
Tineretul factor activ în lupta 
pentru îndeplinirea Planului de Stat, 

în lupta pentru pace
In frunte cu utemiștii, tinerii 

din toate colturile tării întâmpină 
cu cinste Săptămâna Mondială a 
Tineretului — Săptămâna luptei 
pentru pace a tinerei generații — 
obținând noi și noi victorii în 
producție, în bătălia pentru recoltă 
bogată, în învățătură. Așa își 
manifestă tineretul nostru solida
ritatea sa cu tineretul luptător 
pentru pace din lumea întreagă, 
așa întărește Federația Mondială 
a Tineretului Democrat, forță 
activă a frontului păcii condus 
de Marea Uniune Sovietică,

In cadrul Săptămânii Mondiale 
a Tineretului, tinerii din lumea 
întreagă își arată solidaritatea lor, 
forța lor, hotărârea lor de a lupta 
împotriva tâlharilor imperialiști, 
pentru o pace trainică, pentru un 
viitor luminos. Zeci de milioane 
de tineri strâns uniți în jurul 
steagului puternicei Federații a 
Tineretului Democrat, participă 
cu entuziasm la manifestațiile 
Săptămânii Mondiale a Tineretu
lui, demonstrând voința lor de a 
lupta pentru apărarea păcii, îm
potriva ațâțătorilor la un nou 
război.

In țările înrobite de imperialiști, 
în colonii sute de mii de tineri, 
sub conducerea comuniștilor par
ticipă la acțiuni pentru pace, 
luptă cu arma în mână împotriva 
imperialiștilor C( tropitori.

Alături de tinerii luptători pen
tru pace din întreaga lume, tine
retul nostru muncitor participă 
cu cinste la acțiunile organizate 
în vederea Săptămânii Mondiale 
a Tineretului.

Tineretul din fabrici, uzine, 
mine, ogoare și instituții luptă 
cu avânt pentru obținerea de noi 
succese, fiecare în domeniul său 
de activitate.

Organizația U. T. M. C. S. H, 
înțelegând și aplicând în practică 
sarcinile trasate de C. C. al U. 
T. M., îndrumată de Partid, a 
mobilizat marea massă a tinere
tului din Combinatul nostru la 
luptă activă pentru îndeplinirea 
Planului de Stat, pentru pace și 
bună stare.

Succesele obținute de tineretul 
Combinatului nostru în cinstea 
Săptămânii Mondiale a Tineretu
lui, demonstrează mai mult ca 
oricând voința lor dârză de a 
lupta pentru pace și împotriva 
imperialiștilor, monștrii războinici 
ai omenirii.

Minunat este avântul în între
cerea socialistă a brigăzilor de 
tineret dela Furnale, O. S. M. 
și alte sectoare de muncă, unde 
tinerii sparg norme după norme.

La „Furnalul Tineretului" pe 
18 zile din Martie s’a dat cu 
27% mai multă fontă, la O.S.M. 
tinerii dela „Cuptorul Tineretului" 
au dat cu 10% mai mult oțel 
peste prevederile programului de 
producție.

Pretutindeni, în întreaga uzină 
tineretul întâmpină cu bucurie și 
cu noi succese Săptămâna Mon
dială a Tineretului Democrat.

Se organizează noi brigăzi de 
producție, nenumărați tineri cer 
mărirea normelor, iar alții își 
asumă noi răspunderi în procesul 
de producție.

S’a organizat brigada de tineri 
strungari la Mecanică, alți tineri 
și-au luat angajamentul să de
pășească normele, să presteze 
ore de muncă voluntară și ur
mând exemplul tânărului Bocan 
Dionisie mulți sunt acei tineri 
cari cer reducerea timpilor de 
confecționare a unor piese.

In cadrul unui măreț meeting 
alte brigăzi de tineret au luat în 
primire un nou furnal, furnalul 2, 
care din ziua de 21 Martie a. c. 
va fi condus de tineret.

Prin aceste mărețe exemple în 
muncă tineretul își afirmă forța 
ce o prezintă și dovedește că este 
demnă de încrederea pe care i-o 
acordă Partidul.

Tinerii din școli își iau angaja
mente de a învăța din ce în ce 
mai bine. Astfel tinerii dela Școala 
Siderurgică, la propunerea Orga
nizației U. T. M. din școală, și-au 
luat angajamentul ca în cadrul 
Săptămânii Mondiale a Tine etului 
să facă o zi record în învățătură, 
în care nici un tânăr ascultat, să 
nu primeancă notă mai mică de 8.

Manifestațiile ciilturale și spor
tive organizate de U. T. M. în 
întâmpinarea Săptămânii Mondiale 
a Tineretului și participarea în 
număr mare a tinerilor la acestea 
oglindește că tineretul Combina
tului nostru, alături de tinerii din 
întreaga țară întâmpină cu dra
goste și avânt în muncă și sport 
Săptămâna de luptă a tineretului 
mondial.

Conștient de mărețele sarcini ce 
le pune în față Partidul, tineretul 
își intensifică pe zi ce trece efor
turile, pentru a da mai multă 
fontă, mai mult oțel, mai multe 
laminate și piese pentru întărirea 
Patriei, pentru pace.

Organizația U. T. M. a Combi
natului nostru trebue să sprijine 
neîncetat munca tineretului în 
producție, să sprijine și să întă
rească brigăzile de tineret, să 
antreneze și mai puternic tinerii 
în întrecerea socialistă, să se pre
ocupe de bunul mers al cursuri
lor de calificare, de frecvența 
tinerilor la aceste cursuri, precum 
și de calificarea tinerilor la locul 
de muncă. Muncind cu mai mult 
avânt, tineretul nostru trebue să 
dea produse mai multe și de mai 
bună calitate pentru întărirea Re
publicii noastre, pentru apărarea 
păcii. «

In școli Organizația U. T. M. 
trebue să dea un avânt puternic 
bătăliei pentru însușirea cât mai 
temeinică a științei și tehnicii îna
intate de către elevi.

Sub conducerea Partidului, Or
ganizația U. T. M. este chemată 
să-și intensifice eforturile în muncă, 
pentru a da un nou avânt muncii 
tineretului, în așa fel ca în Săp
tămâna Mondială a Tineretului 
glasul tinerilor noștri muncitori să 
răsune puternic, oțeliț, alături de 
glasul milioanelor de tineri luptă
tori pentru pace și progres.
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Aplicarea metodei oțelarului 
sovietic Matulineț

Rduce depășiri 
importante de norme

Metoda sovietică a oțelarului 
Matulineț aplicată la Oțelăria Sie
mens Martin a Combinatului nos
tru de prim topitorul S i m e r i a 
Gheorghe a început să ia o am
ploare din ce în ce mai mare. 
Zilnic, oțelarii hunedoreni obțin 
noi succese în producție. Astfel 
în ziua de 20 Martie oțelarii dela 
cuptorul Nr. 2, în frunte cu prim- 
topitorUl Petroesc loan din schim
bul 3 au dat 1,52 șarje, elaborând 
o șarje în 6 ore. Ei au dat în 
această zi cu 21,94% mai mult 
oțel pe metru pătrat vatră de 
cuptor, depășind programul de 
producție cu 48,26°/o. In acelaș 
timp încărcătura metalică a fost 
radusă cu 3%.

Și echipa de tineret, condusă 
de tânărul prim-topitor Ilea Gh. 
dela cuptorul Nr. 3, „Cuptorul 
Tineretului", în această zi a ela
borat o șarje în 5 ore și 25 mi
nute, dând cu 28,33% mai mult 
oțel pe m. p. vatră de cuptor.— 
Deasemenea ei și-au depășit pro
gramul de producție în această zi 
cu 47.21%, iar încărcătura meta
lică a fost redusă cu 2,76%.

Aceasta dovedește că oțelarii 
hunedoreni caută să se achite cu 
cinste de angajamentul ce l-au 
luat, acela de a folosi din plin 
capacitatea de producție a cup
toarelor,

D. Fotescu

La Minele Ghelar 
a luat ființă 

„Abatajul Păcii”
Minerii dela Mina de fier Ghe

lar antrenați în întreceri socialiste, 
luptă cu elan sporit pentru a da 
tot mai multă siderită și limonită 
pentru întărirea Patriei, pentru 
pace. In felul aceasta în perioada 
dela 1—13 Martie, au obținut în
semnate rezultate, depășind pro
gramul de producție la siderită cu 
35,96% și la limonîtă cu 6,39%.

In felul acesta muncitorii dela 
minele de fier sprijină din plin 
eforturile furnaliștilor dela Hune
doara pentru ca aceștia să dea 
Republicii noastre populare mai 
multă fontă și de calitate cât 
mai bună, fiind convinși că prin 
aceasta contribuie la lupta pentru 
pace, pentru bunăstare.

Urmând exemplul minerilor din 
Valea Jiului, minerul Lup Ioachim, 
care lucrează în abatajul Nr. 47 
dela orizontul II. al Minei de fier 
Ghelar, a cerut Organizației de 
Partid ca abatajul lui să poarte 
numele de »Abatajul Păcii.»

«Noi, îndrumați de Partid, lup
tăm pentru întărirea Republicii 
noastre Populare, pentru pace. 
Din abatajul nostru, «Abatajul 
Păcii», vom da mai multă siderită 
pe care tovarășii noștri furnaliști 
o vor transforma în fontă, turnă
torii și strungarii în piese. Acea
sta este dorința noastră și pentru 
înfăptuirea ei vom depune tot efor
tul. Suntem hotărîți ca sub lo
zinca : »Mai multă siderită pentru 
întărirea Patriei, pentru pace», să 
terminăm programul nostru de 
producție pe întreg semestrul în
tâi, până la 1 Mai.»

Miercuri, 22 Martie 1950

In cinstea Săptămânii Mondiale a Tineretului^

Furnalul Nr. 2, 
FURNAL AL TINERETULUI

In ziua de 21 Martie a. c. a 
avut loc în Combinatul nostru un 
însuflețit meeting în cinstea des
chiderii Săptămânii Mondiale a 
Tineretului. Cu drapele și lozinci 
ce chemau la muncă și luptă s’au 
adunat tinerii din toate secțiile 
uzinei, precum și elevii ai școli
lor de toate gradele din localitate 
și angajați al Comerțului de Stat.

In fața a peste 1500 tineri 
muncitori, elevi și pioneri a vor
bit tov. Niculescu loan, secretarul 
Comitetului U. T. M. al C. S. H., 
care printre altele a arătat con- 
dițiunile interne și externe în 
care are loc sărbătorirea în acest 
an a Săptămânii Mondiale a Ti
neretului, precum și progresele 
tineretului din țara noastră care 
condus de organizația unică re
voluționară U.T.M. și sub îndru
marea Partidului Muncitoresc Ro
mân a făcut pași uriași pe dru
mul ridicării nivelului său profe
sional, cultural și politic.

Cu această ocazie, după o ana
liză prealabilă făcută de către 
Comitetul Sindical și Direcțiunea 
Combinatului asupra muncii ti
nerilor furnaliști dela Furnalul Nr. 
1 „Furnalul Tineretului" care în 
anul 1949 a depășit programul 
anual de producție cu 9°/», iar în 
primele luni ale anului 1950 a 
obținut mereu depășiri ale pro
gramului de producție, s’a hotă- 
rît ca furnalul Nr. 2, nou re
construit și complect mecanizat 
să fie dat tineretului spre con
ducere, deci să poarte denumirea 
de „Furnalul al Tineretului". 
Cuprinși de un adânc entuziasm

Brigăzile de 
Furnalul Nr.

realizări
„Furnalul Tineretului" este 

furnalul fruntaș dela începu
tul anului. Pe primele 18 zile 
ale lunii Martie tinerii fur
naliști au obținut succese im
portante, acestea în cinstea 
Săptămânii Mondiale a Ti
neretului Democrat.

Alături de tineretul din în
treaga lume, brigăzile de tine
ret dela Furnalul Nr. 1 sunt 
hotărîte ca prin eforturile lor 
de zi cu zi să contribue la 
lupta pentru pace și fericirea 
popoarelor.

Pe perioada 1—18 Martie, 
muncitorii dela „Furnalul Ti
neretului11 au depășit progra-
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tinerii furnaliști și-au luat angaja
mentul de a muncii cu forțe spo
rite pentru ca și furnalul Nr. 2, 
să devină furnal fruntaș. Din 
partea brigăzilor de producție dela 
furnalul Nr. 2 au vorbit respon
sabilii de brigăzi, Scărlătescu Ilie 
și Crâșmaru Dumitru, care în nu
mele brigăzilor și-au luat anga
jamentul de a depune tot elanul 
lor tineresc, pentru a da țării cât 
mai multă fontă, contribuind astfel 
la ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc, Ia apărarea și 
consolidarea păcii.

A mai vorbit tov. Boureanu 
Ștefan, secretar adjunct al Orga
nizației de Partid C. S. H., care 
în numele Comitetului de Partid 
a asigurat tineretul de tot spriji
nul moral și material în lupta 
sa, a asigurat o educație de țip 
nou, educație marxist-leninistă, 
care constitue un ajutor prețios în 
opera de construire a socialismu
lui în țara noastră, în lupta pen
tru întărirea și consolidarea păcii.

Ca încheere, tov. Horea Nico- 
lae, secretarul Comitetului U.T.M. 
Plasă, a cetit mesagiul adresat 
Comitetului Permanent pentru 
Apărarea Păcii din R. P. R., prin 
care tineretul hunedorean își 
exprimă hotărîrea sa dârză, ca 
sub înțeleaptă conducere a Par
tidului Muncitoresc Român, să 
muncească și mai mult pentru în
deplinirea și depășirea Planului 
de Stat pe 1950, contribuind 
astfel din plin la întărirea lagă
rului păcii în fruntea căruia stă 
invincibila Uniune Sovietică.

Organlz&ndu-șl mai temeiul* muea

tineret dela 
1 au obținut 
frumoase

mul de producție al Ministe
rului cu 27*L, iar cel intern 
cu 4,4*/*. In frunte se află 
echipa prim-topitorului TJTM- 
ist Baba loan care a depășit 
norma internă cu 6,66*/*, 
urmat de echipa lui Schwei- 
ghoffer Abel cu o depășire de 
3,89*/o și a lui Dojescu Si- 
mion cu 2,90*/*.

Luptând sub lozinca „să 
folosim din plin capacitatea 
utilajului'* au reușit să folo
sească numai 80*/t din vo
lumul util al furnalului nece
sar producerii unei tone de 
fontă.
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Ce să cetim?
jvu apărut: 

IN EDITURA DE STAT

Cartea- pentru părinți 
de A. S. MAGARENGO

„ Cartea pentru părinți" a ma
relui pedagog sovietic, este o operă 
de înaltă valoare științifică și de 
un înalt nivel literar.

Volumul cuprinde nuvele foarte 
interesante în care ni se arată în 
ce mod înțelege autorul rolul pă
rinților în educația copilului și 
influența binefăcătoare pe care 
o are colectivul asupra educației 
acestuia, mai ales când este just

NEGURA
Voi. ir.

de Eusebiu Camilar
In volumul II al romanului 

NEGURA scriitorul Eusebiu Ca
milar întregește tabloul realist, 
impresionant, al celui de al doilea 
război mondial.

Negura deasă care împânzea 
primele pagini ale romanului în
cepe să se ridice — zările încep 
să se profileze mai luminoase. 
Cumpăna războiului trage de data 
aceasta de partea dreptății, de 
partea celor care năzuesc la viață 
mai bună, mai omenească.

In Editura Partidului Muncitoresc Român
A Andreiev — Stalin și țără

nimea colhoznică.
N. Bulganin — Stalin și forțele 

armate sovietice.
N. Hruhciov — Prietenia stali- 

nistă dintre popoare, chezășia in
vincibilității patriei sovietice.

V. Molotov — Stalin și condu
cerea stalinistă.

DIN ȚARA SOCIALISMULUI
ÎNTREPRINDERILE-ȘCOLI

5

Crește cerința oamenilor muncii 
sovietici pentru cărți

DIN U.
In Uniunea Sovietică multe fabrici și 

uzine sunt numite intreprinderl-școli, 
iau chiar Intreprlnderi-unlversftățl.

Această denumire se datorește faptu
lui că majoritatea muncitorilor, tehni
cienilor șl inginerilor, — fără a-șl între
rupe munca în producție, — urmează 
cursurile serale la școlile tehnice șl 
Institutele organizate pe lângă uzine și 
fabrici, sau cursurile prin corespondentă 
ale școlilor medii și superioare.

Pe lângă întreprinderi funcționează 
diferite cursuri și cercuri pentru ridica
rea nivelului profesional al muncitorilor. 
Cursurile acestor școli sunt ținute de 
ingineri șl tehnicieni șl de cele mal 
multe ori de muncitorii stahanovlști. 
Școlile stahanoviste, contribuind la deB- 
voltarea activității creatoare a muncito
rilor au o Influență binefăcătoare asupra 
productivității muncii. 225 de muncitori 
din fabrica .Oenotip* din Leningrad au 
absolvit anul acesta școlile stahanoviste; 
după ce muncitorii au început să învețe 
în aceste școli, productivitatea muncii a 
crescut cu 38 la sută. Studierea meto
delor stahanoviste de muncă a luat o 
mare desvoltare în sectorul de cale 
ferată Leningrad. Muncitorii dela depoul 
de locomotive șl vagoane, din stațiunile 
de mărfuri șl pasageri urmează cu re
gularitate cursurile școlii de stahaHO- 
vlștl. Cel mal buni mecanici, meșteri 
feroviari și alcătuitori de garnituri au 
tinut sute de conferințe. In elaborarea 
metodei de predare a cursurilor el sunt 
ajutat) de ingineri și tehnicieni. Numai 
în cursul anului 1949 peste I OC de fe
roviari au absolvit școlile stahanoviste 
din sectorul de cale ferată Leningrad. 

îndrumat de un părinte atent.
A. S. Macarenco ne arată că 

în cadrul societății socialiste, edu
cația în familie trebue introdusă 
în sistemul general al problemelor 
de stat și al scopurilor luptei pen
tru comunism, iar părinții trebue 
să fie îndrumați să sprijine și să 
crească oameni noi, sănătoși, care 
știu să muncească și să lupte pen
tru socialism, pentru pace.

Prăpastia care desparte asupri
torii de oamenii simpli și buni, 
de cei exploatați și târâți într’un 
război crâncen, se adâncește tot 
mai mult.

Întreaga atmosferă a romanu
lui pregătește apariția evenimen
telor care încep să să. precipite, 
grăbind faza finală a războiului. 
E momentul retragerii armatelor 
fasciste și apropierea eliberării 
poporului de către glorioasa Ar
mată Sovietică.

Pentru cursurile 
serale de partid

— învățătura marxist leninistă 
despre clase și lupta de clasă 
ed ll-a

— Capitalismul. Exploatarea ca
pitalistă. Proletariatul, groparul 
societății capitaliste ed. Il-a.

R. S. S.
In atelierele fabricii de aparate de 

telefoane din orașul Ufa funcționează în 
permanentă școlile de stahanovlști, cer
curile tehnice și școlile pentru învăță
mântul individual. Cunoștințele tehnice 
obținute în aceste școli, ajută muncito
rilor să se perfecționeze în meseria lor. 
Astfel, lăcătușul Loghinov, după absol
virea unei școli tehnice, a devenit unul 
din muncitorii fruntași din fabrică. 
Acum, cunoscutul stahanovlst — ra(io- 
nalizator — cunoaște trei meserii, in 
cursul anului 1949 el a îndeplinit de 
trei ori și jumătate programul anual.

In urma realizării propunerilor lui 
Loghinov cu privire la introducerea 
unor perfecționări tehnice, intreprinderea 
In care lucrează acest stahanovlst cu
noscut a realizat considerabile economii. 
In urma ridicării nivelului profesional 
al muncitorilor, productivitatea muncii 
în această fabrică s’a ridicat cu 27 la 
sută. întreprinderea a acumulat aproape 
3 milioane de ruble, peste plan.

La fabrica textilă din Cupavin (regiu
nea Moscovei) fiecare al doilea muncitor 
urmează școala tehnică. 1 0 de munci
tori, printre care șl cunoscutele textiliste 
Maria Rojneva și l.idla Konerenco ur
mează, — fără a-și întrerupe munca în 
producție, — cursurile filialei Institutu
lui de textile din Moscova. Peste 300 
de muncitori urmează cursurile serale 
ale școlii pentru tineri. 20 de ingineri 
și tehnicieni urmează, prin corespon
dentă, cursurile Institutului de textile, 
Afară de aceasta, în atelierele întreprin
derii funcționează zeci de școli staha
noviste, cursuri de maeștrii și cercuri 
tehnice, în care își îmbogățesc cunoș
tințele foarte mulg muncitori

(Agerpres.)

In Editura Tineretului

Alexandru Matrosov
de P. Jurba

Scriitorii sovietici închină pagini dintre 
cele mai impresionante flg'irilor de tineri 
sovietici care au luptat eroic în cursul 
Marelui Război de Apărare a Patriei c>re 
au uimit lumea prin faptele lor curajoase, 
piin spiritul lor de sacrificiu pentru apă
rarea patriei socialiste.

Cu prilejul celei de a 32-a aniversări 
a glorioasei Armate Sovietice, Editura Ti
neretului a tipărit două lucrări în care 
sunt povestite eroicele fapte de arme ale 
unor tineri comsomoliști, minunatele pa
gini din viața de luptă și jertfă a tinerilor 
eroi. Alexandru Matrosov și Mărite, nume 
dragi tineretului sovietic, nume astăzi cu
noscute și tineretului din țara noastră.

Alexandru Matrosov, erou al Uniunii 
Sovietice, căzut în lupta dela Jenița îm
potriva cotropitorilor fasciști este unul din 
nenumărații tineri sovietici ale căror acte 
de eroism au rămas legendare. In po
vestirea lui P. Jurba, este reconstituită 
viața tânărului colhoznic care, pentru a 
zădărnici o acțiune dușmană, își jertfește 
viața, astupând cu pieptul său țeava mi
tralierei germane.

MĂRITE
de A. Vențlova

In „Mărite'*, este descrisă lupta ne
înfricată a tinerei partizane lituaniene care, 
săvârșește acte de neîntrecut eroism în 
lupta împotriva cotropitorilor fasciști.

Jertfele celor doi comsomoliști pentru 
cauza poporului, dragostea lor nemărgi
nită pentru patria socialistă, constitue 
exemple minunate pentru tineretul de pre
tutindeni, care luptă astăzi pentru pace, 
împotriva imperialismu’ui.

Oamenii muncii din Kuzbass 
manifestă un deosebit interes 
pentru cărțile de literatură politică, 
beletristică, știință și tehnică. Ur
mătoarele date dovedesc cerința 
crescândă a oamenilor muncii 
față de cărți. In cursul primelor 
10 luni din anul 1949, în regi
unea Kemerovo au fost vândute 
cărți de literatură în valoare de 
3 milioane ruble mai mult, decât

Extinderea rețelei de clubrri 
și biblioteci în Ucraina

In toate satele din Ucraina să 
desfășoară construcția de biblio
teci și Case de lectură. Numai în 
anul 1949 în satele Republicii 
Ucrainiene s’au construit peste 
1.000 de cluburi noi. Acum se 
termină construcția a încă 2 000 
de cluburi cu mari săli de spec
tacole și încăperi puse la dispo
ziția diferitelor cercuri de artiști

Activitatea școlilor de partid 
din satele Lituaniei

In școlile de partid din satele 
Lituaniei anul școlar este în plină 
desfășurare. In aceste școli s’au 
înscris 30 000 de comuniști și 
oameni fără de partid — un nu
măr aproape dublu față de anul 
trecut. In ultimii ani, în Repu
blica Lituaniană numărul organi
zațiilor de partid din colhozuri 
a crescut, mii de țărani au intrat

67 de ani dela moartea 
lui Karl Marje

S’au împlinit 67 ani dela moartea unuia 
d’intre cele mai mari genii ale omeijjrii, 
Karl Marx, întemeietorul socialismului ști
ințific, gânditor și luptător înflăcărat pen
tru cauza clasei muncitoare. Numele iui 
Marx e iubit și cunoscut azi în toate col
țurile lumii. El a descoperit primul în 
istoria omenirii că foița materială capa
bilă să transforme societatea, este prole
tariatul, că proletariatul, unit în lupta de 
clasă împotriva burgheziei, se va putea 
elibera pe sine și pe toți cei ce muncesc 
de sub jugul exploatării capitaliste.

Marx, împreună cu cel mai apropiat 
tovarăș de luptă, al său, Friedrich En- 
gels, redactează piimul document program 
al socialismului științific — „Manifestul 
Partidului Comunist" — operă genială 
care a deschis epoca luptei conștiente a 
clasei muncitoare.

Descoperind și analizând în mod ge
nial contradicțiile capitalismului care con
damnă capitalismul la pieirea inevitabilă; 
descoperind că proletariatul e clasa care 
va ridica civilizația lumii pe o treaptă 
superioară; explicând în mod științific 
ceea ce determină desvoltarea societății și 
în sfârșit — arătând că întreaga istorie e 
istoria luptelor de clasă, a luptei dintre 
ceea ce e vechi și dispare și ceea ce e 
nou și învinge — Marx a înarmat clasa 
muncitoare cu teoria socialismului știin
țific.

La fel și prin aceea că, împreună cu 
Engels, Marx a creiat materialismul dia
lectic, concepția despre lume a proletaria
tului — clasa muncitoare a primit o nouă 
armă care-i servește nemijlocit cauzei 
sale revoluționare.

La mormântul lui Marx, Engels a 
spus : ....Marx era înainte de toate un 
revoluționar. Să contribue într’un chip 
sau altul la doborîrea societății capitaliste 
și a instituțiilor de Stat creat de ea..., 
iată care era adevărata sa misiune.. Ș

în anul 1948, și cu 2.800.000 
ruble mai mult, față de valoarea 
cărților vândute în anul 1940 în 
regiunile Novosibirsc, Tomasc și 
Kemerovo, luate la un loc.

Librăriile de Stat din Kemerovo 
și Stalinsk vând zilnic cărți în 
valoare de cel puțin 20.000 de 
ruble.

(Agerpres)

amatori și sportivi. A crescut nu
mărul bibliotecilor sătești, care 
posedă mii de cărți de literatură 
politică, beletristică și agrotehnică. 
In colhozurile din Ucraina există 
peste 18.000 de biblioteci. Aceste 
biblioteci vor fi complectate anul 
acesta cu 4.200 000 de cărți.

(Agerpres)

în rândurile Partidului bolșevic. 
Comuniștii dela sate — din rân
dul cărora fac parte mulți țărani 
săraci și mij.ocași — și-au ridi
cat acum .nivelul lor politic. In 
colhozuri au fost create mii de 
școli și cercuri politice pentru 
studierea Istoriei Partidului Co
munist (b) și a biografiilor mari
lor conducători — Lenin și Sta
lin.

(Agerpres) 

a murit onorat, iubit, plâns de milioane 
de tovarăși revoluționari. .“

Triumful ideilor lui Marx — desvol- 
tate în mod genial de Lenin și Stalin — 
îl constitue existența Uniunii Sovietice, 
primul stat în care proletariatul revolu
ționar în lupta împotriva burgheziei a în
lăturat exploatarea omului de către om, 
victoria deplină a socialismului pe a 6-a 
parte a globului

Forța ideilor marxismului a fost con
firmată de ruperea țărilor de democrație 
populară din lanțul țărilor capitaliste, țări 
în cere oamenii muncii, în frunte cu clasa 
muncitoare, construesc socialismul.

Ideile lui Marx, desvoltate în mod 
genial și realizate în practică de Lenin și 
Stalin, călăuzesc astăzi Partidul nostru în 
lupta pentru construirea socialismului în 
țara noastră.

In „critica programului dela Gotha" 
Marx, înarmat cu cunoașterea legilor de 
desvoltare ale societății, elaborează geni
ale previziuni asupra societății comuniste 
și subliniază că „între societatea capita
listă și cea comunistă se află perioada 
prefacerii revoluționare a uneia în cealaltă,., 
în care statul nu poate fi altul decât 
DICTATURA REVOLUȚIONARA A PRO
LETARIATULUI".

Luptând cu eroism împotriva condiții
lor grele de viață în care trăia, desfășu
rând o muncă titanică, strângând un ma
terial enorm, Marx crează monumentala 
lucrare „Capitalul" — operă care desvă- 
lue și clarifică din punct de vedere știin
țific mecanismul exploatării proletariatului 
de către capitalism, demonstrând totodată 
pieirea inevitabilă a capitalismului.

Marx a întemeiat prima organizație in
ternațională a muncitorilor, Internaționala 
I-a, menită să creeze condițiile organiza
torice necesare pentru înfăp’uirea lozincii 
„Proletari din toate țările, unițivă".

CRONICA FILMULUI

InvățatoareadinȘaîrâi
Cu mult înainte de Revoluție, la Pe- 

tersburg, Ia un bal de absolvire, Varenka 
revedea pe Martânov. Tinerii se îndră
gostesc unul de altul șl Varenka li îm
părtășește planul său de a pleca într’un 
sat îndepărtat din Siberia, ca învăță
toare

A două zi tânărul revoluționar este 
arestat, iar Varenka pleacă în Siberia. 
Aci întâmpină multe greutăți: oamenii 
sunt sălbătăcit! șl e greu să-l convingi; 
ea câștigă dragostea satului, iar numă
rul școlarilor crește mereu. Printre ele 
vii săi se distinge Prov Voronov, pe 
care îl pregătește pentru liceu. Elevul 
reușește primul, dar nu este primit din 
cauza originii sale socisle. Acest eveni
ment trezește atât în copil, cât și In 
Varenka, sentimentul de ură șl revoltă 
fată de regimul frist.

Izbucnește revoluția. Tânăra învăță
toare, pe lângă activitatea sa pedago
gică, caută să trezească bunătatea în 
sufletul fiecăruia.

Șl astfel trec trei ani. Tânărul Mar- 
tânov, eliberat revine la logodnica sa. 
La nunta lor la parte întregul sat, dar 
fericirea tinerilor căsătorit! este de scurtă 
durată A doua zi după nuntă, tânărul 
revoluționar este arestat din nou. El 
revine peste câțiva ani, însă pentru scurt 
timp. Locui Iui este la datorie — el este 
comisar politic.

Grav rănit, comisarul Serghei Mar- 
tânov este adus ia sofia iui. EI moare 
în brațele acesteia cu conștiința împă
cată că a adus din plin, prisosul său 
pentru înălțarea Patriei.

Varenka rămâne singură șl netărmu- 
rita-i dragoste și devotament față de 
oameni și cauza pentru care a murit 
iubitul el sot. continuă activitatea rod
nică șl ideologică a vieții el, educând 
copiii în spirit patriotic și umanitarism 
— toate acestea in dorința unei lumi 
mal bune, mal drepte și mal frumoase.

Filmul se termină cu balul la care, 
din toate colturile lumii, vin foștii elevi 
și eleve ca să-și revadă pe iubita lor 
educatoare. Balul are loc într’o clădire 
frumoasă, impunătoare, căci odată cu 
Varenka a crescut și s’a desvoltat În
treaga Uniune Sovietică.

Acolo unde altă dată era un mic sat, 
acum s’a înălțat un orășel industrial, cu 
o frumoasă școală secundară, iar din 
discuțiile tineretului reiese cât de mult 
a crescut — șl spiritual — poporul so
vietic
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Din experiența agitatorului sovietic 

Comuniștii în luptă pentru economii

In cinstea Săptămânii
Mondiale a Tineretului

Elevii își iau angajamente

S'ar părea că în atelierul de 
montat nu sunt posibilități de e- 
conomie, aici făcându-se montarea 
pieselor executate în alte ateliere. 
Dar a fost deajuns să ne o- 
cupăm mai adânc de chestiunile 
de economie ca să ne convingem 
că și în atelierul nostru sunt po
sibilități mari de economie.

Lansarea de producție de primă 
calitate — este un izvor impor
tant de economii. Această sarcină 
a fost pusă cu deosebită ascuțime 
de planul cincinal de după război. 
De nivelul de cultură generală și 
profesional al lucrătorilor, depinde 
calitatea producției. De aceasta 
organizația noastră de partid a 
lămurit muncitorilor importanța 
muncii de înaltă calitate.

Pe fiecare cauciuc își pune 
ștampila sa monteurul. Au fost 
cazuri, când cauciucurile au fost 
prost montate. Modelele deșeuri
lor tăiate se expuneau pentru a 
fi văzute de toți și cazurile mun
cii proaste se discută detailat în 
prezența tuturor lucrătorilor din 
atelier.

Agitatori folosesc cu tact astfel 
de fapte și explică lucrătorilor cât 
de mare e pierderea ce se aduce 
economiei unității printr’o muncă 
de proastă calitate a câtorva mun
citorii. Monteurii Cudinov, Lucsa-

LIPSURI LR C. F. U.
ce trebuesc remediate de urgență

Dacă în toata secțiile întrecerile so
cialiste din zi în zi iau forma unor miș
cări de massă tot mai organizate, la C. 
F. U. întrecerile socialiste sunt inexistente. 
In timp ce la Oțelăria Siemens Martin, la 
Furnale și alte aecții sunt întreceri între 
echipe și chiar individuale, la C. F. U. 
nu sunt organizate nici pe schimburi. La 
Mișcare, de exemplu, un grafic de între
ceri zace plin de praf din luna Februarie.

Drapelul de intreceri dela Miș are a 
rămas neschimbat, Comitetul Sindical al 
sec(iei fiind dezinteresat complect de a- 
ceastă problemă.

Muncitorii din uzină au răspuns cu 
elan chemării la întrecere lansată de mun
citorii și tehnicieni dela Uzine1 e „Sovrom- 
metal“ Reșița. Angajamentele luate au de
venit fapte în multe locuri, dar la C.F U. 
încă nu. La C F. U. mai există încă in
disciplina în muncă, absentele nemotivate 
s’au ridicat la un procentaj mare, consu
mul de combustibil este în creștere; ac
cidentele se țin lan(, locația a depășit ori 
ce limită ajungând ca unele vagoane să 
stea câte 8—9 zile pe teren.

Uni funcționari nu-și fac serviciul con
știincios, absentând zile întregi dela lucru; 
la Mișcare nu există colaborare între îm- 
pegații de mișcare, ci dimpotrivă există 
rea voință în muncă.

Organizarea lucrului lasă mult de do
rit. La un sector există mai muiți impie- 
gați decât personal executant de ma
nevră. Exemplu sectorul 1 la care sunt 5 
impegați și 12 manevranți, ceeace for
mează o disproporție. Oare cum pot lucra 
la 3 locomotive pe t-ren cei 5 impiegați,

La Minele „Filimon“ lucrurile nu merg bine
Lozinca «Muncim pentru plan, 

luptăm pentru pace* este pusă 
în aplicare de tot mai multe echi
pe de mineri dela Minele de fier 
Teliuc și exploatăriile miniere, 
«Pădurea Orașului» și «Filimon* 
ale C. S. H. care obțin frumoase 
realizări In producție. Angrenați 
în intreceri socialiste, desfășurate 
pe echipe și schimburi, minerii 
dela Teliuc au reușit ca pe prima 
jumătate a lunii Martie să depă
șească programul de producție 
cu 10,1%.

Mineri dela exploatarea «Pă
durea Orașului*, printr’o mai bună 

șov, Goleașkin și Kiriușin, care 
au dat producție de proastă cali
tate au fost supuși unei critici 
tovărășești. Ei s’au obligat să nu 
mai admită deșeuri și și-au îm
bunătățit simțitor munca lor. 
Majoritatea comuniștilor din ate
lierul de montat dau numai o 
producție de primă calitate și prin 
exemplul lor înfluiențează în mod 
pozitiv asupra muncitorilor fără 
de partid. Munca excepțională în 
producției a comuniștilor face ca 
aceștia să fie oameni cu autori
tate și stimați de toți.

Economiile într’un atelier, care 
constituie un mic sector de pro
ducție se compun din mărunți
șuri, pe care nu poți să nu le iei 
în considerație. Iată un exemplu 
curios. Era admis că cordul — 
o piesă cauciucată folosită la 
montarea cauciucurilor—trebuie să 
aibă lărgimea până la 660 milimetri. 
Cauciucul însă se poate monta 
dintr’un cord cu dimensiunea de 
615 milimetri. Această diferență 
n’are nici o înrâurire asupra ca
lităților. Mistra Crișina, o comu
nistă care conduce sectorul de 
montat a cauciucurilor a hotărât 
să obțină economia acordului și 
a redus cu 3 milimetri dimensiu
nea la croită. Ca rezultat, secto
rul ei economisește într’un schimb

plus 3 șefi de manevră? Cu toate că 
sunt în număr atât de mare, totuși unui 
vagon ca să fle pus la încărcare de de
șeuri sau fontă îi trebue 24 ore, iar ca 
să ajungă la furnale alte 24 ore. Ne
glijenta și indisciplina în câmpul muncii, 
sunt lucruri care creiază lipsurile princi
pale ale secției C.F.U.-lui Aceste lipsuri 
fac ca în Bătaga să stea 14 tilinguri în
cărcate, care sunt pe linie, locomotiva 
de linie normală să între în vagoanele cu 
zgură, producând pagube mari.

Este explicabil dece în decurs de 
două săptămâni s’au produs cea. 26 ac
cidente. Deasemeni, vagoane de linie în
gustă stau pe linii nereperate, iar în Bă
taga vagoanele stau de două luni fără că 
seefia să se îngrijească de soartea lor. 
Pentru că grupele sindicale nu activează 
și sunt numai pe hârtie, consfătuirile de 
producție nu ae țin regulat, lucrurile merg 
prost.

Nu trebue să fim pasivi față de 
problemele zilnice.

Să nu ne mulțumim cu justificări și 
motive, plânsete despre pretinse greu
tăți ocolind miezul acestor lipsuri ci să 
vorbim despre măsuri ce ar trebui 
luate fără întârziere.

E timpul să trecem la fapte: Să se 
ia măsuri asupra elementeior răuvoito
are care prin manifestările lor constituie 
o piedecă în muncă, mai ales în si
tuația de față când ne stau în față 
sarcini mari. Să se facă repartizarea 
personalului pe sectoare, cu sarcini 
bine definite, imprimând răspunderea

repartizare a lucrului pe oameni 
și echipe, precum și printr’o con
tinuă reducere a timpilor morți 
au reușit ca pe același interval 
să depășească programul de pro
ducție cu 11,3%.

Nu acelaș lucru se întâmplă 
la exploatarea mineră «Filimon» 
unde prin slăbirea elanului în 
întrecerile socialiste și alte lipsuri 
care puteau fi la timp înlăturate, — 
absente nemotivate, neactivizarea 
grupelor sindicale, etc. — nu s'a 
îndeplinit programul de produc
ție pe prima jumătate a lunii 
Martie. Deci aici va trebui ca în 

de lucru 25,6 metri patrați de 
cord, din care se poate face 4 
cauciucuri în plus.

Experiența noastră a arătat, că 
pe ori ce sector de producție ori
cât de neînsemnat, se poate ob
ține economie. Organizația de 
partid răspândește cu insistență 
experiența de frunte, caută să 
desvolte la toți muncitorii tendin
ța spre economii în muncă. In 
exemple convingătoare noi ară
tăm că acel ce dă o producție de 
înaltă calitate și economisește 
materie primă, acela nu numai că 
aduce folos statutului, dar și ri
dică câștigul său. Iată un exem
plu: Monteurul Lucikin, care dădea 
o producție numai de calitate ex- 
cepționa'ă, câștiga lunar 2.000— 
2 200 ruble. Monteuza Galeașkina, 
care împlinește planul cantitativ 
și dă o parte din cauciucuri de 
calitatea a două sau a treia, câș
tigă pe luna abia 700 ruble.

Colectivul atelierului nostru 
avea de gând să economisească 
în Oct. 80 mii de ruble, dar a 
economisit 108 mii ruble. Acest 
fapt se datorește sporirii activită
ții politice și profesionale a co
lectivului din atelier.

Din „Pravdau.

personală la toți muncitorii și funcțio
narii secției.

Este necesară întărirea sectoarelor 
pentru a se putea face față nevoilor ce 
le au secțiile productive. Să se regle
menteze situația plăților de salarii și 
avansuri, pentruca personalul să nu 
mai plece de pe locomotive și dela 
locul de muncă, din care cauza munca 
stagnează și se pierd sute de ore Să 
se complecteze sculele cu altele de 
schimb precum și utilajul pentru a în
lătura actuala situație din secție.

O condiție esențiala pentru ca munca 
să meargă bine este reorganizarea gru
pelor sindicale, precum și activizarea 
lor, ținerea regulată a cdnsfătuirilor de 
producție pe grupe, schimburi și secție, 
organizarea întrecerilor socialiste pe 
sectoare, grupe și echipe de manevră, 
având criterii ca: realizarea programu
lui zilnic la depou, locomotive, etc 
Difuzarea zilnică a rezultatelor în in
treceri prin grafice și gazete de pe
rete ; îndrumarea muncitorilor spre 
școlile de calificare ; înlăturarea absen
țelor nemotivate, demascarea fără cru
țare a alementelor răuvoitoare și com
baterea neglijenței în serviciu.

Trecând grabnic la luarea de mă
suri severe în cel mai scurt timp se 
va putea înlătura toate lipsurile sem
nalate. Numai în felul acesta ne achi
tăm cu cinste de sarcinile ce ne stau 
în față din Planul de Stat pe 1950.

Lupu Vaslle 
corespondent.

restul zilelor din luna Martie să- 
se intensifice eforturile în muncă, 
pentru ca să se asigure îndepli
nirea programului de producție.

Prin intensificarea forțelor no
astre de muncă, la luptă pentru 
îndeplinirea și depășirea Planului 
de Stat, căci numai așa vom pu
tea păși cu siguranță pe drumul 
construiri socialismului în țara 
noastră, pe drumul unei vieți fe
ricite pentru toți cei ce muncesc, 
numai astfel vom contribui la 
măreața luptă de apărare a păcii.

Enolu'C.

La Școala Tehnică Side
rurgică dupăce a fost pre
lucrat într’un meeting fulger 
articolul apărut în Scânteia 
Tineretului în legătură cu 
sărbătorirea Săptămânii Mon
diale a Tineretului Democrat, 
numeroși elevi și-au luat an
gajamentul de a întâmpina 
această săptămână cu suc
cese în învățătură.

Astfel elevul Ciotor Ilie 
din anul II B., a propus ca 
în cinstea Săptămânii Mon
diale a Tineretului Democrat 
să se facă o zi record, zi în 
care nici un elev care va fi

O nouă brigadă U. T. M.-istă 
la Mecanioâ

In cinstea Săptămânii Mondiale 
a Tineretului Democrat la Secția 
Mecanică a Combinatului nostru 
a luat ființă o brigadă U. T. M.- 
istă de strungari, compusă din 21 
de tineri. Brigada și-a luat urmă
toarele angajamente: depășirea

Tinerii dela Mecanică își iau angajamente

Tot la secția Mecanică U.T.M.- 
istul Munteanu Gheorghe și-a luat 
angajamentul, că în săptămâna 
aceasta să dea în mod voluntar 
35 bucăți piulițe de 7/8“.

Deasemeni tânărul Farkaș Iosif 
și-a luat angajamentul să depă

La Minele Ghelar

O serie de lipsuri ce trebuesc 
grabnic lichidate

In lupta pentru mărirea producției și 
a productivității muncii, minerii dela Mi
nele de Fier din Ghelar, antrenați în in
treceri socialiste, depășesc zi de zi nor
mele stabilite.

La „Abatajul Păcii* condus de Lup 
Ioachim, cu toate că condițiile de muncă 
nu sunt destul de bune s’a reușit în pe
rioada dela 1—15 Martie să se depășe
ască norma cu 59o/o, iar echipa lui Lup 
Ioachim lucrează dela aceasta dată în con
tul lunii Mai a. c.

In prima jumătate a lunii Martie s’au 
evidențiat în muncă echipa de mineri 10 
dela orizontul „Lucaci*, condusă de Ră- 
ceanu Adalbert care a obținut o depășire 
de 43o/o, echipa 21 dela orizontul I a lui 
Daniel Ștefan a depășit norma cu 50o/q, 
echipa 27 tot dela orizontul I a lui Vlad 
Aurel cu 68o/o, echipa 43 a lui Alic Io- 
sif (Băloni) cu 56o/o, echipa 51 A dela 
orizontul III condusă de Mera Frederic 
a realizat 42o/o peste program și echipa 
60 dela orizontul IV. a lui Pali loan a 
dat cu 50% mai mult minereu.

Față do media lunii Februarie a 
anului 1950, productivitatea muncii a 
crescut cu 8,it>/o în această perioadă.

Față de aceste rezultate frumoase la 
Ghelar sunt și o serie de lipsuri, caro 
trebuiesc înlăturate și cărora Sindicatul și 
Direcțiunea Minelor să acorde o atenție 
mai mare-

Astfel, dacă lichidarea absențelor ne
motivate a fost o sarcină de bază la 
Ghelar, aceasta problemă este foarte 
gravă, în comparație cu anul trecut. Me
dia absențelor pe 1949 a fost do 3,5°/o, 
însă pe luna Ianuarie ți Februarie a. c 
este de 6,6%. Față de 1949 pe cele 15 
zile ale lunii Martie absențele nemotivate 
M crescut cu 83%. 

ascultat să nu obțină o notă 
mai mică de 8.

Elevii au primit cu entu
ziasm propunerea elevului 
Ciotar Ilie luându-și anga
jamentul de-a învăța cu în- 
dârjenie pentru a putea duce 
la bun sfârșit angajamentul 
luat. Elevii sunt hotărâți să 
însușească din ce în ce mai 
bine materialu predat, pentru 
ca să devină cadre bune de 
tehnicieni, constructori ai so
cialismului.

Vlad S. Nicolae 
corespondent

pianului de producție, calificarea 
a trei tineri, păstrarea mașinilor 
în bune condițiuni și respectarea 
disciplinei în câmpul muncii.

Veber loan
corespondent.

șească programul de producție cu 
50% și tânărul Cândea Eremie 
s’a angajat ca în săptămâna a- 
ceasta să lucreze 7 ore de muncă 
voluntară.

Monoran Gheorghe 
corespondent.

Pentru a se putea scoate minereu mai 
mult ea furnalele să nu sufere din această 
cauză și Planul să poată 6 îndeplinit, e- 
chipolor de mineri trebuie să li se creeze 
condițiuni de muncă bune și materiale ne
cesare, care în momentul de față lipsesc, 
trebuesc procurate de urgență.

Lipsesc scule, sape, lopeți ciocane, 
(șpriț) și bare de oțel pentru burghiuri, 
fără de caro nu se poate lucra în bune 
condițiuni, împiedecând astfel depășirea 
Planului.

Exemplu este „Abatajul Tineretului*, 
care mai înainte era unul din abatajele 
fruntașe, iar astăzi datorită acestor lipsuri 
și a altora a rămas cu mult în urmă.

Deasemeni, cantitatea de rambleaj caro 
•e dă, nu corespunde cu cantitatea re
cepționată de tehnicieni pe orizoantele și 
echipele respective do rambleaj, din care 
cauză se măresc cu mult fondurile de sa
larii pe întreaga mină, măriudu-so astfel 
prețul do cost al minereului.

In ce privește echema de organizare a 
a grupului minier din Ghelar sunt o se
rie de lipsuri, la lichidarea cărora trebuie 
să treacă imediat Direcțiunea Combinatului.

Astfel, nu se cunosc atribuțiile fiecărui 
serviciu și cei dela Ghelar nu știu nici 
până acum dacă serviciile administrativo 
de acolo rămân secții sau servicii.

Primul trimestru este aproapo pe ter
minate, iar contabilitatea dela Ghelar au 
știe ce are do făcut nici până acum.

Pentru bunul mers al producției, Sindi
catul și Direcțiunea, împreună cu toți 
tehnicienii dela Ghelar trebuie să ia mă
suri urgente, lichidând cu lipsurile mai 
sus ară’ate, cari au mai fost sesizate do 
gazeta noastră, cu toate acestea îmbună
tățirile în muncă sunt prea mici, față de 
neajunsurile ce sunt.

V. Manea,



UZINA NOASTRĂ

Discutarea proectului de
CONTRACT COLECTIV 
cu muncitorii Combinatului nostru

In ziua de 17 Martie a. c. in secțiile 
Combinatului nostru a avut loc aduna
rea salariaților pentru discutarea Con
tractului Colectiv pe 1950.

Adunările din fiecare secție au fost 
deschise Lde secretarii comitetelor ,de 
secție, care au dat cetire proectului de 
Contract Colectiv.

In primul plan, Contractul Colectiv 
prevede, îndeplinirea și depășirea Pla
nului de producție după cum urmează:

Depășirea programului de producție 
la Furnale cu 1,5 la sută la O. S. M. cu 
1 la sută, la Laminoare cu 2 la sută și 
la Oțelăria specială cu 10 la sută,

Productivitatea muncii față de 1949 
va crește pe cap de salariat al Combi
natului cu 22,23 la sută, iar pe secții 
va crește: la Furnale cu 13,9 la sută, 
la O.S.M. cu 26,9 la sută, la Laminoare 
cu 14,5 la sută și la Oțelăria electrică 
cu 8,55 la sută. Reducerea prețului de 
cost față de cel planificat pe 1950 va fi 
de 0,75 la sută la fontă, 0,34 la sută la 
oțel, 0,06 la sută la laminate, și 0,35 
la sută la oțel special.

Pentru îndeplinirea angajamentelor 
din Contractul Colectiv, conducerea 
Combinatului va lua măsuri tehnico orga
nizatorice pentru a aduce la cunoștința 
muncitorilor programele lunare de pro
ducție rezultate din defalcarea pe unități 
de lucru, va face dări de seamă asupra 
producției la începutul fiecărui trimes
tru, va analiza rezultatele trimestrului 
trecut, va ține conferințe cu colectivul 
conducerii Combinatului asupra rezulta
telor în producție și a realizării indice
lor tehnic-economici, asupra calității, al 
prețului de cost și va lua măsuri la 
timp pentru bunul mers al producției.

Pentru ca producția să meargă bine 
și Contractul să fie respectat, conducerea 
Combinatului se obligă a asigura apro

PENTRU MAI
DE BUNĂ

MULTĂ FONTĂ
CALITATE

f kS'au scurs aproape două jluni 
de când furnaliștii noștri au pornit 
în întrecere socialistă cu obiectivul 
principal de a folosi din plin ca
pacitatea utilajului.

Vestea s’a răspândit ca fulgerul 
prin toate Sectoarele furnalelor. 
Jurnaliștii și-au luat angajamentul 
să depășească planul de producție 
pe luna Februarie cu 3%, să 
încarce furnalele după plan egal 
qu 22 șarje, să respecte indicile 
tehnic economic la consumul de 
QOX.

Așa a pornit întrecerea la 
serviciul Furnalelor la începutul 
anului 1950, iar rezultatele n’au 
întârziat să se arate. Furnalul Nr. 1, 
„Furnalul Tineretului** a depășit 
programul de producție pe primele 
două luni ale anului. In prima 
jumătate a lunii Martie, furnalul 
Nr. 1. a dat cu 5,48°/o mai multă 
fontă decât prevederile planului 
de producție.

N’au fost însă aceleași rezulta
te la furnalele Nr. 2 și 4.

Din această cauză programul 
de producție pe primele două luni 
ale anului, respectiv și pe prima 
jumătate a lunii Martie este cu 
mult sub plan. Dece nu a fost 
îndeplinit Planul? La această în
trebare .tehnicienii dela Furnale 
răspund deopotrivă; din cauza 
aerului care este insuficient la 
furnalul Nr. 2. Ori lucrurile nu 
stau tocmai așa cum gândesc 
unii tehnicieni dela Furnale. Fur
nalul Nr. 4. a avut aer necesar, 
totodată posibilitatea să depășească 
sarcinile de Plan.

Neîndeplinirea sarcinilor de Plan 

vizionarea la timp cu materii prime, 
combustibil, materiale și scule, va asigura 
funcționarea normală a transporturilor 
interne în sectorul siderurgic spre a 
evita oprirea mașinilor, utilajului și a 
instalațiilor, introducând planificarea pe 
secții a operațiunilor de reparații și 
revizii.

Totodctă se obligă a elabora instruc
țiuni tehno ogice în toate sectoarele de 
lucru șl de a acorda recompense mun
citorilor și tehnicienilor inovatori.

Având în vedere desvoltările Întreprin
derilor ce fac parte din Combinat, 
pregătirea cadrelor tehnice șl de condu
cere este o problemă de bază care 
preocupă Combinatul, și pentru aceasta 
Administrația se angajează să organi
zeze cursuri de calificare și să realizeze 
planul pentru Hunedoara, calificând la 
gr. 1.1200, la gr. II. 550 și la gr. III. 100 
de muncitorii.

Pentru grupul Minelor Ghelar la gr. 
I. 300, gr. II. 80 și gr. 111 20, muncitori 
iar pentru grupul Minelor Teliuc la gr. 
1- 120, gr. II. 40 și gradul III. 10 mun
citori.

Paralel cu mărirea producției și pro
ductivității muncii, conducerea combi
natului se obligă ca.pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai să facă 100 aparta
mente, locuințe muncitorești, în valeare 
totală de 150.000.000 lei până în 23 
August 1950, vestiare pentru Furnale în 
valoare de 10 milioane până la 31 
Martie 1950, o școală profesională în 
valoare de 110 milioane până la 15 
Aprilie 1950, rețeaua de apă potabilă 
din uzină și O. S. M. în valoare de 16 
milioane până la 23 August 1950, lo
cuințe semipermanente colective în va
loare de 25 milioane până la 1 Mai 
1950, iar din fondul directorial, condu
cerea Combinatului se obligă a amenaja

la Furnale, se datorește în mare 
parte faptului că unii tehnicieni 
nu sunt preocupați îndeaproape 
de sarcina îndeplinirii Planului de 
Stat.

Numai astfel se explică faptul 
că aproape în fiecare noapte se 
găsesc dormind muncitori in ser
viciu, iar în zilele de Duminică și 
alte zile din cursul săptămânii 
unii muncitori dela Furnale pără
sesc serviciul cu câte două-trei 
ore înainte de terminarea schimbul 
lui.

O altă lipsă este aceea că de 
multe ori furnalele merg goale din 
cauza că nu se respectă rețeta de 
încărcare de pe platforma de sus 
a furnalului. S’au îmâmplat cazuri 
când a curs fonta pe jos din 
cauza că nu au fost aause la 
timp vagonetele de zgură și 
oala de turnare. De multe ori 
muncitorii sunt nevoiți să împingă 
cu brațele vagonetele de zgură 
din lipsa de organizare a trans
portului. Deasemenea tiparele în 
cele mai multe cazuri nu se vop
sesc cu var, iar uneori se răcesc 
cu apă, din care cauză fonta se 
lipește de tipare, mărind timpul de 
desbatere, în acelaș timp se îngreu
nează această operație.

Nefuncționarea în bune condi- 
țiuni a tiparelor dela furnalul Nr. 
2, o poartă și serviciul Investiții, 
care a așezat tiparele prost, în 
așa fel că fonta nu se poate des
face.

O altă lipsă importantă împo
triva căreia Sindicatul Combinatu
lui nostru, în colaborare cu 
Direcțiunea, va trebui să lupte, 

o grădiniță de copii și o creșă la O. 
M. în valoare de 2.500.000 lei până Ia 
23 August 1950 și executarea unei ca
bane sanatoriu de noapte cu 60 locuințe 
pentru muncitorii bolnavi care continuă 
să rămână în câmpul muncii și cari 
necesită odihnă, aer curat și alimenta
ție pentru refacerea sănătății, în valoare 
de 5 milioane, până la 15 Iulie 1950.

In planul de investiții pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă sunt pre
văzute: instalarea unui ventilator puter
nic pentru evacuarea gazelor dela cup
torul electric de 5 tone, instalații pentru 
evacuarea gazelor dela Turnătorii și 
cuptorul de 1 tonă până la 23 August 
și instalații pentru evacuarea gazelor 
dela Prăjitoare, în număr de 48, până 
la 1 Iulie 1950.

Pentru ridicarea nivelului cultural, din 
fondul directorial se va construi un 
club cultural—sportiv în valoare de 
25.000.000 lei, care în cursul acestui an 
se va executa în proporție de 50 la 
sută.

Contractul Colectiv prevede o serie 
de obligații atât din partea conducerii 
Combinatului, cât și din partea Sindi
catului în ce privește retribuirea munc i 
și normei de producție, disciplina în 
muncă, cantine, gospodării auxiliare și 
protecția muncii.

O lipsă la pregătirea Contractului 
Colectiv este aceea că nu s’a afișat din, 
timp când se va discuta Contractul 
muncitorii necunoscându-1 în întregime, 
nefiind pregătiți pentru discuții și pro
puneri serioase.

La discuții au luat cuvântul muncito
rii, tehnicienii și funcționarii care și-au 
exprimat hotărîrer de a lupta pentru 
respectarea și înd plinirea întocmai a 
noului contract Colectiv.

V. Manea

sunt desele absențe nemotivate. 
Totodată va trebui să se ia măsuri 
serioase pentru întărirea disciplinei 
în câmpul muncii. Lipsa de dis
ciplină se manifestă atât la tehni
cieni, cât și la muncitori. Se 
întâmplă cazuri când tehnicianul 
cohducător al schimbului de noapte 
stă în birou neveghiind asupra 
bunului mers al producției, iar 
muncitorii dorm în timpul lucru
lui.

Este necesar ca Secția de Pro
pagandă și Agitație din Comitetul 
de Partid.să întărească munca po
litică la Furnale, deoarece gazeta 
de perete dela furnalul Nr. 1, nu 
este schimbată din prima jumătate 
a lunii Ianuarie.

Este știut că gazeta de perete 
are un rol important în mobilizarea 
și antrenarea oamenilor muncii în 
întrecerile socialiste, totodată 
este un stimulent puternic deoa
rece .popularizarea evidențiaților, 
fruntașilor, raționalizatoiilor, ele. 
coutribue mult la întărirea disci
plinei în muncă și stimulează 
pornirile bune ale muncitorilor, 
concomitent contnbue la îndepli
nirea sarcinilor de Plan. In ceeace 
privește munca de agitație, aceasta 
lasă de dorit. Agitatorii nu țin 
convorbiri între ei și cu muncitorii; 
nu popular zează rezultatele, toto
dată nu critică lipsurile ce sunt 
la aceasta secție.

Lipsurile mai sus arătate tre- 
buesc grabnic lichidate. In felul 
acesta vom îndeplini PlanutdeStat, 
vom contribui la întărirea Patriei 
noastre, la apărarea păcii.

D. Fotescu

Zidarii depășesc
In întreprinderea Nr. 12 

de Construcții din Hunedoara 
zidarii extind tot mai mult 
metoda de zidărie sovietică, 
prin care mărește producția, 
productivitatea muncii și se 
reduc cu mult timpii morți.

Astfel brigada de zidari a 
lui Klein Ioan dela șantierul 
„Școala Profesională**, apli
când noi metode de lucru la 
tencuirea stâlpilor, în loc să 
zidească după metodele în
trebuințate până acum, a fă
cut scoabe de fler de 180 
cm. pe care le-a prins în 
perete tencuind și nivelând. 
Ei au reușit ca pe perioada dela 
1 la 15 Martie să depășească 
norma în medie cu 650%,

1OOO de operații
la Spitalul „Ana Pauker“

Până în anul 1945, clădirea în 
care astăzi se află Spitalul „Ana 
Pauker** era destinat primirii di- 
feriților oaspeți „suspuși“de care 
aveau nevoie foștii conducători ai 
uzinei.

Acolo petreceau orele libere 
„domnii** veniți din București în 
„inspecție* având la dispoziție 
tot confortul, în timp ce munci
torii accidentați și cei ce aveau 
nevoie urgentă de interveții chi
rurgicale trebuiau să fie trans
portați la Spitalul din Deva.

Din inițiativa Partidului, în Ia
nuarie 1948, casa de oaspeți a 
suferit modificările necesare, tran- 
sformându-se într’un spital cu 40 
paturi.

Timp de 1 an de zile xCasa 
Asigurărilor Sociale** cu învechi
tul ei aparat de conducere nu a 
contribuit cu nici un fel de in
strumente pentru bunul mers al 
noului spital, medicii operând

REALIZĂRI ȘI LIPSURI
la Dispensarul Policlinic

In lupta pentru îndeplinirea șl depă
șirea Planului de Stat pe anul 1950, 
muncitorii Combinatului nostru, nu pre
cupețesc niciun efort și hotărîți să pro
ducă cât mai mult, au pornit întreceri 
socialiste între secții, schimburi, echipe 
și individuale.

Datorită condițiunilor atmosferice și 
unor cauze independente de voința 
muncitorilor, mulți se îmbolnăvesc de 
diferite maladii care îi fac inapți ser
viciului.

Sarcina de a da oamenilor muncii 
sănătatea și puterea de muncă, revine 
Dispensarului și Spitalului depe lângă 
Combinatul nostru.

Spre deosebire de trecut, când Dis
pensarul era numai un paravan, în spa
tele căruia medicii particulari își făceau 
jocul, acaparând clienți din rândurile 
muncitorilor, — care nu erau tratați 
decât în silă la Dispensar — astăzi, 
Dispensarul, având sprijinul direct al 
Partidului își îndeplinește cu conștiin
ciozitate sarcina sa măreață.

Sute și sute de muncitori se perindă 
zilnic prin cabinetele Dispensarului, 
unde sunt consultați și tratați cu atenție 
și dragoste tovărășească, primind cele 
mai eficace sfaturi, care îi redau în 
câmpul muncii plini de sănătate și 
putere.

In perioada dela 1 Ianuarie Ia 2T 
Martie, medicii și personalul auxiliar al 
Dispensarului a executat peste 850j con
sultații Ia Dispensar, peste 500 de con
sultații la domiciliu, diferite tratamente, 
analize, vaccinări, consultații la locul 
de muncă și conferințe educative în 
domeniul higienei și educației sanitare.

Planul de muncă al Dispensarului a 
fost depășit în această perioadă cu 
peste 200 la sută.

In munca de zi cu zi pentru a da 
oamenilor muncii sănătatea, s’au evi
dențiat prin conștiinciozitate surorile: 
Muscaliuc Ecaterina dela Secția Der- 
mato-venerice, care lucrează peste orele

Folosind metode sovietice 

cu mult normele 
totodată printr’o bună orga
nizare a muncii și repartiza
rea lucrului, peste acestea 
Brigada a redus cu 100% 
timpii morți.

Se dovedește, că aplicând 
noi metode, se reușește să 
se producă mai mult și de 
calitate mai bună. Brigada 
lui Klein Ioan este hotărîtă 
să obțină rezultate și mai 
frumoase în producție, să a- 
plice cât mai multe metode 
noi în muncă, să se folo
sească de experiența staha- 
noviștilor astfel să contribuie 
la întărirea Patriei și la în
tărirea Lagărului Păcii.

Ghelcev Petru
corespondent

cu propriul lor instrumentar.
Educați de Partid, sprijiniți de 

Sindicat și Direcțiune, personalul 
Spitalului „Ana Pauker" a exe
cutat operații din cele mai vari
ate, redând în câmpul muncii 
muncitorii, luptători pentru înde
plinirea Planului de Stat.

Dela 24 Februarie 1948 și până 
la 20 Martie 1950 au fost execu
tate 1024 operații mari și mijlocii 
în care Dr. Petrescu Tomis, di
rectorul spitalului a dat dovadă 
de multă capacitate profesională 
și dragoste tovărășească față de 
muncitori.

Munca depusă în domeniul 
profesional și acela de bun orga
nizator al spitalului a fost răs- 
plă'i'ă prin succesul obț’nut în o- 
pertții, din cele 1024 operații 
fi nd numai 3 cazuri mortale, ca
pa t rtea spitalului crescând dela 
40 la 72 paturi.

N. B.

de serviciu și răspunde la orice che
mare a muncitorilor bolnavi, sora Cotic 
Zenovia dela Secț a Infantile care exe
cută vizite pe teren, la domiciliul mun
citorilor cu copii mici, tov. Dr. Pitea 
Maria care și-a depăș’t planul de muncă 
în această perioadă cu 281 la sută.

Deasemeni la Secția Stomatologie, 
Dr. Dura Octavian are realizări din cele 
mai frumoase, executând zilnic peste 
50 de pansamente dentare, proteze și 
extraejii.

La Secția Puericultură însă, lucrurile 
stau cam prost. Dr.-ul Carașca Pompiilu 
este cu 60 la sută sub plan, atât în luna 
Ianuarie, cât și Februarie.

Aceasta se explică prin faptul că 
modul de a consulta, a Dr.-ului Carașca 
face pe părinți să nu vie cu copii la 
consultație.

Deasemeni Dr. Carașca este lipsit de 
spiritul colectivității.

D și in luna Februarie consultațiile 
sale erau în medie de 4—6 pe zi, ceea
ce îi răpea cel mult 2 ore pe zi, Dr. 
Carașca a refuzat să consulte adulți, 
atunci când a fost rugat să facă aceasta 
de către medicul director, preferând să 
stea și să citească ziarul fn cabinetul 
său.

Pe lângă acestea Dr.-ul Carașca obiș- 
nuește să refuze a se deplasa la domi- 
liul copiilor bolnavi, motivând că nu 
este medic de domiciliu, justificare ne
întemeiată, deoarece în cazurile de copii 
el este singurul specialist și prin lege 
este obligat a face și câte 2 ore pe 
teren zilnic, plus cazurile grave ce cad 
în specialitatea sa.

Lichidând cu aceste lipsuri în muncă 
și pornind cot la cot cu ceilalți medici, 
Dr. Carașca va contribui la îndeplinirea 
Planului de muncă a dispensarului, deci 
la redarea sănătății a cât mai multor 
bolnavi muncitori ai uzinei, care sunt 
nerăbdători să-și dea aportul lor pentru 
îndeplinirea cu succes a Planului de 
Stat pe anul 1959.

N. BABARȚI
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