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Numai respectând indicele 
tehnic-economic, vom îndeplini 

PLANUL DE STAT
Conștienți de importanța indi

ciilor tehnic-economici în lupta 
pentru realizarea Planului și re
ducerea prețului de cost, atenția 
întregului colectiv de muncitori 
și tehnicieni, s’a îndreptat dela 
începutul anului asupra lor. De
sele consfătuiri de producție cu 
muncitorii și ședințele de lucru 
cu tehnicienii — după ce s’a cu
noscut importanța indicilor și în 
special de ajutorul care-1 oferă— 
au contribuit mult la creșterea 
producției de oțel și au întărit 
simțitor încrederea oțelarilor în 
propriile lor forțe și în capacita
tea de producție a instalațiilor.

Efortul colectivului este bine 
exprimat prin realizările din luna 
Ianuarie a. c, când producția a 
fost depășită, cu 2,18%.

In luna Februarie întrecerea fiind 
mai bine organizată s’au atins 
depășiri de norme însemnate, 
indicele tehnic fiind in majoritatea 
cazurilor depășit pe unele peri
oade. — Pe săptămâna 17 — 23 
Febiuarie a. c., s’au obținut cele 
mai frumoase realizări, schimbul 
condus de maistrul Berbecaru 
Ioan dând cu 12,50 /«, iar schim
bul lui Oțelaru Alexandru cu 
1 l,25°/o mai mult oțel pe oră și 
m. p. suprafață de vatră.

Dintre echipe în mod deosebit 
s’au evidețiat: echipa lui Simeria 
Gheorghe care a dat cu 20,10% 
peste plan, a lui Andruț Gheorghe 
cu 14,40'/o și a lui Poja Gheor
ghe cu 10,60%, mai mult oțel. 
— Rezultatele obținute în acea 
săptămână se datoresc faptului că 
tehnicienii dela Oțelăria Siemens 
Martin au îndrumat mai mult 
oțelarii, ajutându-i la organizarea 
mai temeinică a muncii.

Aceste frumoase rezultate nu 
s’au menținut [în permanență, și 
în ultima săptămână a lunii Fe
bruarie ajungându-se la realizări 
cu mult mai slabe ca în perioada 
anterioară. Astfel pe ziua de 26 
Februarie la Cuptorul Nr. 1. 
Siemens Martin s’a atins numai 
96,68°/o din indicele tehnic-eco
nomic, la Cuptorul Nr. 2, '85,70% 
și la Cuptorul Nr 3, doar 82,21%.

Faptul că în [ultima vreme in
dicele tehnic-economic este cu 
mult sub capacitatea instalațiilor 
Oțelăriei Siemens Martin se da- 
torește în bună parte unor con- 
dițiuni obiective, care însă se pot 
înlătura. — înlăturarea lor însă 
necesită o mai strânsă colaborare 
între muncitorii și tehnicienii Oțe
lăriei, necesită schimbarea atitu
dine! față de muncă și întărirea 

spiritului de răspundere a fiecărui 
muncitor și tehnician în parte 
indiferent de locul pe care îl ocupă 
în producție.

Intre lipsurile cele mai impor
tante ținem să amintim aceea că 
cilindrii pentru dop se montează 
și sparți pe stargă, din care cauză 
oțelul foarfecă stânga în timpul 
turnării, în așa fel că dopul nu 
astupă orificiul de scurgere, pier- 
zându-se astfel oțelul. O altă lipsă 
constitue aceia că oalele de tur
nare nu sunt recepționate în cele 
mai bune condițiuni. — Dese 
sunt acele cazuri când chiar dela 
cuptor începe să curgă oțelul din 
oală, deoarece nu era strâns dis
pozitivul de închidere a oalei

In această direcția tehnicienii 
dela Oțelăria Siemens Martin 
trebue să ia măsuri urgente pen
tru ca să nu se mai repete cazuri 
asemănătoare în producție, cunos
când că dăunează atât de mult 
calității oțelului.

Pentru ca să vină în ajutorul 
oțelarilor, muncitorii și tehnicienii 
dela Fabrica de dolomită trebue 
să îmbunătățească simțitor calita
tea dolomitei. — Ei au obținut 
succese frumoase în ceeace pri
vește depășirea cantitativă, partea 
calitativă însă lăsând de dorit. 
Din această cauză oțelarii primesc 
dolomită mare și neprăjită, care 
îngreunează ajustarea cuptorului, 
deoarece această dolomită nu se 
sudează pe pereții cuptorului, 
neavând rezistența necesară.

Comitetul Sindical din secție 
trebue să devină mai activ, în 
organizarea întrecerii socialiste, 
precum și în întărirea spiritului 
de răspundere a muncitorilor și 
tehnicienilor. — In unele cazuri 
se vede că rapoartete zilnice date 
de tehnicieni nu sunt reale. — De 
exemplu maestrul Vasiu într’un 
raport arată că din încărcătura 
totală de fontă și fier vechi s’au 
scos 67% oțel și au fost 3,5% 
deșeuri de groapă. — Presupu
nând că au fost 11,8% zgură 
maximum, totuși procentajul dă 
numai 80,4%. Ne întrebăm acum 
dece din raportul de mai sus 
lipsesc 19,6% până la încărcătura 
totală a cupturului. Acest caz și 
altele asemănătoare ilustrează că 
unii tehnicieni lucrează superficial, 
nefiind pătrunși de spiritul răspun
derii personale.

Conduși de Partid, mobilizați 
de Sindicat, să ne intensificăm 
eforturile, să lichidăm cu lipsurile 
în muncă, asigurând 
astfel îndeplinirea cu succes a 
Planului de Stat.

Muncitorii și tehnicienii Combinatului nostru 
răspund cu entuziasm chemării lansate de cei 

dela „Sovrommetal" Reșița

In ziua de 1 Martie a c în cadrul unui entuziast meeting, muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii Combinatului nostru au răspuns cu însuflețire chemării la continuarea întrecerii so
cialiste lansată de muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii dela „SovremmetaT Rtșița.

In cadrul meetingului nenumărați muncitori luând cuvântul și-au luat angajamentul de a 
lupta cu eforturi sporite pentru îndeplinirea înainte de termen a Planului de Stat, întărind astfel 
forțele de neînvins ale păcii și socialismului.

Dragi tovarăși muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari dela „Șovrommetal" Reșița,

Noi, muncitorii, tehnicienii, in
ginerii și funcționarii din Combi
natul Siderurgic Hunedoara, ana
lizând în consfătuiri de producție 
pe grupe și secții chemarea 
voastră pentru continuarea între
cerii socialiste pe primul semestru 
al anului 1950, răspundem cu 
insuflețire acestei chemări, con
știenți fiind că prin îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin din cel de 
al doilea Plan de Stat contribuim 
la întărirea frontului organizat al 
păcii, în fruntea căreia stă puter
nica și invincibila Uniune Sovie
tică, condusă de genialul condu
cător al popoarelor, tovarășul 
Iosif Vissarionovici STAL1N.

In cadrul întrecerii socialiste 
pe pr mul ^semestru al Planului 
de Stat pe 1950, noi ne luăm 
următoarele angajamente:

LA FURNALE: Să realizăm 
Planul de producție în proporție 
de 100%, să reducem prețul de 
cost al fontei cu 2,5% și absen
țele nemolivate sub 1,5%. — Să 
îmbunătățim calitatea fontei pen
tru O. S. M. prin menținerea 
sulfului sub 0,07%; să ridicăm 
product vitatea muncii cu 5 8% 
și să depășim Planul de calificare 
de cadre pe primul semestru, la 
gradul II cu 100%. la gradul III 
cu 50%, iar la gradul I să res
pectăm Planul.

LA OȚELĂRIA SIEMENS MAR 
T1N: Să depășim Planul de pro
ducție cu 2,50%; să reducem 
prețul de cost al oțelului cu 1%,

LUPTĂM PENTRU PACE
Fiecare tonă de oțel în plus înseamnă o contri

buție la întărirea lagărului păcii
Șchimbul lui Oțelaru Alexandru a dat cu 11,25 la șută mai mult oțel

Pe platoul de sus al Oțelăriei 
Siemens Martin, după terminarea 
schimbului, prim topitorul Simeria 
Gheorghe dela cuptorul Nr. 3 
discută aprins cu ortacii lui des
pre folosirea din plin a capacității 
cuptorului.

*
Echipa prim-topilorului Simeria 

Gheorgse a produs în săptămâna 
trecută cu 20,10% mai mult oțel 
pe oră și metru patrat suprafață 
vatră, față da indicele stabilit. 
Zilnic el a dat șarjele din ce în 
ce mai scurte și mai mari.

„Rezultatele acestea le puteam 
obține dela începutul anului"— le 
spune prim-topitorul Simeria 

rebuturile cu 10% și absențele 
nemotivate sub 1,5%. Să ridicăm 
productivitatea muncii cu 8% și 
să depășim Pianul de calificare 
de cadre pe primul semestru, la 
gradul 1 cu 33%, la gradul II cu 
45% și la gradul III cu 70%.

LA OȚELĂRIA SPECIALĂ : Șă 
depășim Planul de producție cu 
8% ; să reducem prețul de cost 
cu 3%, rebuturile cu 10% și 
absențele nemotivate sub 1,5%. 
Să ridicăm productivitatea muncii 
cu 16% și să depășim Planul de 
calificare de cadre pe primul se
mestru la gradul 1 cu 20%, iar 
la gradul II să respectăm Planul.

LA LAMINOARE: Si depășim 
Planul de producție cu 1,5%; 
să reducem prețul de cost cu 
0,8%, rebuturile cu 1,1% și ab
sențele nemotivate sub 1% — 
Să ridicăm productivitatea muncii 
cu 10% și să depășim Planul de 
calificare de cadre pe primul se
mestrul la gradul 111 cu 30%, 
iar la gradul 1 și II să respectăm 
Planul.

In afară de angajamentele spe
cifice fiecărei secții, la secțiile 
mai sus arătate ne luăm urmă
toarele angajamente:

Să respectăm indicii tehnic-eco
nomici ; să respectăm planul de 
reparație; să respectăm angaja
mentele contractate cu alte între
prinderi ; să facem schimbul la 
locul de muncă; să introducem 
evidența z lnică a prețului de cost; 
să respectăm planul intern de

Gheorghe ortacilor săi — dacă 
exista o colaborare mai strânsă 
între muncitori și tehnicieni.

In urma ședinței cu tehnicienii 
și șefii de echipă dela Oțelărie 
care a avut loc acum o săptă
mână la Direcțiune, tehnicienii și-au 
luat angajamentul să sprijine și 
mai mult eforturile topitorilor oțe- 
lari.

De data aceasta conducătorul 
schimbului 2 maestrul Oțelaru 
Alexandru a venit și m»i mult 
în ajutorul prim-topitorului Simeria 
Gheorghe în elaborarea șarjelor 
rapide și de bună calitate.

Maestrul Oțelaru l-a învățat pe 

transporturi și să introducem gra
fice de transporturi până la sfâr
șitul semestrului; să utilizăm și 
să comercializăm la maximum 
deșeurile; să pregătim cel mai 
bun furnalist, oțelar, laminator, 
cea mai bună echipă, cel mai bun 
schimb și cel mai bun maestru 
și să cazăm în condițiuni bune 
în no le cabane 1 200 muncitori, 
desființând cabanele din fața gării 
— depe terenul coxeriei 2— și 
cele dn curtea cetății până la 1 
Mai 1950.

Suntem hotărîți să ne intensi
ficăm eforturile în muncă pentru 
ca angajamentele luate de noi să 
devină fapte. Deaceea vom des- 
volta pe zi ce trece întrecerea 
socialistă, fiind convinși că este 
mijlocul cel mai eficace în lupta 
pentru construirea socialismului 
în scumpa noastră patrie, Repu
blica Populară Română, în lupta 
pentru întărirea invincibilului front 
al păcii, în lupta pentru zdrobirea 
pregătirilor criminale de război 
ale imperialiștilor anglo-americani.

înainte pentru îndeplinirea și 
depășirea Planului de Stat!

Trăiască Confederația Generală 
a Muncii!

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Român forța conducătoare in Re
publica Populară Română !

Trăiască frontul păcii, demo
crației și socialismului condus de 
genialul STALIN-

Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii dela C. S. H.

prim-topitorul Simeria Gheorghe 
să folosească bine fiecare minut 
pentru scuttarea șarjei.

Acum el începe reparația cup
torului imediat ce dă drumul 
șarjei, menținând temperatura 
cuptorului constantă.

De mare ajutor i-a fost și or
tacii lui, Ilea Gheorghe, Costache 
Vasile și Popescu Ștefan care au 
muncit cu avânt în timpul des
cărcării și încărcării cuptorului.

Astfel în această săptămână 
schimbul 2 condus de Oțelaru 
Alexandru a dat cu 11,25%, mai 
mult oțel pe oră și metru patrat 
suprafață vatră de cuptor.



.UZINA NOASTRA

Trebuesc luate măsuri imediate pentru 
refacerea drumurilor

I. V. STALIN:
Recenzie

Hunedoara — oraș vechiu.
Aici se află vestita cetate a o- 

țelului, aci echipa prim-topitorului 
Simeria Gheorghe aplică metoda 
sovietică a lui Matulineț de ela
borare a șarjelor rapide.

Acum, odată cu căderea ploi 
lor a căzut și un necaz pe capul 
muncitori!or și în deosebi pe al 
oțelarlor, forjerilor, laminatorilor 
și a celor dela Construcții Metalice, 
care au de făcut o cale cam lungă 
până la secțiile lor. Zi de zi la 
Combinatul nostru se fac noi in
vestiții. Siderurgiștii hunedoreni 
sunt mândri de toate aceste rea
lizări și sunt hotărîți ca prin mun
ca lor să obțină noi cuccese Ei 
nu se împacă cu altele, nu se 
împacă cu drumurile imprac
ticabile din cauza noroiului cleios 
care a cuprins întreaga uzină.

Lucrul acesta e de mult — de 
un an.

Direcțiunea Uzinei hotărîse în 
urma unei caricaturi și a unui 
articol la ziarul de perete să pună 
petriș pe drum In felul acesta 
— se gândeau muncitorii — nu 
le vor mai rămâne pingelele prin 
noroi.

Sau bucurat muncitorii că în 
sfârșit după atâta timp vor avea 
și ei un drum bun prin uzina lor, 
că doar — spuneau muncitorii — 
acuma e a noastră uzina, iar la 
conducerea ei sunt muncitori de 
ai noștri. Lucrurile însă n’au 
mers așa cum gândeau muncitorii 
la început.

S’a lucrat o săptămână, s’a mai 
umplut curtea uzinei cu piatră de 
pavaje pe lângă celelalslte mate
riale ce 2ăceau prin curtea uzinei

TINEBII BRIGADIERI
dela Combinatul Siderurgic Hunedoara, răspund 
chemării tinerilor dela Uzinele „I Maiu- Ploești

Sirena anunță sfârșitul celor 8 
ore de lucru. Tinerii din cele 10 
brigăzi U.T.Miste de producție dela 
Combinatul nostru se îndreaptă 
cu pași grăbiți spre atelierul elec
trotehnic unde se va ține mee- 
tingul. In această ședință ei vor 
răspunde de chemarea adresată de 
brigăzile U.T.M-iste dela „1 Mai“. 
Ploești către toate brigăzile și ti
nerii muncitori din țară, ca în 
cinste Săptămânii Mondiale a Ti
neretului să termine planul de 
producție trimestrial înainte de 
termen.

Tov. Pop Gheorghe responsa
bil organizatoric al Comitetului 
Județan U. T. M. al Combinatu
lui nostru a arătat tinerilor im
portanța pe care o are această 
chemare pentru realizare planului

La Mecanică
încadrați în întreceri socia

liste în lupta pentru îndepli
nirea sarcinelor ce le revin 
din Planul de Stat, muncitorii 
din secția Mecanică depășesc 
zilnic normele obținând rezul
tate din cele mai frumoase.

Aplicând metodele de strun- 
gire sovietice, strungarii Grin- 
tzner Ignat, prin mutarea 
cuțitului în partea opusă în 
tăerea joasă a reușit să de
pășească norma cu 6O°/o, iar 
Heffner Wiliam, aplicând 
aceeaș metodă a reușit să 
depășească norma cu 75%. 
Deasemeni și Cândea Eremie 
care dă un sprijin efectiv la 
calificarea tinerilor din această 
secție, a reușit să depășească 
norma în medie cu 50%.

La rabotarea blocurilor de 
rulmenți Poicher Adalbert și 

și așa a rămas până astăzi.
Despre toate acestea s’a mai 

scris prin ziarul nostru local, ori 
ziarele de perete, cu toate aces
tea Direcțiunea a rămas indife
rentă față da problema drumu
rilor.

In sfârșit, acuma vre-o săptă
mână într’o ședință a Direcțiunii, 
s’a hotărât ca să se evacueze 
curtea uzinei de materialele îm
prăștiate, totodată să se facă și 
drumurile Hotărârea a fost bună, 
dar.... hotărâre a rămas.

E ora 10 seara, telefoanele uzi
nei a început să zbârnâie prin 
toate secțiile și în special la sec
ția Incărcri și descărcări.

Șeful secției încărcri și descăr
cări primește d spoziție prin tele
fon ca să mobilizeze oamenii și să 
se apuce imediat de amenajarea 
drumului cu pietrile pe cărări, 
Greu, se gândește șeful secției, 
să-ți astrângi oamenii acum noap
tea și să lucrezi prin noroiul a- 
cela mare, dar dispoziția e dis
poziție.

In sfârșit, la orele 12 noaptea 
se găsesc în fața birourilor cen
trale în curtea uzinei 200 mun
citori cu cu hârlețe, lopeți, ma
șini și căruțe pentru împăștierea 
pietrișului.

Oamenii au muncit cu încor
dare toată noapte, reușind ca 
până în zorii zilei să pietruiască 
în cea mai mare parte drumurile 
și cărările ce duc la secțiile uzinei.

E ora 6,30 dimineața. Grupuri 
de muncitori se îndreaptă spre 
uzină către ora 7 încep să so
sească tot mai mulți, toți sunt 
mirați de drumurile pe care de 

de producție trimestrial înainte de 
termen.

„Pentru a întâmpina cu cinste 
Săptămâna Mondială a Tineretului 
— a spus el — în fața tinerilor 
muncitori din uzina noastră stau 
sarcini însemnate Terminarea 
planului de producție trimestrial 
înainte de termen este o contri
buție de seamă pentru întărirea 
lagărului păcii în frunte cu Uni
unea Sovietică*'.

Au luat apoi cuvântul respon
sabilii brigăzilor U.T M-iste, care 
și-au luat angajamentul în nu
mele brigăzilor. De exemplu tov. 
Pleșca Petru și-a luat angajamen
tul în numele brigăzilor U.T.M iste 
dela furnale să termine pla
nul trimestrial cu 4 zile înainte

se depășesc : 
Vogel Rudolf, depășesc nor
ma cu 63%.* **

„Toate mașinile să func
ționeze, toate să producă*1, 
este lozinca frezorilor 
noștri. In ciuda greutăților ei 
folosesc din plin toate mași
nile pentru a produce cele 
necesare și pentru a nu suferi 
producția materialelor de în
treținere.

Tânărul Bocan Dionisie, 
lucrând la eprubete mari și 
mici în serie, la care obținea 
depășiri de normă foarte mari 
văzând că norma este ireală 
a cerut și a obținut reduce
rea normelor de 26% la 
eprubete mari și cu 12,5% 
la eprubete mici.

Intensificându-și eforturile 
în urma reducerii timpilor, el 
a reușit să depășească norma 
cu 58%.

astă dată era împrăștiat pietriș. 
— Se gândesc ei — de data a- 
ceasta Direcțiunea s’a gândit să 
ne facă vre-o surpinză; poate că 
azi ne vin ceva oaspeți dela Mi
nister s’au din altă parte. Și în- 
tr’adevăr muncitorii s’au gândit 
bine. Seara pela orele 9 se anun
țase la Direcțiunea uzinei că as
tăzi va sosi la Hunedoara tova
rășii din minister și alți conducă
tori ai întreprinderilor siderurgice 
din țară.

Și se gândesc muncitorii. Ce 
bine ar fi dacă va avea în fie
care săptămână asemenea oaspeți, 
scăpându-ne de a ne mai rămâne 
pingelele prin noroiul din curtea 
uzinei. Ar fi bine însă ca tova
rășii să meargă și pela Sfaturile 
Populare din oraș, deoarece nici 
acolo drumurile nu’s mai bune.

In concluzie este necesar ca 
Direcțiunea uzinei să se îngrijească 
în permanență de drumuri, să 
ia măsuri pentru refacerea lor 
la timp și nu atunci când nu este 
încotro, venind unii tovarăși din 
Ministere sau vizitatori. Cu toate 
semnalările noastre, nu s’au făcut 
drumurile, din diferite motive, dar 
atunci când Direcțiunea a aflat 
că vor veni oaspeți, a putut să 
dispună refacerea drumurilor, 
ceace s’a și făcut în numai câte
va ore.

Deasemeni Sfatul Popular oră- 
șănesc t ebue să privească cu mai 
multă seriozitate problema dru
murilor și a higenei din oraș, 
deoarece aceste Iasă mult de do
rit.

D. Fotescu

de termen, să lichideze 
cu absențele nemotivate să re
ducă deșeurile cu 20 la sută. 
Brigada U.T.M-istă dela O S. M. 
s’a angajat să termine producția 
pe primul trimestru cu 4 zile înainte 
de termen.

Brigada U.T.M istă dela „Con
strucții Metalice** și-a luat anga
jamentul să depășească norma cu 
30 la sută,

Brigada dela Turnătorie și-a 
luat angajamentul să depășească 
norma cu 65 la sută și să reducă 
deșeurile cu 20 la sută.

Luând dm nou cuvântul tov. 
Pop Gheorgh; a citit moțiunea 
care cuprindea argumentele tu
turor t.rerilor și care a fost apro
bată prin vii aplauze.

linie normele
Exemplul lui Bocan, a fost 

urmat și de strungarul Gheor- 
gheoni Nicolae care lucrând 
la strungirea cuzineților dela 
vagonete de zgură a reușit 
ca de data aceasta să-i con
fecționeze pe un strung ori
zontal și nu pe unul obișnuit 
ca pănă acum, reducând tim
pul de prelucrare la aceste 
piese cu 60%.

Muncitorii secției Mecanică 
depășesc normele progresiv, 
luptă cu mai multă dârzenie 
pentru a da piesele necesare, 
pentru întreținerea tuturor 
instalațiilor Co m b i n a t u I u i, 
știind că fiecare instalație 
ținută în bune condițiuni duce 
la îndeplinirea cu succes a 
Planulni de Stat și la întări
rea marelui front al păcii, în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

V. Manea

„Marxismul și problema uaționai-colonială11
Desvo'tarea sistemului capitalist 

și apariția imperialismului — ul
tim stadiu al acestei orânduiri, în 
care capitalul monopolist nu poate 
exista decât prin cotropirea de 
teritorii străine, prin exploatarea 
cruntă a altor popoare — a făcut 
ca problema națională să fie îm
binată cu problema generală a 
coloniilor, ca problema națională 
să treacă de pe planul intern ai 
statelor multinaționale, pe planul 
mondial al lumii imperialiste.

In aceste condiții lupta de eli
berare națională a popoarelor din 
țările coloniale și dependente, este 
o luptă, prin forța lucrurilor, în
dreptată împotriva imperialismului 
cotropitor.

Aceasta explică dece lupta de 
eliberare socială, fiind peste tot, 
unde învinge nemijlocit condusă 
de partidul revoluționar al clasei 
muncitoare. Pe de altă parte, iz
bânda revoluției proletare este 
condiționată de mișcarea de eli
berare a popoarelor din colonii 
și țările dependente, din aceste 
„hinterland-uri“ ale imperialismu
lui.

De aici importanța deosebită pe 
care leninismul o acordă proble
mei național-qt loniale, în elabo
rarea teoriei sale revoluționare.

Cel care a fundamentat și a 
desvoltat principiile marxism leni
nismului în problema națională și 
colonială, este genialul continuator 
al învățăturii lui Marx-Engels-Le- 
nin, I. V. Stalin.

încă din 1913 Lenin sublinia 
activitatea rodnică desfășurată de 
Stalin în vederea desăvârșirii teo
riei marxiste a problemei națio
nale. Mai târziu, în cadrul Consi
liului Comisarilor Poporului înfiin
țat imediat după Revoluția din 
Octombrie 1917, Stalin este cel 
care conduce toată ac’ivitatea 
Partidului bolșevic și a Puterii 
Sovietice în domeniul soluționării 
problemei naționale în U. S Con
tribuția lui Stalin în pregătirea 
teoretică și practică a unirii repu
blicilor sovietice și în înfăptuirea 
acestui act, este covârșitoare.

înflorirea economică și culturală 
a națiunilor sovietice, baza prie
teniei indestructibile care cimen
tează popoarele U.R.S S. este 
strâns legată de persoana teore 
ticianului și conducătorului bolșe

ASPECTE DIN VIAȚA COPIILOR 
dela Căminul de zi și Creșa C. S. H.

Este o plăcere să vizitezi Creșa 
și Căminul de zi al C. S. H. unde 
sunt îngrijiți copiii muncitorilor 
noștri.

Aici prin grija pe care o dă 
Partidul și Sindicatul nostru mun
citorilor, ei iși pot crește copiii 
într’un mod omenesc.

Când intri în acest Cămin ești 
plăcut surprins de curățenia în 
care sunt ținuți copiii. Dimineața 
la ora 6,30 când mamele munci
toare își aduc copii la acest că
min în primul rând, după ce au 
fost luați în primire, li se face 
baia, apoi copilașii trec la masă 
unde li se dă o mâncare bună și 
consistentă. — Copilașilor dela 
creșe li se dă lapte cu biscuiți, 
fulgi de ovăz sau orez cu lapte. 
După ce au mâncat, copii mici 
trec la dormitorul lor unde sunt 
așezați într’un țarc pentru a se 
putea juca. Insă acest joc nu este 
permis decât până la ora 11 când 
copiii sunt din nou hrăniți cu 
griș calciu, iar după aceasta sunt 
culcați în pătucurile lor albe cu 
lingeria curată unde sunt lăsați să 
doarmă până la ora 2.

La copiii mai mărișori se schimbă 
povestea. Jocul lor diferă de al 
celor mici prin faptul că ei au 
multe de învățat din jocul lor. 
Din frumoasele cuburi care sunt 
puse la dispoziția lor, ei de pe 

vic desăvârșit I. V. Stalin.
Tot Stalin este acela care prin 

învățăturile sale a înarmat ideo- 
logicește partidele comuniste din 
țările coloniale și dependente în 
lupta lor pentru eliberarea națio
nală.

De această activitate uriașă a 
lui Stalin desfășurată în jurul pro
blemei național-coloniale, sunt 
legate o mulțime de lucrări, arti
cole, cuvântări, rapoarte prezentate 
la diferite congrese ale Partidului, 
scrisori către fruntrși ai mișcării 
muncitorești. Cele mai reprezen
tative au fost adunate în volumul: 
„Marxismul și problema național- 
colonaială", care, prin acest fapt, 
oglindește din plin aportul hotă- 
rîtor adus de I V. Stalin, la des- 
voltarea învățăturii marxist len n s- 
te despre problema național co
lonială.

Astfel, alături de lucrări ca Mar
xismul și problema națională repre 
zentateori ’. și declarația programa
tică a bolșevismului în problema 
națională—volumul conține șilucră- 
ri din perioada posterioară Revo
luției din Octombrie ca „Raportul 
prezentat la Congresul al X lea 
al P. C (b) din Rusia** — care 
introduce un nou element în mo
dul de a pune problema națională 
și anume „elementul egalizării de 
fapt (și nu numai de drept) a na
țiunilor înapoiate pentru a se ri
dica până la nivelul cultural și 
economic al națiunilor care le-au 
luat-o înainte)**.

Deostbit de importante sunt 
rapoartele prezentate la Congresul 
al X-lea al Sovietelor din Rusia 
și la primul Congres al Sovietelor 
din URSS tratând despre unirea 
republicilor sovietice, precum și 
cuvântările : „Despre sarcinile po- 
1 tice ale Universității popoarelor 
d n Orient** și „Despre China**, în 
care Stalin, cu excepționala Sa 
putere de analiză a situației politice, 
anunță încă din 1925 evenimente 
de care actualitatea le confirmă 
din plin.

Pentru cei care studiază mar- 
xism-leninismul, pentru construc
torii socialismului, volumul de 
constitue materialul cel mai nime
rit pentru însușirea temeinică a 
principiilor marxiste în problema 
naț onală și a liniei bolșevice în 
rezolvarea acestei probleme, 

acum învață să construiască. La 
fel ca și muncitorii — ei munci
torii sănătoși și voinici de mâine 
— construesc un oraș muncito
resc.

Ei nu se joacă cu puști și tancuri, 
jocuri cu care erau obișnuiți co
piii în regimurile capitaliste.

In jocurile și cântecele lor se 
zugrăvește o educație sănătoasă 
în direcția creșterii de tineri viitori 
luptători în câmpul munci socia
liste.

Această educație minunată pe 
care o primesc copiii, trebue sus
ținută de mamele muncitoare.

Mai sunt mame care sub mo
tivul că locuesc în Orașul Mun
citoresc, nu aduc copii regulat 
la cămin și creșă lăsându-i 8 ore 
în frig și fără supraveghere, fapt 
care strică opera constructivă 
desfășurată în cămin.

Sindicatul nostru, pe lângă spri
jinul material pe care îl acordă 
Creșei și Căminului, trebue să 
ducă o muncă de lămurire în 
rândurile mamelor muncitoare 
pentru ca ele, prin modul de a-și 
îngriji copii în cele 16 ore cât 
stau acasă, să contribue la des- 
voltarea calităților ce se sădesc 
în aceste tinere mlădițe ale puter
nicului arbore socialist.

V. Munteanu
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LUPTĂM PENTRU PACE

Fiecare tonă de oțel în plus 
înseamnă o contribuție la 
întărirea lagărului păcii

Schimbul III condus de maestrul Berbecaru loan a 
dat în săptămâna trecută cu 12,50% mai mult oțel.

Urmând exemplul stahanoviștilorNituitorii dela Construcții Metalice au obținut noi recorduri
E noapte — schimbul trei 

condus de tov. Berbecaru a pre
luat cuptoarele dela schimbul lui 
Oțelaru. —

Pe platforma de sus a Oțelăriei 
echipa lui Andruț Gheorghe dela 
cuptorul Nr. 2, ișteaptă să fie 
adus flerul vechi încărcat în trocile 
de lângă Oțelărie.

Aces e întârzieri înainte se în
tâmplau cam des, lucru care îm
piedeca mult eforturile topitorilor 
în reducerea duratei șarjei. Da
torită acestei remedieri ce s’a 
tăcut în urma conferinței dela 
Direcțiune, echipa priin-topitorului

Schimbul maestrului Vasiu I. 

trebue să-și intensifice eforturile
Dacă cele două s.himburț con 

duse de Oțelaru Alexandru și 
Berbecaru loan au obț nut rezul
tate frumoase, nu tot așa se în- 
tâ nplă cu sch'mbul 1 condus de 
Vas u loan care nu și a îndepli
nit programul de producție în 
săptămâna tre:ulă, dând cu 14,50 
la sută mai puțin oțel datorită negli
jenței lui, nereușind să antreneze 
în muncă pe toți oțelarii și să și 
organizeze mai b:ne munca.

In lupta lor pentru îndep’inirea 
sarcinilor din Planul de Stat, oțe
larii noștri vor trebui să-și cana 
lizeze și mai mult eforturile în 
vederea descoperiririi și folosirii

■pupele sindicale dela
Secția Fier vechi au 

pornit întreceri socialiste 
intre ele

c

Se știe că alimentarea cuptoa
relor Siemens Martin cu fier vechi 
și diferite materiale se făcea mai 
înainte de către o antrepriză. 
Astăzi însă, această antrepriză nu 
mai există. Prin grija Sindicatului 
și a Administrației uzinei a luat 
ființă o se:ție nouă, secția de 
fier vechi.

La începuti o mână de tovarăși 
dela secția O. S M., controlori 
de materiale și șefi de echipe în 
frunte cu un inginer și cu un 
maistru au pornit la organizarea 
acestei secții.

Una din primele sarcini a fost 
eliberarea terenului din fața Oțe
lăriei (câmpul macaralelor) deoa
rece nu se putea circula cu ma
șina pe linia respectivă, nici cu 
piciorul pe toată lungimea tere
nului din fața Oțelăriei.

Această situație din fața Oțelă
riei exista de 5—6 ani, aici s’au 
depozitat fel de fel de materiale 
necontrolate între care ș explosive, 
lucru ce periclita viața muncitori
lor.

Astăzi această secție cu efectiv 
de 156 muncitori, organizați în 11 
grupe sindicale și cu un comitet 
de secție, duce o muncă planificată 
pe tot șantierul,cu 15șefide echipă, 
6 controlori de materiale și 3 
conducători de schimb — In 
câmpul muncii s’au evidențiat gru
pele schimbului I. II. și III. în
cărcători la troc’, care tot timpul 
încărcării cuptoarelor au depus 
eforturi pentru a curăți terenul 

Andruț Gheo ghe dela cuptorul 
Nr. 2 a avut o depășire medie a 
indicelui tehnic-economic pe m. 
p. suprafață de vatră de 14 4O“/o, 
iar echipa condusă de prim-topi- 
torul Poja Gheorghe dela cupto
rul Nr. 3 a produs și ea cu 
10,60% mai mult oțel.

In ultima vreme echipele prim- 
topitorului Simeria Ghîorghe, An
druț Gheorghe și Poja Gheorghe 
n’au mai pierdut timpul aștep
tând pregătirea gropii de turnare.

In această direcție au contri
buit și turnătorii care le-au dst 
cochiie de bună calitate ta timp 

din plin a capacității cuptoarelor. 
In această acțiune, muncitorii și 
tehnicenii dela Oțelărie trebue să 
întărească și mai mult disciplina 
în câmpul muncii și totodată să 
lupte pentru o mai strânsă cola
borare înte ei.

In felul acesta ei vor putea să 
scurteze și mai mult durata șar
jelor, să depășească normele teh
nice stabilite și să dea Patriei 
oțel mai mult, mai bun și mai 
eftin, contribuind din plin la în- 
deplin rea Planului și consolida
rea lagărului păcii.

din fața Oțelăriei unde azi se 
poate lucra în condiț’uni bune.

Cu acelaș elan de muncă to
varășii din grupa I-a a chemat la 
întrecere grupele II și III, iar munci
torii acestor grupe in urma unei 
ședințe au răspuns cu drag che
mării lansate de tovarășii lor de 
muncă. Astfel, întrecerea socialis ă 
declanșată pe perioada 11 Februa
rie 1 Aprilie, cuprinde un număr 
de 84 muncitori.

1 Aprilie 1950. Aici munca nu 
este chiar așa de ușoară, munci
torii de aici trebue să lupte ca 
cuptoarele Siemens Martin să 
nu mai sufere de lipsă de mate
riale ca: fier vechiu, calcar, mi
nereu, var, etc. Pentru a elimina 
aceste greutăți și a contribui mai 
mult la ridicarea producției și pro 
duclivitățili muncii, muncitorii d la 
secția Fier vechi și-au pus ca 
obiectiv al întrecerii socialiste ur
mătoarele criterii: să se țină cu 
rățenie pe platforme și sub câmpul 
macaralelor de troace; să se țină 
distanțele liniei I-a unde intră va
gonul cu materiale; disciplină în 
câmpul muncii; lichidarea absen 
țelor remotivate; să se țină de 
două ori pe lună ședințe cu gru
pele respective la locul de muncă; 
schimbul să se facă cu 10 minute 
înainte, la locul de muncă și troa
cele încărcate cu fier vechi să 
aibă peste 1000 Kg

Râpeanu Romulus 
corespondent

Educația dată de Partid și 
munca grupelor sindicale din sec
ția Construcții Metalice își arată 
din zi în zi tot mai mult roa
dele.

Astfel în dimineața zilei de 21 
Februarie a. c. găsim echipele de 
nituitori ale tov. Balint Carol și 
Nicolae Gheorghe — antrenate în 
întrecere socialistă, — hotărîți să 
doboară normele vechi să obțină 
noi succese în muncă, pentru 
asigurera îndeplinirii Planului de 
Stat.

La orele 7,40 primele nituri au 
fost scoase din cuptorul de încăl
zit și puse sub ciocanele pneu
matice.

Cine nu cunoaște din paginile 
ziarelor, frumoasele rezultate ob
ținute în muncă de tov. Balint 
Carol.

Câți nu 1 cunosc pe tov. Balint 
Carol șef nituitor la Secția Con
strucții Metalice a Combinatului, 
care însușindu-și învățăturile Par
tidului și exemplele de muncă ale 
stahanoviștilor sovietici a devenit

O nouă inovație a U.T. M.-istului 
Szilagyi Alexandru dela C. F. U.

La Secția C F. U. a Combi
natului nostru, strungirea cuzine
ților pentru vagoane se făcea cu 
vechile metode de fixare și cen
trare pe plan-șaibă, operațiune 
care cerea foarte mult timp și nu 
prezenta întotdeauna precizie, din 
care cauză cuzineții se uzau îna
inte de termen.

In fața acestei situații strunga
rul U. T. M-ist Silaghy Alexan
dru se gândea mereu cum ar 
putea face ca strungirea cuzine
ților să se execute în mai bune 
condițiuni și în timp mai scurt. 
Citea zilnic în ziare despre dife- 
r te inovații făcute de muncitori 
pentru a-și ușura munca și pen
tru a da o producție mai mare. 
La < hemarea făcută de tinerii dela 
„Sovrom-Tractor" Brașov către 
toți tinerii din țară de a-și inten

Sub lozinca: „mai mult minereu pentru 
întărirea Patriei, pentru pace" 

minerii dela Teliuc depășesc normele
La Minele Teliuc, minerii 

muncesc cu eforturi sporite 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin în cadrul Planului 
de Stat, pentru a da minereu 
mai mult și de bună calitate.

Organizați pe echipe, înca
drați în întrecere socialistă, 
minerii dela Teliuc, Bouțari, 
Filimon și mina „Pădurea 
Orașului'1 au depășit progra
mul pe perioada 1—24 Fe
bruarie cu 2 la sută. In frun
te se clasează mina Filimon 
cu o depășire de 3,6 la sută 
peste program.

Echipele de mineri călău
zite de lozinca: „mai mult 
minereu pentru întărirea Pa
triei, pentru pace", sunt în
suflețiți zi de zi, de însăși 
rezultatele lor.

Astfel, echipa lui Ungur 
Abel, în ziua de 18 Februarie, 

I a atins vârful cel mai înalt 

și el un fruntaș al muncii cu un 
nivelpolitic ridicat și conștient de 
menirea ce o are.

In cadrul întrecerii socialiste 
întreprinse între tov. Balint Carol 
și Nicolae Gheorghe, tov. Balint 
Carol a reușit să doboare ve
chiul său record de 980 nituri 
cu diametrul de 22 mm. în timp 
de 8 ore, realizând 1395 de ni
turi de aceleași dimensiuni și în 
acelaș timp. A reușit să întreacă 
pe tovarășii săi de muncă și pe tov. 
Gheorghe care a reușit să reali
zeze 1187 nituri și suntem siguri 
că nu peste mult timp tov. 
Ghorghe va reuși să-l ajungă pe 
tov. Balint care este un exemplu 
viu și un imbold în muncă.

Ca rezultat a acestor succese 
obținute în cadrul întrecerii so
cialiste, sunt depășirile de normă. 
Tov. Balint Carol a depășit nor
ma cu 200% și tov. Nicolae 
Gheorghe 163%

Dragostea pentru doborârea de 
norme este în continuă creștere, 
se desvoltă spiritul inventivității, 

sifica eforturile în muncă în ve
derea constituirii complexului G. 
M. A., tânărul strungar Silagy 
Alexandru a proectat o inoație 
pe care adoptând-o la strung să 
micșorez durata de strungire a 
cuzineților. In ore de muncă vo- 
luluntară, el a construit un dis
pozitiv plan pe care se putea 
fixa cuzinetul orizontal pe strung. 
Acest dispozitiv 1-a fixat cu-n șu
rub pe căruciorul strungului, după 
aceasta a făcut un ac în care a 
fixat un cuțit perpendicular pe ax 
cuțit ascuțit la ambele capete, în 
așa fel încât sa ia două șpanuri 
dintr’o învârtitu-ă. Acest ax l-a fixat 
în capul strungului și in cherner, 
iar pentru a nu se uza cherne- 
rul și axul dm cauza turației mari 
cu care lucra, a confecționat un 
chimăr cu rulment. Cu aceste

al producției, depășind norma 
cu 120 la sută, obținând până 
în ziua de25Febr. o depășire 
de 12 la sută. Dându-și sea
ma că pot produce mai mult, 
minerii din echipa lui Ungur 
Abel în ziua de 24 Februarie 
a realizat Planul de producție 
lunar, lucrând dela aceea dată 
în contul lunii Martie.

Exemplul lui Ungur, a fost

FOOT-BALL
In ziua Jde 26 Februarie 

a. c. echipa noastră de foot- 
ball a susținut primul match, 
în deplasare la Alba-Iulia unde 
a învins echipa locală C. S. Mu
reșul cu 11—2, în cadrul 
unui match amical. C. S. H. 
a aliniat următoarea forma
ție: Nebela, Barbir, Ivinici, 

răspândindu-se astfel în întreaga 
massă a muncitorilor.

Astfel tov. Schneider Gheorghe 
în calitate de maestru la compre- 
soarele de aer, a reușt să aducă 
o îmbunătățire în ceace privește 
operațiunea de nituit, aplicând o 
inovație.

A confecționat din fierul vechi 
un rezervor sau mai bine zis un 
aparat pentru captat aerul. Meni
rea acestui aparat este de a capta 
aerul dela compresor, iar atunci 
când din diferite motive presiu
nea la compresor scade, datorită 
acestui oparat presiunea la pis
toane este menținută. Totodată 
în acest aparat aerul este filtrat 
și răcit, primindu se astfel la pis
toane un aer curat, lipstit de apă 
ceace ar dăuna la buna funcționare 
a pistoanelor de nituit.

«Conduși de Partid, îndrumați 
de Sindicat, să pornim înainte 
spre noi victorii", spun tovarășii 
Balint Carol, Nicolae Gheorghe și 
Schneider Gheorghe.

Tașculă Gh. 
corespodent

dispozitive a făcut prima încer
care. Inovația a reușit, iar timpul 
de strungire a fost redus peste 
așteptările lui. Dacă înainte ope
rația de strungire a unu |cuzinet 
dura 20 minuteacum cuzinetul este 
executat cu mai mare precizie și 
numai în două minute.

Această inovație se poate a- 
dapta și la strungirea exterioară 
a diferitelor axe și șuruburi unde 
deasemenea reduce timpul de 
execuție.

Strungarul Silaghy Alexandru 
știe că numai muncind cu încor
dare și ridicându-și în permanență 
nivelul profesional și politic va 
putea să dea un randament din 
ce în ce mai mare care va con
tribui la întărirea Patriei noastre 
și la consolidarea lagărului păcii. 

C. Dobra corespondent

urmat și de echipele mine
rului Tovarniski Vladimir 
care începând cu ziua de 26 
Februarie lucrează în contul 
lunii Martie 1950.

Fiecare miner dela Teliuc 
este hotărît să-și intensifice 
eforturile, să dea minereu mai 
mult și mai bun, pentru în
tărirea Patriei, pentru întări
rea marelui front al păcii.

Moscu, Gherghel, Zelenac, 
Pop, Schertz, (Ținea, Csaszar), 
Bundic, și Ungvari.

Punctele au fost marcate 
de: Bundic de 6 ori, Pop 1, 
Csaszar 1, Ungvari 1, Schertz 
1 și Gherghel 1.

Pop loan 
corespondent



„UZINA NOASTRĂ

E v e ii i in elitele Săptămânii
gt'n țările cu democrație^ populară

I R. P. Chinezi

Răspândinea ziarului ,.Pentru 
pace trainică, pentru demo
crație populară" în R. P. 

Chineză
După cum anunță Agenția 

„Telepress", în Republica Popu
lară Chineză se distribue 70 mii 
exemplare din ziarul „Pentru pace 
trainică, pentru democrație popu
lară", organul Biroului Informativ 
al partidelor comuniste. Dintre 
acestea, 19 mii exemplare sunt în 
limba engleză și rusă, iar celelalte 
sunt în limba chineză, jflgerpres) 
Lucrări uriașe pentru refacerea 

Chinei
Comisiunea pentru ameliorarea 

terenurilor din Nord-Estul Chinei 
a elaborat, pentru anul acesta, 
planul de irigare a 1.200.000 acri 
de pământ în Manciuria, constru
irea a 600 mii km. de diguri și 
repararea a 470 de poduri și stă- 
vilare.

Planul prevede că pentru reali
zarea acestor lucrări, va fi nevoe 
de 15 milioane zile de muncă.

R. Cehoslovacă

Conferința Tineretului Muncitor 
Slovac

La Banska Bistrica a avut loc 
„Conferința" Tineretului Muncitor 
Slovac, pentru discutarea sarcini
lor din cel de al doilea an al pla
nului cincinal. La această confe
rință au luat parte 700 de delegați. 
Vorbitorii au arătat că în fabrici
le slovace, 20 mii de tineri au 
făcut parte din echipele de șoc. 
In rezoluția adoptată, tineretul 
slovac își ia angajamentul de a 
îndeplini toate sarcinile prevăzute 
de planul economic. (Agerpres)

R.P. Ungară

Bugetul Orașului Budapesta
Bugetul Capitalei R. P. Ungare 

crește din an în an. In primul an 
al noului plan cincinal economic, 
bugetul Budapestei însumează 
300 milioane forinți.

Pentru construirea de locuințe 
în Budapesta, șunt prevăzuți 
75.000.000 forinți. Se va reface 
un mare număr de locuințe și se 
vor construi 950 de locuințe noi 
Sume însemnate au fost prevăzute 
pentru sănătatea publică, pentru 
protecția mamei și copilului, pre
cum și pentru instrucția publică.

Trei milioane de forinți au fost 
alocați pentru plantarea de pomi 
și crearea de zone vei zi în Bu
dapesta. (Agerpres)

R. D. Germană

Succesele întreprinderilor na
ționalizate ale industriei grele 

din R. D. Germană
După cum anunță Agenția ADN 

din Lipsea, muncitorii și salariații 
din Asociația întreprinderilor Na
ționale pentru Producția Fontei și 
Oțelului au realizat în Decembrie 
mari succese, Uzina de oțel MAX 
HUTTE din Unterwellenborne a 
îndeplinit planul lunar la 26 De
cemvrie în proporție de 118 la 
sută, iar uzina de oțel din Lippen- 
dorf — în proporție de 113 la 
sută. Uzinele metalurgice din Rie- 
se, Henigsdorf și Kirchmesere au 
îndeplinit de asemeni înainte de 
termen planurile de producție.
Creșterea producției de energie 

electrică în R. D. Germană
In 1936, în regiunile care fac 

actualmente parte din R D. Ger
mană, inclusiv Berlinul, sa’u 
produs aproximativ 13 miliarde 
kw. energie electrică. După cum 
declară ministrul industriei din 

R. D. Germană, producția de 
energie electrică în 1945 (în mili
ar e kw.) s’a ridicat la 6,4, în 
1946 la 11,1, în 1947 la 13,3 în 
1948 la 15,4 iar în 1949 a atins 
17 miliarde kw.

Astfel, producția acfua’ă de 
energie electrică din R. D. Ger
mană a depășit considerabil ni
velul din 1936.

Stațiunile de energie electrică 
din toate Landrele R. D. Germane 
și-au îndeplinit înainte de termen, 
și anume la data de 28 Noembrie 
1949, planul, anual al producției 
de energie electrică. Lucrătorii din 
stațiunile electrice și-au luat obli
gația de a da economiei naționale 
Republicii încă 1,5 miliarde kw. 
energ e electrică până la sfârșitul 
anului.

R. P. Bulgaria

Darurile copiilor bulgari
Intr’una din grădinițile de copii 

din Tirana a avut loc ceremonia 
distribuirii darurilor pe care copiii 
din grădinița de copii de pe lângă 
uzina „Proletarul" din P. P. Bul
garia, le-au oferit copiilor albanezi. 
La serbare au asistat: ministrul 
adjunct al instrucțiunii Publice al 
R. P. Albania și însărcinatul de 
afaceri al R. P. Bulgaria, la 
Tirana.
Munca de culturalizare a ma- 
sselor în satele și orașele 

Bulgariei
In Republica Populară Bulgaria 

s’a lărgit mult rețeaua de biblio
teci și cămine culturale. In această 
țară nu a rămes nicio localitate 
mai importantă ca populație, in 
care să nu se fi înființat aceste 
focare de cultură.

In prezent, R. P. Bulgaria dis
pune de 3.978 biblioteci și cămine 
culturale, care deservesc 4,5 mili
oane de cititori. In ultimi ani, 
numărul cărților din bibliotecile 
populare s'au ținut, aproximativ, 
30.000 de conferințe și d.scuții 
asupra diferitelor probleme de 
știință, tehnică, literatură, artă, cât 
și asupra problemelor de politică 
generală. Pentru anul curent, s’au 
organizat, în bibliotecile și cămi
nele de cultură, peste 2.000 de 
cercuri pentru lichidarea analfabe
tismului. La începutul lunii Fe
bruarie, s’a deschis la Sofia Con
gresul delegaților b bliotecilor și 
căminelor culturale din țară.

(Agerpres)

R. Polonă

Femeile poloneze își iau an
gajamente în întreceri

In legătură cu pregătirile pentru 
Ziua Internațională a Femeii, care 
va avea loc la 8 Martie, în toate 
întreprinderile din R. Polonă au 
avut loc meetiinguri, în cadrul 
cărora muncitoarele și-au luat an
gajamente socialiste pentru spori
rea producției. Ele și-au exprimat 
convingerea că, sporind producția, 
grăbesc în acelaș timp construirea 
socialismului în Polonia și întăresc 
lagărul păcii și progresului, în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

In uzinele pentru prelucrarea 
fierului și a oțelului, „Zygmant", 
femeile fruntașe în muncă — tur
nătoarele Agnieszka Nawrot și 
Magdalena Poks — și-au luat 
angajamentul de a îndeplini nor
ma cu 170 la sută și de a tăia 
450 m. de metal pe minut.

Țesătoarele din fabrica pentru 
prelucrarea bumbacului, „Andry 
Chow ‘, au decic să organizeze 
19 noi brigăzi ale calității supe
rioare. La meetingul ținut de 
muncitoarele dela fabrica pentru 
aparate telefonice, din Varșovia, 
s’a decis sporirea productivității 
muncii cu 10 la sută.

(Agerpres)

Popoarele luptă pentru pace
„Vom transforma Ziua Snternaționaiă a Femeii 

într’o măreață zi a luptei pentru pace!“
Apelul organizațiilor democrate din Franța în vederea sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii

PARIS 25 (Igerpres). — 
TASS transmite:

Ziarele pariziene public* 
apelul a 17 mari organizații 
progresiste șl democrate fran 
ceze, care se pregfitesc sft săr
bătorească Ziua Internațional* 
a Femeii.

Apelul sublin’az*între altele: 
„Căminele noastre sunt în 
primejdie. Capitalismul mon
dial urmftrește să deslftnțue

Opinia publică progresistă din Suedia 
șalutâ cu entuziasm faptul că viitoarea șeșiune a Comitetului Permanent 
al Congresului Mondial al Partizanilor Păcii va avea loc la Jtockholm

STOCKHOLM, 25. (Agerpres). 
— TASS transmite:

Opinia publică progresistă din 
Suedia salută cu entuziasm faptul 
că viitoarea sesiune a Comitetului 
Permanent al Congresului Mondial 
al Partizanilor Păcii va avea loc 
la Stockolm între 16 și 19 Martie.

Cunoscuta scriitoare suedeză 
Martinson a declarat: „ Consider

CONGRESUL EXTRAORDINAR
al Partidului Comunist Norvegian și-a încheiat lucrările

OSLO, 25 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Congresul extraordinar al Par
tidului Comunist Norvegian și-a 
încheiat lucrările.

In rezoluția politică au fost tra
sate următoarele sarcini imediate 
ale Partidului: apărarea păcii și 
independenței țării; lupta pentru 
un nivel de trai mai ridicat al 
clasei muncitoare și al oamenilor 
muncii din Norvegia; întărirea

PARLAMENTUL ITALIAN 
nu mai este în stare să facă față sarcinilor ce îi incumbă

ROMA, 25 (Agerpres). — Ziarul L1BER- 
TA publică interviewul acordat de secre
tarul general al Partidului Comunist Italian, 
Palmiro Togliatti.

Togliatti a declarat că Parlamentul ita
lian nu mai este în stare să îndeplinească 
funcțiunile de control asupra puterii exe
cutive și că în general nu poate face față 
sarcinilor ce îi incumbă.

„Parlamentul — a spus Togliatti — du 
poate să lucreze bine atâta timp cât ' a fi 
aplicată „doctrina” lui De Gasperi, potrivit

Cetățenii albanezi refuză să poarte decorațiile acordate 
de guvernul fascist dela Belgrad

TIRANA, 25 (Agerpres). — După cum 
transmite Agenția Telegrafică Albaneză, 
ministerul de afaceri externe a Republicii 
Populare Albani’, a remis legației iugo
slave din Tirana o notă în care se arată 
că ministerul de afaceri externe al Repu

Numărul muncitorilor greviști din Paris 
s’a ridicat la 120.000

PARIS, 25 (Agerpres). — TELEPRESS 
transmite :

Mișcarea grevistă a muncitorilor meta- 
lurgiști din regiunea Parisului se extinde 
din ce în ce mai mult. Vineri dimineața 
se aflju în grevă 12<’.COO muncitori dela 
120 întreprinderi metalurgice. Muncitorii 
dela marile uzine de automobile Citroen și 
Simca au declarat deasemenea grevă.

Guvernul a mobilizat puternice foițe 

un nou rftzbol pe care însă ar 
trebui să 1 poarte popoarele. 
Dar popoarele nu vor război. 
Popoarele unite se ridic* îm 
potriva m&nunchiului de ață 
ță'ori la război.

Protestând împotriva pregă
tirilor de război, femeile spun 
un hotărît „Nu”. Nicio singură 
femee, nicio singură ma^ă nu 
poate să rămână indiferentă 
față de lupta pentru pace și

drept un mare’.eveniment faptul că 
sesiunea Comitetului Parmanent 
al Congresului Mondial al Parti
zanilor Păcii are loc la Stockolm. 
Când este vorba de o sarcină atât 
de mare și de importantă ca apă
rarea păcii, trebue salutată cu 
bucurie orice măsură menită să 
asigure realizarea ei“.

Conferința organizației din

unității și crearea unui puternic 
Partid Comunist.

In rezoluția asupra situației din 
Partid se condamnă cu asprime 
activitatea antipartinică a grupului 
fracționist Furubotn. Au fost ex
cluși din Partid un număr de 22 
dintre cei mai frecvenți adepți ai 
acestui grup, printre care Peder 
Furubotn, Reald Halversen, Egil 
Berg și alții.

A fost ales în unanimitate noul 
Comitet Central al Partidului, al

căreia o treime din țară este considerată 
ca fiind în afara legii”.

La întrebarea — care vor fi acțiunile 
politice ale Partidului Comunist Italian, — 
Togliatti a răspuns: „Noi vom cere și de 
aci înainte schimbarea liniei politice atât 
pe tărâmul relațiilor interne cât și al celor 
externe. Pe de o parte noi cerem o poli
tică de pace, adică ruperea de imperialiștii 
americani și de politica lor nebunească; 
pe de altă parte, cerem o politică care să 
fie în interesul oamenilor muncii, ceeace 
înseamnă ruperea de grupurile privilegiate 
monopoliste care ruinează Italia”.

blicii Populare Albania înapoiază misiunii 
iugoslave decorațiile iugoslave acordate 
unui grup de 21 cetățeni albanezi. Aceștia 
au declarat că refuză să poarte decorațiile 
primite din partea unui guvern de asasini 
și spioni fasciști care asupresc poporul 

polițienești; uzinele de automobile Renault 
au fost ocupate de 6000 polițiști echipați 
cu arme grele și sprijiniți de tancuri. — 
Intrarea în uzină este b'ocată de un baraj 
de sârmă ghimpată.

Muncitorii dela uzinele Renault au a- 
doptat o rezoluție comună în care con
damnă cu hotărîre ocuparea uzinelor de 
către poliție și declară că asemenea me
tode teroriste nu pot frânge spiritul com

pentru viață. Soarta noastră 
se află* în mâinile noastre. 
Femei și manv, toate laolaltă 
vom transforma Ziua Interna
țională a Femeii într’o măreață 
zi a luptei pntru pace".

Mesajul este semnat de 
Partidul Comunist Francez, de 
Uniunea Femeilor Franceze, 
de Confederație Generală a 
Muncii șl de alte organizații.

Norrbotten a Uniunii Tineretului 
Comunist Suedez declară în re
zoluția adoptată, că tineretul va 
opune cea mai dârză rezistență 
tuturor înceroărilor imperialiștilor 
de a atrage Suedia într’o aventură 
militară și va lupta cu toate forțele 
pentru libertatea și independența 
patriei sale.

cătuit din 12 persoane.
Emil Loevlien a fost reales în 

unanimitate președinte al Partidu
lui Comunist Norvegian. într’o 
atmosferă de mare entuziasm, 
participanții la congres au hotar t 
într’un ropot de aplauze, să tri
mită un mesaj de salut Partidului 
Comunist (bolșevic) al Uniunii 
Sovietice și conducătorului și în
vățătorului proletariatului mondial, 
tovarășului I. V. Stalin.

„Ne propunem ca sarcină să dovedim 
cu o și mai mare foiță de convingere că 
această pol tică preconizată de noi este 
dorită de uriașa 'm»jo’itate a poporului 
italian. Pentru promovarea unei astfel de 
politici este nevoie de un guvern în frun
tea căruia să se afle democrați și pahioțl 
sinceri.

Oricine va dor' să facă un pas în di
recția unei astfel de politici poate să con
teze în mod sigur pe sprijinul nostru”, — 
a declarat în încheiere Togliatti.

iugoslav, din partea unui guvern care s’a 
transformat într’o agentură a imperialis
mului, într’un dușman al lagărului păcii și 
socialismului, într’un dușman al poporului 
albanez și al Republicii Populare Albania.

bativ și unitatea muncitorilor, care luptă 
pentru îmbunătățirea condițiunilor de trai.

Secretarul general al sindicatului mun
citorilor metalurgiști afiliat la Confederația 
Generală a Muncii, Lunet, a declarat că 
măsurile teroriste ale guvernului 
nu vor putea sdruncina hotărîrea munci
torilor greviști de a continua greva până 
când justele lor revendicări vor fi satis
făcute.
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