupele activează — 

sigur mijloc de lichidare a lipsu
rilor și îmbunătățirile activității 
sindicale.

* * *
La râdul lor Comitetele Sindicale 

de secții, ținute la curent cu toate 
problemele de către Comitetul 
Sindical de întreprindere, activea
ză cu toată dragostea pentru a 
ține la curent cu toate proble
mele grupele sindicale din sec
țiile lor.

Acolo unde Comitetul de sec
ția a aplicat întocmai directivele 
date de Comitetul de intreprin- 
dere, roadele muncii sunt fru
moase.

Comitelui Sindical dela Oțelă- 
rie Siemens Martin a reușit să 
înlăture în bună parte lipsurile 
vechiului comitet de secție acti
vizând grupele sindicale care erau 
aproape inexistente, ședințele nu 
se ținuteau regulat, iar în luna 
Decembrie chiar deloc, din care 
cauză muncitorii nu au știut cui 
să se adreseze pentru a cere 
vre-o lămurire, nu știau cui să 
plătească cotizațiile sindicale.

Comitetul de secție reorgani
zat, a trecut la activizarea grupe
lor sindicale,"ținând ședințele de 
grupe în mod regulat, întărind 
colaborarea între grupe, pornind 
la întreceri socialiste între ele.

Roadele muncii sindicale nu au 
întârziat să se vadă.

Grupa sindicală dela Cuptorul 
Siemens Martin Nr. 1 și groapa 
de turnare al cărui resposabil a 
fost ales tov. Radu Lazăr depă
șește zilnic norma între 30— 
40%.

Ei au chemat la întrecere so
cialistă pe grupa Il-a, pentJu a 
folosi din plin capacitatea de 
producție a cuptoarelor.

Grua I-a, dela 15 Ianuarie în
coace lucrează mai organizat, 
Responsabilul de grupă se intere
sează din timp de materialele 
necesare grupei pentru ca să nu 
sufere producția și să ia măsuri 
prevăzătoare pentru evitarea gre
utăților ce eventual s’ar ivi.

Pentru aceasta grupa obține 
succese frumosse în producție. 
Muncitori» din grupă îl iubesc 
foarte mult pe responsabilul de 
grupă. Lui Radu nu-i scapă nimic 
din vedere, iar toate problemele 
discutate în Comitetul sindical la 
care ia și el parte, în ședințele 
de grupă le aduce la cunoștința 
tuturor muncitorilor din grupa 
lui.

De orice se întâmplă în uzină 
de orice eveniment politic intern 
și extern grupa I-a ia cunoștință. 
Deaceia când este vorba de șe

Pe zilele de 17, 18 și 19, atât 
la cuptorul Nr. 2, cât și la Nr. 
3 s’au dat câte 4 șarje de cup
tor în 24 ore.

Pe perioada 17—20 Februarie 
a. c. media indicilor tehnico- 
economic pe secție a fost depă
șită cu 12,42%.

Astfel cuptorul Nr. 3, a obți
nut o depășire a indicelor de 
19,04%, iar cuptorul Nr. 2, o 
depășire de 5,8%.

Primul pe secție este cuptorul 
Nr. 3, al brigăzilor de tineret, 
care în frunte cu echipa prim- 
topitorului Simeria Gheorghe la 

dință nici un muncitor nu lip
sește. Intr’una din zilele lunei 
Februarie, după orele de lucru, 
grupa I-a s’a adunat lângă cup
torul lor drag, deși nu-i anun
țase nimenea pentru a ține șe
dința cu grupa, odată la două 
săâtpmâni.

S’au adunat cu toții, au venit 
venit chiar și cei dela groa
pa de turnare, numai responsa
bilul lipsea. Lipsa lui Radu dela 
ședință i-a făcut pe mulți din ei 
să rămână mirați

A trecut 5 minute, s’a făcut 
chiar ora 15,10, dar muncitori
lor din grupă nu le venea să 
creadă că Radu o să lipsească și 
ședința o să se amâne pe altă 
zi.

Nici unul din ei nu a părăsit 
locul de adunare.

După 11 minute de așteptare 
tovarășul Radu urcă într’un su
flet scările spre cuptorul Nr. 1 , 
ținând în mână un ziar. El dă- 
du-se fuga până la centrul de 
difuzare a ziarelor de unde și-a 
luat ziarul cu rezoluția C. C. al 
C. G. M.

Muncitorii l-au înconjurat, 
așteptând să afle ce s’a întâmplat 
și tov. Radu le citește din ziar. 
„Lupta pentru pace și sarcinile 
noastre organizatorice", raport 
ținut de tov. Gheorghe Stoica, 
secretar al Confederației Generale 
a Muncii, în ședința plenară a 
Comitetului Central al C. G M

Cetind raportul, tov. Radu se 
oprește și citește din nou unele 
fraze, accetuând unele părți.

Nu trebue să precupețim nici 
un efort pentru a face ca grupele 
sindicale să fie organ viu de mo
bilizare, de educare politică și 
profesională a muncitorilor. Res
ponsabilii de grupe constitue 
detașamentul cel mai numeros 
din activul nostru sindical.

„înarmarea lor temeinică, edu
carea lor atentă este o sarcină 
principală și de fiecare zi a tutu
ror organelor sindicale. Numai în 
felul acesta poate fi realizată sar
cina pusă de către Comitetul 
Central al P. M. R. ca centru de 
greutate al muncii sindicale în 
întreprindere și instituții pentru a 
putea cuprinde pe toți salariații 
din fiecare unitate cât de mică“.

Ascultând raportul până la 
sfârșit grupa tov. Radu 
a înțeles sarcinile ce-le revin, 
luându-și angajamentul de a 
muncii cu râvnă pentru a se men
ține grupă fruntașe, pentru a fi 
adevărată grupă de partizani ai 
păcii.

Mitrofan Aurel 
corespondent

șarja record de 4,05 ore, a ob
ținut o depășire față de indice 
de 72%.

* *♦
Și furnaliștii și-au intensificat 

eforturile și au dat rezultate bune.
Astfel echipele dela Furnalul 

Nr. 1, în luptă pentru realizarea 
indicelor în perioada dela 1—19 
Februarie au reușit să folosească 
numai 97% din volumul util al 
furnalului pentru o tonă de fontă.

Datorită eforturilor depuse de 
furnaliștii dela furnalul Nr. 1, el 
se clasează și de data aceasta în 
fruntea întrecerilor, depășind nor
ma cu 5,37%.

Monteurii reșițeni se evi
dențiază la montarea 
macaralei dela O. S. M.

Pentru ca industria prelucră
toare de mașini a țării noastre să 
fie asigurată cu oțel, ce constitue 
materialul de bază pentru fabri
carea de mașini agricole și indu
striale, atât de necesare desvoltării 
economiei noastre socialiste, oțe- 
larilor dela Combinatul nostru le 
revin sarcini importante.

Pentru ca sarcinile să fie duse 
la îndeplinire, din inițiativa Parti
dului nostru, — care mereu pre
ocupat de a creia cât mai bune 
condițiuni de muncă tuturor mun
citorilor din țara noastră, — s’a 
adus la O. S. M. o macarauă de 
7Q tone dela Uzinele „Sovrom- 
metal“ Reșița, destinată deservirii 
cuptoarelor Siemens Martin Nr. 4 
și 5, deoarece aceste având o 
capacitate mai mare, nu puteau fi 
deservite de macaralele existente. 
Dacă nu se aducea această ma
carauă, capacitatea cuptoarelor nu 
putea fi folosită din plin, deci 
Planul și angajamentul oțelarilor 
noștri nu puteau fi duse la înde
plinire.

Pentru ca această macarauă să 
fie montată la timp, datorită soli
darității și ajutorului reciproc ce 
există între colectivele fabricilor 
noastre socialiste, s’a deplasat dela 
Reșița o echipă de 20 muncitori 
de meserie lăcătuși, nituitori, elec
tricieni și dulgheri care lucrează 
cu multă dragoste la montarea 
acestei macarale. — La înălțime,

lnsușindu-și critica

Personalul Spitalului 
„Ana Pauker“ a pornit din 

nou întreceri socialiste
Articolul apărut în numărul pre

cedent al ziarului „Uzina Noastră", 
intitulat: „La Spitalul „Ana Pau- 
ker" lucrurile nu merg bine", a 
fost prelucrat într’o ședință fulger 
în spitalul nostru, ședință în care 
s’a analizat în mod autocritic fie
care punct al articolului.

Critica aspră, dar obiectivă, a 
dus la o serie de concluzii care 
au dat posibilitatea personalului 
să-și ia o serie de angajamente 
având ca scop înlăturarea de ur
gență a lipsurilor semnalate și a 
celor nesemnalate.

întrecerea socialistă așa cum 
arată și articolul precedent, — 
această formă minunată a criticii 
și autocriticii, care în trecut ne-a 
făcut să obținem rezultatele cele 
mai bune, constitue pentru noi 
cel mai sigur mijloc pentru îm
bunătățirea calității muncii.

In aceiaș ședință, întreg 'perso
nalul făcându-și autocritica, hotă- 
rît să lichideze definitiv părțile 
negative din munca lor, au por
nit întreceri individuale pe criterii 
concrete.

Chiar din prima săptămână, 
rezultatele sau arătat a fi pline 
de roade.

întreg personalul spitalului s’a 
schimbat, atitudinea personalului 
a suferit o transformare îmbucu
rătoare cuprinsă de un ritm nou 
de muncă. 

harnicii nituitori conduși de Loga 
Petru mânuesc cu dibăcie cioca
nele de nituit, legând strâns una 
de alta părțile componente ale 
acestui mare pod rulant. — Jos, 
în hala de turnare a Oțelăriei 
Siemens Martin, în halate albastre 
lucrează cu hotărîre echipa de 
electricieni care cu multă măestrie 
trec și leagă cablurile dela un me
canism la altul.

Lucrul la această macarauă, e 
bine repartizat pe oameni și echi
pe, muncitorii lucrează cu multă 
conștiinciozitate și datorită acestui 
fapt in ziua de 18 Februarie lucră
rile erau terminate cu 3 zile îna
intea timpului programat.

Muncitorii reșițeni sunt con- 
știenți de munca lor și lucrează 
cu drag, deoarece știu, că chiar 
dacă nu lucrează în atelierul dela 
Reșița, totuși lucrează pentru în
florirea Patriei noastre, pentru apă
rarea păcii.

Toate acestea dovedesc încă 
odată că muncitorii din țara noa
stră iși dau seama că acum mun
cesc pentru ei și înflorirea Patriei 
noastre dragi, R. P. R.; nu pentru 
interesele unui grup de patroni 
hrăpăreți care le-au supt vlaga 
ani îndelungați fără a se gândi la 
creierea de condițiuni mai priel
nice și pentru acei cari creiază t< t 
ce este bun și folositor în țara 
noastră, pentru cei ce muncesc.

Enoiu Constantin

Pe lângă deficiențele subiective 
pe care întreg personalul este ho- 
tărît a le lichida, mai sunt și 
condițiuni obiective pe care Spi
talul nu le poate înlătura fără 
sprijinul efectiv al Sindicatului și 
Direcțiunii.

In acest scop facem apel către 
Comitetul Sindical a ne sprijini prin 
instructorii săi pentru, a ne ajuta 
la ridicarea nivelului politic și a 
duce o muncă de lămurire în 
rândurile bolnavilor pentru ca 
aceștia prin comportarea lor să 
contribue la ușurarea muncii 
noastre de a le reda cât mai 
curând sănătatea.

Rugăm deasemeni Direcțiunea 
Combinatului a ne sprijini pe 
linie administrativă pentru a pu
tea avea personalul de serviciu 
necesar bunului mers, pentru a 
putea face amenajările localului, 
amenajări cari vor creia condițiuni 
cât mai bune de păstrarea cură
țeniei și ordinei în spital.

Pornind în întrecere socialistă, 
fiind convinși că vom fi sprijiniți, 
întreg personalul spitalului „Ana 
Pauker" își ia angajamentul de a 
munci fără preget pentru a fi 
iarăși un e>emplu pentru toate 
spitalele din județul nostru.

Dr. Tomis Petrescu
Dir. Spitalului C. S. H.
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