
Pentru îndeplinirea planului 
semestrial la Furnale IZ Proletari din toate țările, nniți-vă!

La furnale, planul primului tri
mestru nu s’a realizat decât în 
proporție de 84,4%, cu toate că 
s’ar fi putut obține rezultate cu 
mult mai bune dacă ținem cont 
de o serie de lipsuri, care au în- 
piedecat bunul mers al produc
ției

Muncitorii dela Furnale și în spe
cial cei dela Furnalul Nr. 1 au 
depus sforțări serioase pentru a 
îndeplini planul trimestrial. Ca 
rezultat al muncii depuse și apli
cării Întocmai a dispozițiunilor, 
muncitorii dela Furnalul Nr. 1 au 
reușit nu numai să îndeplinească 
planul, ci să-l și depășească cu 
13,8°/.

Noua metodă’’de descărcare a 
furnalelor pe care o aplică furna
lul fruntaș nu s’a extins și la 
celelalte furnale.

In ce constă această metodă ? 
Constă în descărcarea mai deasă 
a furnalului, în așa fel ca în loc 
de șase descărcări în 24 ore, 
furnaliștii dela Furnalul Nr. 1, au 
făcut șapte sau/<h'ar opt descăr
cări, ceeace a dat posibilitatea să 
se încarce în furnal tot mai multe 
ghlte, pe măsură ce se descărca 
furnalul din trei în trei ore și nu 
din patru în patru ore cum se 
descărca celelalte furnale. O mai 
deasă descărcare asigură o depli
nă funcționare a furnalului bine 
încărcat, asigură continuitatea pro
cesului de topire. Acest fapt face 
ca furnalul să meargă în perma
nență plin, folosindu-i-se la maxi
mum capacitatea de producție. In 
acest fel muncitorii dela „Furna
lul Păcii", pe lângă că au depășit 
planul trimestrial, au îmbunătățit 
în aceeași perioadă și indicele 
tehnic-economic cu 11%.

Iată o metodă bună ce se 
aplică la un singur furnal, cu 
toate că ea este cunoscută și de 
tehnicienii celorlalte furnale, dar 
pe care nu o aplică. Organizația 
de bază și Comitetul sindical al 
secției n’a luat nici o măsură 
pentru popularizarea și extinderea 
acestei metode, ea fiind și în pre
zent aplicată numai la un singur 
furnal.

Unele din lipsurile cele mai 
grave care au constituit o piedică 
serioasă în îndeplinirea planului 
trimestrial, au fost lipsa de vigi
lență și lipsa de răspundere per
sonală. Să amintim numai cazurile 
întâmplate la Furnalul Nr. 4 în 
cursul lunii Martie. Datorită lipsei 
de răspundere personală și supra
veghere la încărcarea furnalului 
— din partea maeștrilor și șefilor 
de echipă — s’au produs deficiențe 
grave, furnalul fiind oprit timp de 
18 ore. La dispoziția maestrului 
Zlătior — lipsit de vigilență — 
apa dela jghiaburi a fost oprită, 
din care cauză s’au aprins gazele 
care au încălzit puter- 
nic lanțul dela căldare, — provo
când ruperea lui.

Numai această deficiență a adus 
o pierdere considerabilă, făcând 
ca producția medie pe luna Martie 
să scadă cu 4 tone zilnic. Aceste 
defecțiuni pe lângă că au contri
buit la neîndeplinirea planului tri
mestrial, au contribuit și la mic
șorarea salariilor, pentrucă fiecare 
tonă de fontă pierdută din negli
jență și lipsă de vigilență, însea
mnă o pierdere adusă Patriei 
noastre, deci nouă înșine.

Lipsa de îngrijire pentru ține
rea în perfectă stare de funcțio
nare a instalațiilor, a fost o altă 
cauză principală ce a făcut Ca 
furnalele pe primul trimestru să 
fie șub plan. In multe cazuri 
unele părți din lanțurile de ridi
care a căldării sunt crăpate și nu 
se iau măsuri preventive pentru 
a împiedeca eventualele deficiențe. 
Un caz recent întâmplat ilustrează 
lipsa de control asupra instalații
lor dovedind o atitudine nepăsă- 
toare față de muncă și avutul 
colectiv. Intr’una din nopțile tre
cute ușa dela fundul unei corfe 
a fost defectată prin ruperea unui 

janir ce atârna și s’a agățat de 
pâ'nia furnalului Nr. 2, dând jos 
cablurile după toate roțile. Aceasta 
a produs o oprire la încărcarea 
furnalelor timp de două ore și 
jumătate. Deasemeni cowpertle 
nu au fost și nU sunt curățate la 
timp.

Pe terenul de sus al furnalelor, 
din cauza supravegherii defectu
oase, materialul necesar încărcării 
furnalelor, nu se sortează în bune 
condițiuni, sterilul neflind bine 
ales, iar siderita .neciuruită după 
indicațiile tehnice. Acestea fac ca 
furnalele să dea o cantitate de 
zgură mare, deoarece sterilul nu 
conține fier, iar necidruirea side- 
ritei face ca în furnale să se în
carce praf în măsură nepermisă, 
ceeace îngreunează mult procesul 
de topire, întârziindu-1, iar în unele 
cazuri chiar aduce deficiențe în 
procesul de producție.

Lipsurile mai sus arătate trebue 
să servească de învățătură atât 
organizațiilor de bază din secție, 
cât și Comitetului sindical și con
ducerii tehnice. — Acestea pe 
viitor trebue să ducă o luptă 
pentru înlăturarea acestor lipsuri, 
ferindu-se de greșelile primului 
trimestru.

Deasemeni este necesar să se 
ia măsuri pentru lichidarea indis
ciplinei în muncă și a absențelor 
nemotivate. — In acest sens 
organizațiile de bază din secție și 
Comitetul sindical să ducă o 
intensă muncă de lămurire în 
rândul acelora care absentează 
nemotivat, arătându-le pierderile 
și greutățile ce le produc servi
ciului și pagubele care survin 
atât colectivului, cât și lor perso
nal. — Conducerea secției trebue 
să ia măsuri de pedepsire a ace
lora care comit acte de indisciplină 
in muncă.

Muncitorul Rotarii Aurel are 9 
absențe nemotivate în luna Apri
lie, Ceușescu Gheorghe 6 absențe, 
Oasenegre Ștefan 5, Mijan Con
stantin și Neghină Gheorghe câte 
3. Trebuesc luate măsuri în așa 
fel ca aceștia să servească de 
exemplu tuturor muncitorilor dela 
Furnale.

Acești muncitori trebue să ur
meze exemplul acelora ca : Suru
giu Gheorghe, Dascălu Simion, 
Luțic Ioan, Ungureanu Adam, 
Groza Victor, Dordea Nicolae 
și alții cari n’au absentat nici o 
zi in acest an.

Trebue să tindem acolo ca fie
care muncitor și tehnician să fie 
pătruns de felul dăunător al ab
sențelor nemotivate, ca să vină 
în mod regulat la serviciu, spriji
nind eforturile generale ale mun
citorilor în lupta lor pentru Plan.

Deasemeni actele de indis
ciplină comise de maestrul Bocan 
loan și funcționarul V o n i c a 
Gheorghe, de pe terenul de sus, 
care vin în stare de ebrie
tate în serviciu, cer ca aceștia să 
fie sancț;onați. Iată cum se explică 
faptul că siderita nu este bine 
ciilruită și sterilul nu este bine 
ales.. Maestrul Bocan Ioan neflind 
capabil să-și facă serviciul în stare 
de ebrietate, lasă lucrurile în voia 
lor și astfel aduce pagube și 
greutăți în procesul de producție.

Mai sunt o serie de cauze in
dependente de voința furnaliștilor, 
cauze cari împiedecă îndeplinirea 
planului furnalelor.

Printre acestea amintim că mi
nereul ce sosește dela Ghelar, 
conține prea mult praf, ceeace 
dăunează atât Cantității, cât și 
calității fontei. In acest sens con
ducerea Minelor Ghelar trebue să 
ia măsuri pentru a trimite furna
liștilor hunedoreni minereu de 
bună calitate, iar controlorii Servi
ciului Recepție și Control să-și 
facă datoria în mod conștiincios 
la recepția minereului sosit.

Administrația Combinatului tre
bue să asigure, serviciilor sale, o 
______________________________V. Ftlleși 

(Contlnuore la pag. 4)

NOASTRĂ
Organ al Comitetului de Partid și Comitetului Sindical C. S. Hunedoara
Anul II. Nr. 42

„In cinstea zilei de 1 
Mai vom da cu 10 la 
sută mai multă fontă*..

Scrie prim-topitoru! fruntaș 
Baba loan

Tovarășe redactor
Se apropie ziua de 1 Mai, zi 

când clasa muncitoare din întrea
ga lume își manifestă solidarita
tea în lupta ei pentru pace și 
împotriva bandiților ațâțători la 
un nou război, în frunte cu im
perialiștii anglo-americani și slu
gile lor titoiste.

Eu, împreună cu echipa mea, 
conștienți fiind de importanța a- 
cestei mărețe zile suntem hotă- 
rîți ca s’o întâmpinăm cu rezul
tate din ce în c6 mai frumoase 
în producție, arătându-ne astfel 
voința noastră de a lupta pentru 
pace.

Fiind condus în permanență 
de Partidul nostru, voi lupta în 
fruntea echipei mele ca în cinstea 
zilei de 1 Mai să dăm cu 10°/o 
mai multă fontă Patriei noastre 
și să aplicăm mai departe meto
de de descărcare începută, contri
buind astfel la întărirea invinci
bilului front al păcii, condus de 
Uniunea Sovietică, în frunte cu 
genialul dascăl al popoarelor tov, 
Iosif Vissarionovici Stalin.

Ziua de 1 Mai va însemna 
ziua când alături de sutele de 
miloane de oameni ai muncii ne 
vom ridica și mai puternic glasul, 
spunând un „Nu“ categoric răz
boiului pentrucă noi nu mai vrem 
război și distrugere, ci vrem ca 
brațele noastre să servească la 
construirea unei vieți fericite 
pentru cei ce muncesc.

Baba loan
prim-topitor la „Furnalul Păcii"

La Minele Teliuc din 
codași se fac fruntași

Chemarea lansată de Congre
sul Mondial al partizanilor păcii 
dela Stockolm, către toți oamenii 
cinstiți din lumea întreagă, a 
răcolit profund pe toți minerii 
din Teliuc.

Alături de minerii fruntași din 
trecut, foștii codași depun eforturi 
pentru a produce cât mai mult 
și de bună calitate, pentru marele 
front al păcii.

Echipa lui Modâlcă Ioan a de
pășit programul de lucru pe pri
ma decadă a lunii Aprilie cu 
86% urmată de echipa lui Vitez 
Ioan cu 81% peste normă.

Ecoul trezit de chemarea lan
sată de Congresul Partizanilor păcii 
a produs o schimbare în con
știința codașilor.

Astfel, vedem echipa lui Lu- 
caci Simion, fostă echipă codașe 
realizând o depășire a planului cu 
81%.

Deasemeni echipele lui Florin- 
caș Abel, Dan Petru și Vlad Si
mion foste codașe au obținut 
respectiv 50%, 45% și 44% 
peste normă.

Vitez Samoiiă 
corespondent

Vineri 14 Aprilie 1950

In întâmpinarea zilei de 1 Mai

Se intensifică eforturile 
oamenilor muncii în lupta pentru 

Plan, pentru pace

In Combinatul nostru întrecerea socialistă în cinstea zilei de 
1 Mai se desfășoară cu avânt. Prin angajamentele luate în ca
drul meetingurilor oamenii muncii din Combinatul nostru și-au 
manifestat hotărîrea lor fermă de a întâmpina ziua de 1 Mai, 
măreața sărbătoare a oamenilor muncii din întreaga lume cu noi 
succese în lupta pentru întărirea Patriei, pentru pace.

Alături de muncitorii țărilor de 
democrație populară, care ajutați 
în permnneță de Uniunea Sovie
tică, pășesc spre socialism, mun
citorii Republicii noastre se stră- 
duesc din toate puterile ca printr’o 
muncă neobosită să întâmpine cu 
cinste ziua de 1 Mai și să con-

începând din ziua de 11 Aprilie a. c. Oțelăria 
specială produce în contul celei de a treia 

decadă a lunii Mai
Angajamentele luate de mun

citorii Oțelăriei speciale de a lupta 
din răsputeri pentru cauza păcii, 
cauza pentru care luptă muncito
rii din lumea întragă, atât cei 
liberi cât și cei asupriți — 
din țările capitaliste, — devin 
realități,

Lichidând cu absențele nemo- 
tivatate, fiind temeinic pregătiți, 
organizați și controlați îndeaproa

La Siemens Martin o șarje în 3 ore și 55 minute
Respectând întocmai instrucți

unile de funcționare a cuptoarelor 
Siemens Martin, cu gândul la 
angajamentele lor în cinstea zilei 
de 1 Mai, oțelarii schimbului 1 din 
ziua de 8 Aprilie au dat șar
ja 89 a cuptorului V. în 3 ore 
și 55 minute.

Prin munca lor organizată oțe
larii au realizat încărcarea cupto
rului în 45 minute, deci au re
dus timpul de încărcare la jumă

Echipa de șamoteuri condusă de Deac Eugen 
a terminat o lucrare cu 7 zile înainte de termen

Acelaș avânt de a contribui la 
întărirea lagărului păcii, prin re
zultate cât mai bune în produc
ție însuflețește și pe zidarii șa
moteuri ai Combinatului nostru.

Repararea bolții arzătorului, a

La Garaj economii de 500.000 lei și 23.000 
km. parcurși fără reparații

Ducând lupta pentru un re
gim sever de economii, munci
torii Serviciului Transporturi rea
lizează zilnic importante economii 
prin recuperarea materialului din 
fierul vechi. Weber Eduard îm
preună cu alți muncitori au re
cuperat în ultimele 2 săptămâni 
radiatoare, bare de direcție, dife
rențiale și 4 motoare în valoare 
de peste 500.000 lei!

Conștienți că prin munca lor
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tribue la întărirea economiei noas
tre naționale și astfel la consoli
darea lagărului păcii.

Lupta pentru pace, lupta pentru 
socialism, este exprimată de mun
citorii Combinatului nostru prin 
realizările lor de zi cu zi, din ce în 
ce mai frumoase.

pe, oțelarii au reușit ca în ziua 
de 9 Aprilie în schimbul dublu 
a lui Wallo Viliam să dea o pro
ducție cu 96% peste cea normată, 
aceasta fiind cea mai mare depă
șire obținută la Cuptorul de 5 
tone.

In această zi, s’a obținut o 
depășire medie de 60%, dându- 
se 4 șarje în 24 ore.

tate, iar încărcătura metalică cu 
2,3%.

Depășirea obținută de acest 
sch:mb a fost de 77,95% la 
producție și de 71,61% la indi
cele tehnic-economic.

Echipa lui Voina Adolf dela 
groapa de turnare a luptat și ea 
pentru a da un deplin succes 
acestei șarje, desbătând groapa, 
făcând montarea și turnarea ei în 
numai 5 ore și 40 minute.

puțului de ardere, tencuirea puțu
lui de ardere, curățirea și rezidi- 
rea a 55 m. c. grătar dela cow- 
perul Nr. 8, care au fost progra
mate pentru 15 zile, s’au efectu
at în numai 8 zile.

contribue la îndeplinirea planu
lui secțiilor productive și deci la 
întărirea lagărului păcii munci
torii dela Secția Transporturi de
pun o deosebită grijă în mani
pularea vehicolelor și în întreți
nerea lor în perfecte condițiuni. 
Șoferul Schloser este un exem
plu demn de urmat.

El a parcurs cu mașina sa 
23 000 km. fără nici o reparație.

N. Babarți
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Comemorarea a 20 ani dela moartea 
lui Vladimir Maiacovski

Fontă n’am 
dar

Poporul sovietic comemorează 
la 14 Aprilie 20 ani dela moartea 
celui mai mare poet sovietic, 
Vladimir Maiacovski, despre care 
conducătorul poporului sovietic 
I. V. Stalin a declarat că „a fost 
și este cel mai bun, cel mai 
talentat poet pe care l-a produs 
epoca noastră sovietică".

Poemele lui Vladimir Maiacov
ski se bucură de o mare popu
laritate printre milioanele de oa
meni sovietici. Patriot devotat al 
țării sale, in toate lucrările sale

V. Lesacov

„România în drum spre socialism"
Editura Partidului Muncitoresc Român

In urma victoriei Armatelor 
Uniunii Sovietice asupra Germa
niei hitleriste și Japoniei imperia
liste a fost instaurată într’o serie 
de țări din Europa și Asia dicta
tura proletariatului sub forma re
gimului de democrație populară. 
Prin aceasta lagărul imperialist a 
primit o nouă lovitură puternică, 
iar lagărul democrației și socialis
mului s'a întărit cu noi forțe.

In țările de democrație populară, 
oameniimuncii, sub conducerea par
tidelor comuniste și muncitorești, 
au pornit înarmați cu experiența 
și sprijinul Puterii Sovietice să 
construiască socialismul. Oamenii 
sovietici manifestă un viu interes 
pentru viața și activitatea din ță
rile de democrație populară, pentru 
realizările clasei muncitoare din 
aceste țări. Și acest lucru este 
firesc, deoarece, așa cum ne învață 
marxism-leninismul, victoriile cla
sei muncitoare din orice țară sunt 
în aeelaș timp victoriile clasei 
muncitoare din toată lumea. Astfel, 
așa cum victoria proletariatului rus 
în Revoluția din Octombrie și 
construirea socialismului în Uni
unea Sovietică a constituit și con- 
stitue cea mai de seamă cucerire a 
proletariatului mondial, o temelie 
a mișcării revoluționare din toată 
lumea, tot așa realizările clasei 
muncitoare din țările de democra

poetice, el a învățat pe oamenii 
sovietici să-și iubească nețărmu
rit Patria lor socialistă, să urască 
fără cruțare pe dușmanii ei, să 
fie vigilenți și să stea de strajă pen
tru apărarea cuceririlor Marii Re
voluții Socialiste dtn Octombrie. 
In cluburile muncitorești și în 
palatele de cultură, în întreprin
deri și în instituții, în biblioteci 
și instituții de învățământ, se or
ganizează ședințe literare, confe
rințe, discuții și expoziții închinate 
lui Maiacovski.

ție populară constitue o lărgire a 
acestei temelii, o întărire a lagă
rului socialist. Deaceea, oamenii 
sovietici se interesează de realizările 
din țările de democrație populară, 
realizări care privesc, direct, întă
rirea lagărului democrației, socia
lismului și păcii condus de 
U. R. S. S.

Printre numeroasele cărți sovie
tice care oglindesc în mod special 
transformările mari petrecute în 
țara noastră, cartea lui V. Lesa
cov „România în drum spre so
cialism* oeupă un loc de frunte. 
Ea redă mai întâi înfățișarea 
țării noastre, prezentând cetitori
lor câteva date geografice, econo
mice și istorice. Apoi expune în 
amănunțime lupta oamenilor muncii 
în frunte cu clasa muncitoare și 
sub conducerea P. C. R. împotriva 
reacțiunii burghzo-moșierești și 
împotriva încercărilor imperialiste 
de a subjuga țara.

Sunt analizate, în această carte, 
victoriile istorice ale poporului ro
mân care au transformat vechea 
Românie burghezo-moșierească în 
Republica Populară Română, fac
tor activ în frontul uriaș al parti
zanilor păcii și luptătoare consec
ventă a lagărului democratic și 
antiimperialist condus de Uniunea 
Sovietică — bastionul păcii, secu
rității și independenței popoarelor.

port cu mine
Sunt bolnav dar n’am dureri; 
Zău, nu am nici amețeli . . . 
N’am luat nici cocaină, 
N’am avut nici scarlatină, 
Nu sufăr de meningită 
Și nici de apendicită, 
Piatră nu am la ficat, 
Nici rinchiu nu-i umflat. 
Am o boală „nouă*, care, 
Mă dă jos depe picioare 
. . Cu clar viziunea-mi promptă, 
Văd în față numai. . . fontă . . . 
Fontă văd la Magazie, 
Fontă la Oțelărie,
O văd și la Laminoare, 
Peste tot .. . și la Furnale, 
Fontă văd și la Batagă, 
Și când merg grăbit pe stradă, 
Chiar pe linia ferată . . ; 
Numai fontă înșirată.
Fontă văd și la Trasaj, 
O văd și pe la Garaj,
Chiar și când mănânc cu poftă 
Văd pe masă numai fontă;
Și curtea o văd pavată 
Numai cu fontă „blocată*.
Oare am halucinații 
Sau și alte complicații ? 
Nu pot să-mi răspund și basta 
Ce boală o mai fi și asta . . . 
Fontă văd prin pomi, pe crăci 
Prin birouri, prin barăci 
Cât uzina-i denșirată 
Văd doar fontă aruncată . . . 
Nu știu ce să cred de mine, 
Ce văd eu, vede ori cine? 
Păi de văd cu toți bădie 
Atunci e epidemie!!!
Și soluția-i blajină... 
Hai cu toți în carantină

Să vedem iar fonta toată 
Dar făr’a fi aruncată, 
Ci pe sorturi aranjată: 
. . . Aici e șarja „cutare*, 
Dincolo e fontă „tare*, 
Asta are mult „mangan*, 
De-aci pleacă „la Călan“, 
Și uite așa să fie toată 
Cu-analiza afișată.

Nicuță Tănase

Elevii Școlii Profesionale, 23 August 
cheamă la întrecere Școala Tehnică 

Siderurgică și Școala Profesională de fete
însuflețiți de succesele obținute 

de oamenii muncii din țara noastră, 
datorită întrecerii socialiste, me
toda comunistă de construire a 
socialismului, elevii Școlii Pro
fesionale, 23 August din Hune
doara întruniți în ziua de 14 IV. 
într’un meeting au chemat Ia în
trecere socialistă, Școala Tehnică 
Siderurgică și Școala Profesională 
de fete din Hunedoara pentru a 
întâmpina ziua de 1 Mai cu noui 
succese în învățătură.

CHEMARE
Noi, elevii Școlii Profesionale 

Siderurgice din Hunedoara hotă- 
râți să întâmpinăm cu cinste 
marea sărbătoare a oamenilor

DIN TARA SOCIALISMULUI
Cantine dietetice pentru oamenii muncii

In Uniunea Sovietică au fost 
alocate 40 milioane de ruble din 
bugetul asigurărilor sociale de 
stat pentru cantinele dietetice ale 
oamenilor muncii. In toate între
prinderile mari au fost deschise 
astfel de cantine. Muncitorii și 
funcționarii care necesită un anu
mit regim alimentar, primesc mi
cul dejun, prânzul și cina, plătind 
numai o parte din costul lor. Pe 
lângă fiecare cantină dietetică

Oamenii muncii din R. S. S Ucrainiană au 
câștigat milioane de ruble de pe urma 

reducerii prețurilor
Din toate regiunile Ucrainei 

sosesc vești despre creșterea con
tinuă a economiilor realizate de 
oamenii muncii, în urma reducerii 
prețurilor de cost la mărfurile ali
mentare și industriale.

Dela începutul lunii Martie 
muncitorii din Kiev au depus la 
casele de economii peste 2 mili
oane ruble, iar minerii din regiu

muncii din lumea întreagă, 1 Mai, 
ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, chemăm la 
întrecere socialistă elevii și elevele 
Școlilor Tehnice Siderurgice și 
Profesională de fete, cu următoa
rele criterii: punctualitatea și re
ducere totală a absențelor nemo
tivate, eliminarea prin silință a 
tuturor notelor slabe și întărirea 
disciplinei și respectarea întoc
mai a programului de școală.

Să facem ca la 1 Mai succesele 
noastre să dovedească dragostea 
noastră pentru o viață liberă de 
orice exploatare și pentru o pace 
trainică între popoare.

Elevii Școlii Profesionale 
Siderurgice

există un medic specialist și o 
soră de caritate care urmăresc 
starea sănătății muncitorilor și a 
funcționarilor precum și calitatea 
alimentelor și pregătirea meneuri- 
lor.

Datorită ajutorului acordat din 
fondurile de asigurări sociale, în 
Uniunea Sovietică, hrana de dietă 
este asigurată oricărui om al 
muncii, care are nevoie de acest 
fel de hrană.

nea Stalino, aproape 3 milioane 
ruble. Peste un milion ruble au 
fost depuse la casele de economii 
sătești, de către colhoznicii dm 
regiunea Poltava.

In întreaga republică Ucrainea
nă, în decursul primelor 15 zile 
ale lunii Martie, noile depuneri Ia 
Casele de Economii au depășit 
suma de 20 de milioane ruble.

FILMUL Abundență de mărfuri ieftine la Moscova

„STRADA HOTARULUI"
E povhstea unei străzi din Var

șovia. O stradă prefăcută în rui
ne, cimitire,... ca toate străzile 
orașului pe unde autrecut bestii
le faciste.

Doctorul Josef Bialek și-a pu
tut ascunde câtva timp origina.

A făcut-o de dragul fetiței lui, 
Jadzia, care nu știa că este evreică. 
Când însă este denunțat de un 
vecin — cârciumarul Kusmirak, 
de origină germană — care a 
pus ochi pe apartamentul lui, 
doctorul Bialek o trimite pe Jad
zia la țară, la o mătușă iar el 
este dus. Va trăi infernul vieții 
din Ghetto-ul Varșoviei.

Abia după un an, pe ascuns

SPORT
Luni 10 Aprilie a. c. s’a dispu

tat în orașul nostru pe terenul 
C. S. H. mathul de foot-ball între 
echipa locală >Metalul< Hunedoa
ra și C S. U. Timișoara.

Matchul s’a disputat pe un 
timp foarte frumos, fiind vizionat 
de 3-4000 spectatori, victoria re
venind oaspeților la scorul de 2-1 
(la pauză 0 - 0).

Scorul nu arată superioritatea 
în joc a oaspeților, arată insă 
ușurința, cu care unii din jucătorii

Unul din multele sporturi prac
ticate de oameni muncii este 
turismul.

Astăzi Partidul nostru drag se 
interesează nu numai de munca 
și drepturile bănești ale muncito- 

la Varșovia venită să-și vadă ta
tăl, Jadzia află adevărul. Deși în
că un copii, ea își dă seama că 
locul ei e alături de tatăl ei și, 
neînfricată, cu toate că prietenii 
din copilărie, tovarăși de joc, îi 
oferă adăpost și ocrotire, se du
ce în Ghetto. Ea ajunge acolo, 
în ceasul morții tatălui ei, răpus 
de boală și mizerie.

Copii evrei, în ciuda tuturor 
primejdiilor, se furișează din Ghe
tto, pentru a procura familiilor lor 
hrană. Printre ei, este și micul 
Dawidek. Dar în traista lui nu 
sunt numai alimente, ci și muni
ții. Căci evrei organizează rezis
tența, conduși de electricianul

FOOT-BALL 
echipei noastre privesc aceste dis
pute. Cu toate că echipa gazdă 
a jucat bine, totuși a trebuit să 
cedeze oaspeților prin aceea că, 
portarul Nebela ezitând să iese 
la minge, a primit un goal foarte 
parabil, iar Șerbescu, care i-a 
luat locul, intimidându-se a pri
mit deasemeni un goal la fel de 
parabil.

Matchul în general a fost fru
mos și lipsit de brutalitate (me
rite jucătorilor din ambele echipe),

TURISM 
rilor, ci și de felul cum își petrec 
timpul lor licbr căutând ale asigu
ra o cât mai bună distracție

Astfel în ziua de 9 Aprilie la 
ora 7 dimineață s’a organizat de 
către Sindicat o echipă de excur- 

Natan, unchiul lui Dawidek.
Când izbucnește lupta și Ghetto- 

ul e incendiat de nemți, Dawidek 
și Jadzia izbutesc să fugă printr’- 
un canal, ajutați de Bronek fiul 
birjarului Cieplikowski și de Wla- 
dek, fiul patriotului Wojtan, asa
sinat de faciști. Dawidek vede 
trecând spre Ghetto-ul asediat 
trupe evreești. Știe că acolo e 
bunicul și unchiul Natan, singu
rele rude care i-au mai rămas. 
El se întoarce în Ghetto, să lup
te. De partea cealaltă a străzii 
Hotarului vor lupta până la ca
păt Bronek și Wladek și toți cei 
care știu că adevărul n’are gra- 
niți că toți oameni sunt egali.

care mai evident ca oricând dau 
dovezi că footbal-ul este un joc 
de asociație în care se joacă 
numai mingea, nu și picioarele.

Nu aeelaș lucru îl putem spune 
de arbritrajul lui Șerban Simion 
care de data aceasta a arbritrat 
cu multe scăpări, fapt care a fă
cut ca publicul spector să aibe 
eșiri puțin lipsite de sportivitate.

Lerani Alexandru 
corespondent

sioniști în număr de 20 de tova
răși care s’au deplasat la Sarmi- 
segetuza, unde au petrecut o zi 
minunată, văzând locuri demne 
de admirat necunoscute de ei 
până atunci. Valeria Munteanu

După recenta reducere de pre
turi din U. R. S. S. în marile 
magazine ale Moscovei se observă 
un ritm foarte viu în comerț. 
Dintre articolele care se vând cel 
mult sunt: încălțămintea, care se 
vinde de două ori mai mult decât 
înainte, aparate fotografice, gra-

Noi transporturi de mașini și semințe 
selecționate sosite din U. R. S. S.

In cadrul acordului economic 
încheiat cu U. R. S. S., în cursul 
lunii Martie au sosit în țară, prin 
punctul de frontieră Socola-iași, 
însemnate cantități de: laminate, 
mașini tipografice, motoare dife
rite, aparate de radio, sulf, cără
midă refractară.

Deasemeni au mai sosit: semințe

Creșterea producției alimentare în 
Uniunea Sovietică

Industriile zahărului, untului, 
margarinei, tutunului, patiseriei, 
pâinii și altele, și-au îndeplinit 
anul trecut planul de utilare. Multe 
întreprinderi au fost reconstruite 
și reutilate cu tehnică nouă. Mun
cile grele de încărcare și descăr
care au fost mecanizate. In anul 
1950 va fi considerabil mărită 
producția alimentară de calitate 
superioară. Astfel, spre exemplu, 
rafinarea .'zahărului va trebui să 
depășească cantitatea rafinată din 
anul trecut, cu 40%, producția de 
zahăr tos — cu 18%, produsele de 
patiserie — cu 24%, cea de con
serve — cu 27,5%, cea de săpun 
— cu 19,5%, și cea de paste 
făinoase — cu 17%. Industria de 
zaharoase își va ridica cu mult 
producția diferitelor sorturi de: 

mofoane și ciorapi Kaapron",— 
un produs sovietic de nylon. 
După reducerea prețurilor vânza
rea mătăsurilor „Kaapron" s’a tri
plat. Bicicletele se vând, astăzi, 
de zece ori mai mult decât 
înainte.

(Agerpres)

selecționate de in, grâu, sfeclă de 
zahăr, bumbac, sfeclă furajeră, 
floarea soarelui specia Jdanov. 
Aceste semințe selecționate, obți
nute în colhozurile și sovhozurile 
sovietice, vor constitui un prețios 
ajutor pentru desvoltarea agricul
turii noastre.

(Agerpres)

caramele, șocolată, bomboane, 
marmeladă, pruline, halva, etc.

Asortimentul fabricilor de pâine 
și brutăriilor se complectează cu 
cele mai bune sorturi de pâini, 
franzele și cornuri. Industria de 
conserve își va lărgii producția 
de conserve, din fructe și zarza
vaturi, roșii, pastă de roșii și jam 
din suc de fructe. Industria de 
margarină va produce numai marfă 
de calitate superioară. Deaseme- 
nea se mărește foarte mult pro
ducția margarinei lactate, din 
frișcă și vitamine. Se prevede 
construirea a numeroase noui 
întreprinderi pentru industria ali
mentară, fabrici de patiserie, de 
ceaiu, margarină, etc.

(Agerpres)

i
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Muncitorii dela întreprinderea 
Minieră din localitate răspund petroliștilor 

fruntași
J

Furnalul Nr. 3 se reconstruește pe bază 
de noi metode

Alături de muncitorii celorlalte 
intreprinderi și instituții din țara 
noastră, muncitorii și tehnicienii 
dela întreprinderea Minieră Hune
doara (239) au răspuns cu entu
ziasm la chemarea lansată de 
petroliștii fruntași dela schela 
„Sovrompetrol“—Ochiuri—Dâm- 
bovița, de a întâmpina ziua de 1 
Mai cu succese din cele mai fru
moase în muncă.

In răspunsul către petroliști, 
muncitorii dela întreprinderea Mi- 
neră Hunedoara și-au luat urmă
toarele angajamente: să depășească 
sarcinile planului în sectorul 
miner Lelese — Cerișor cu 2% 
față de primul trimestru, să de
pășească cu 1 ®/o media trimestrului 
I în sectorul de preparare Hune-

Ca rezultat al intensificării întrecerii

La Forje din ziua de 11 Aprilie 
se lucrează în contul lunii Mai

Avântul întrecerii socialiste în 
cinstea zilei de 1 Mai. a luat la 
Forje o proporție nemaiîntâlnită

Productivitatea muncii a cres
cut cu 60% față de luna Ianu
arie reușindu-se a se da o pro
ducție mărită care a fost încu
nunată de frumosul succes de a 
se lucra din ziua de 11 Aprilie 
în contul lunei Mai.

Echipa lui Isac Iuliu, luptând

Mai multe ghifte, înseamnă 
mai multă fontă

Muncind cu însuflețire în ca
drul întrecerii socialiste desfășu
rate pe schimburi și echipe în 
cinstea zilei de 1 Mai, atât echi
pele de încărcători de pe platoul 
de sus și cel dela gâtul furnalu
lui, precum și echipele de topî- 
tori depe platforma de jos al 
furnalelor au reușit ca pe peri
oada 2—11 Aprilie să obțină în
semnate depășiri de normă.

Astfel la furnalul Nr. 1, Fur
nalul Păcii, echipa lui Dascăl 
Simion din schimbul maestrului 
Suciu Nicolae, lucrând la încăr- 
carcarea furnalelor pe platoul de 
sus prin eforturi sporite în mun
că a reușit să încarce în furnal 
pe perioada 1—11 Aprilie 309 
ghifte, în loc de 260 ghifte cât a fost 
programat.

Studiind, învățăm să muncim
Cartea „Atelierul de foc“ i-a 

fost de mare folos tânărului prim- 
topitor Bontea Ștefan dela Cup
torul electric de 1 tonă.

Ca și toți muncitorii Combina
tului nostru, tânărul prim-topito- 
rul Bontea Ștefan se găsește în 
întrecere socialistă în cinstea zilei 
de 1 Mai. Iată că în una din 
zilele acestea în timp ce își încor
da efortul împreună cu echipa 
sa de topitori, la încărcarea cup
torului,[deodată s’a dărâmat bolta 
mică a cuptorului dela ușa de 
încărcare. Demult îl frământa 
gândul ca să găsească metoda de 
reparație a boitei fără a pierde 
prea mult timp. El știa că pentru 
această reparație va trebui să 
oprească cuptorul timp de 24 ore 
pentru ca să se răcească, să i-se 
facă reparația, încălzirea lui și 
apoi topirea șarjei.

Inspirat de cele cetite în cartea 
„Atelierul de foc“ de Boris Pole- 
voi, a început singur să-și re
pare cuptorul. A oprit cuptorul 

doara-Deva, să mărească cu 2*/o 
productivitatea muncii pe întreagă 
exploatarea, să pună în exploatare 
cariera de betonită dela Gura 
Sada, să reducă prețul de cost cu 
4%, să reducă consumul de ex- 
plosiv cu 6%, să reducă absen
țele nemotivate și să îmbunătă
țească calitatea produselor cu 5%.

Ferm convinși că prin îndepli
nirea angajamentelor luate vor 
contribui la întărirea scumpei 
noastre Patrii, la întărirea lagă
rului păcii, muncitorii întreprin
derii Miniere Hunedoara au pornit 
cu însuflețire pentru realizarea lor.

Ileș Zoltan 
corespondent

sub lozinca „Pentru Plan, pentru 
pace, pentru viață" a lealizat la 
forjarea diferitelor piese pentru 
Furnalul Nr. 3. și macaraua con
solă dela Oțelăria S. M, o de
pășire a normei de 140%.

Deasemeni echipa iui Dârlea 
Gheorghe, a obtinut la forjarea 
pieselor în serie o depășire de 
150%.

N. B

Datorită acestei depășiri pro
ducția de fontă pe acest interval 
a fost mărită cu 115,14 tone 
peste program.

Pe acest interval s’a evidențiat 
ech:pa prim-topitorului Dojescu 
Simion dela Furnalului Nr. 1 cu 
o depășire a programului de 
29,52% și echipa prim-topitorului 
Cazan Ștefan dela Furnalul Nr. 2 
cu o depășire a programului de 
producție de 13,82%.

Călăuziți de aceste succese 
furnaliștii sunt hotărîți să mun
cească și mai organizat pentru a 
obține cât mai multe și mai în
semnate succese în cinstea zilei 
de 1 Mai.

C. Enoiu

timp de aproape o oră 
și jumătate, apoi a introdus in 
interiorul lui, unde era dărâmată 
bolta o tablă de 2 mm. și jumăta
te pentru a nu-1 împiedeca în lucru 
temperatura prea ridicată. Și așa 
treptat a terminat reparația bol
ții cuptorului dând rezultate din 
cele mai bune, bolta rezistând 
până când, din cauza vechimii, 
întregul cuptor s’a prăbușit.

In felul acesta tânărul prim-to- 
pitor a redus timpul de reparație 
a cuptorului dela 24 ore numai 
la 4 ore, dând în continuare 
șarje de oțel care să asigure 
bunul mers al producției.

De aceea, Bonta Ștefan caută 
acum să citească tot mai multe 
cărți acumulându-și noi cunoș
tințe, pentru ca în felul acesta, 
să poată contribui prin munca 
sa și a echipei lui de topitori, 
la consolidarea lagărului păcii, 
cât și pentru a întâmpina ziua de 
1 Mai cu noi succese în muncă.

Negru Nicolae

In ziua de 8 Aprilie a. c. a 
început zidirea Furnalului Nr. 3 
din combinatul nostru. Pentru a 
nu se mai întrebuința vechile 
metode de zidirie, un colectiv de 
muncitori și tehnicieni ai Combi
natului au studiat o altă metodă, 
care va asigura buna funcționare 
a furnalului în condițiuni cu mult 
superioare.

Dacă înainte furnalul se zidea 
numai din cărămidă de șamot, 
astăzi se lucrează dintr’un ames
tec de electrozi măcinați, șamot 
măcinat și gudron deshidratat.

Aceste materiale înainte de a 
se introduce în malaxor se încăl
zesc până la 200 grade. La în
ceput se introduc numai elec
trozii și șamotul pentru a se fa
ce un amestec bun, iar după ce 
amestecul este transformat într’un 
tot se introduce gudronul ca să-i 
dea acestui amestec o altă formă. 
Această masă de amestec când 
are 400 grade se scoate din ma- 
malaxor, se lasă să se răcească

Pe viitor fiți mai atenți la expedierea 
vagoanelor. Vagonul 411.995 la-ți trimis 

INCARCAT
Era încă noapte când Impega- 

tul de Mișcare din Sectorul „Gară“ 
a prezentat Stației Hunedoara 
tabelul cu vagoanele ce trebuiau 
să plece din uzină.

S’a semnat de predarea și pri
mirea vagoanelor apoi ele au fost 
formate într’o garnitură și trimise 
spre diferite localități.

Pentru un moment Magazione
rul Gării era descongestionat de 
lucrări și aruncând o privire asu
pra evidenții vagoanelor, găsi 
acolo multe vagoane pentru care 
uzina trebuia să plătească o lo
cație mai mare decât valoarea 
mărfurilor.

Vagonul 411.995 sosit în uzină 
în ziua de 4 Aprilie, a stat în 
locație până în 10 Aprilie, și 
trebue să se plătească cca. 
30 000 lei.

Trenul ajunsese în Simeria. 
Parcursese 18 kilometri. Șeful 
trenului predă documentele șefu
lui Stației Simeria, apoi vagoane
le au fost împărțite pentru desti
nație.

Cel care a luat în primire gar

Mai multă conștiinciozitate în muncă din partea 
angajaților dela Atelierul frizeriei de pe lângă 

Combinatul nostru
In cursul lunilor Februarie și 

Martie, muncitorii Atelierului de 
frizerie depe lângă Combinatul 
nostru, au depus o muncă con
știincioasă fiecare venind punctual 
la serviciu și servind pe munci
tori prompt și corect.

Ca rezultat al acestei munci, 
doi dintre ei au primit premiu în 
bani în timp ce majoritatea lor 
au avut un salar'între 10—14.000 
lei.

In luna Aprilie însă, lucrurile 
s’au schimbat fundamental.

Cu toată munca de lămurire 
dusă printre ei, verbal și prin 
gazeta de pereta a atelierului, 
angajamentele muncitorilor frize
riei, au rămas numai pe hârtie.

Amețiți de succesele materiale 
obținute, ei au început să negli
jeze munca, pricinuind tovarășilor 
lor din producție pierderi de timp 
prin așteptare.

Dacă în atelier sunt 20 de 

la cca. 100 grade ; se întinde în 
straturi de către 10 cm și se 
bate cu maiul sau cu bătătoare 
pneumatice, încălzite la alb pen
tru ca prin batere, stratul ames
tecului de 10 cm. să ajungă la 
5 cm.

Interiorul furnalului, paralel cu 
ștamparea este zidit cu un zid 
de protecție de 17 cm. din cără
midă șamot cu mortar de șamot 
și soluție de sare amară.

Intre zidul de protecție și blin
dajul Furnalului se introduce acest 
amestec de materiale.

Acest zid este o protecție pro
vizorie în perioada de încălzire 
pentru grafitizarea acestei mase 
de amestec și totodată este o 
protecția la pornire, până ce ma
sa de amestec acoperă cu un strat 
de zgură, care este ferită pe vii
tor de orice inconveniente.

Datorită acestor metode de zi
dire, furnalul va avea un coefi

nitura a rămas suprins când a 
văzut că în vagonul 411.995 Uzi
nele Hunedoara trimite fier vechi... 
Cui ? ... Nu a mai întâlnit astfel 
de cazuri El știa că Uzinele Hu
nedoara au nevoie de fier vechi. 
Nedumerit a plecat să cerceteze 
documentul.

Cu documentul se deplasă din 
nou Ia vagon pentru a se con
vinge de cele constatate. Pe ac
tul vagonului 411 995 nu scria 
nici unde se expedia nici că 
vagonul conține fier vechi. 
Era scris, doar : „Gol“

In ziua de 11, Gara Hunedoara 
primi între fractele însoțitoare 
ale vagoanelor sosite și o notă în 
care scria : Pentru viilor fiți mai 
atenți la expedierea vagoanelor, 
vagonul 411.995 la-ți trimis incăr- 
cat

Pe cale scripturistică fierul ve
chi din vagonul 411.995 era în
cărcat în fișe, întocmite procese- 
verbale de recepție, caracterizat, 
ba mai mult, întreprinderea de 
Stat D. A. C. București, încă din 
ziua de 6 Aprilie a primit un 

muncitori care așteaptă iar la 
servit sunt numai 3 muncitori 
frizeri în loc de 5 cât sunt în 
schimb, desigur că fiecare client 
pierde din timpul său liber 20—30 
minute în plus.

Aceste manifestări nesănătoase 
din cursul lunei Aprilie, au cul
minat printr’un gest lipsit de orice 
sentiment de solidaritate a mun
citorilor frizeriei față de muncitorii 
din producție, în ziua de 11 
Aprilie.

In această zi, când toți munci
torii Combinatului au fost prezenți 
la serviciu, depunând eforturi 
pentru îndeplinirea planului, pen
tru o producție cât mai mare, care 
să contribue la înărirea Patriei și 
a frontului Păcii, — muncitorii 
frizeriei au absentat cu toții, ate
lierul trebuind să rămână închis.

Nici în. zilele de 12 și 13 

cient de dilatare foarte mic iar 
pornirile și opririle nu prezintă 
inconveniente cum prezintă un 
furnal zidit cu cărămidă șamot.

Un furnal zidit după această 
metodă poate fi pornit în condi
țiuni normale, chiar dacă a avut 
o oprire de timp îndelungat, iar 
durata de funcționare a furnalului 
va fi cu mult superior celor exis
tente.

Pentru a întâmpina cu cinste 
ziua de 1 Mai constructorii dela 
Furnalul Nr. 3, sunt hotărâți ca 
metoda aplicată de ei la zidirea 
acestui furnal să dea rezultate 
tot mai bune, totodată, sunt ho
tărîți ca angajamentul lor să de
vină realitate, iar în ziua de 1 Mai 
furnalul să intre în funcție, pentru 
a da Patriei cât mat multă fontă, 
prin aceasta contribuind la întă
rirea lagărului păcii.

proces-verbal de recepție a vago
nului 411.955... In fond acest 
vagon după plimbarea până la 
Simeria în ziua de 12 era încă 
nedescărcat.

Explicația acestui caz 
a fost găsită. In ziua de 4 Apr. 
vagonul a sosit în uzină, a fost 
dirijat pentru descărcarea cu 
magnetul și a rămas dirijat până 
în ziua de 10 când a fost din 
nou dirijat de către Impegatul 
din Sectorul Gară gol...

In biroul gării, Magazionerul 
care mai înainte făcuse socoteala 
că uzina trebuie să plătească 
circa 30 000 lei locație, a făcut 
totalul orelor până în ziua de 12 
când încă nu era descărcat, și 
își zise : Până în prezent costă 
peste 50.000 lei locație; Pe lângă 
acesta și un vagon blocat care 
ar fi putut să transporte mai 
mult oțel mai multă fontă mai 
multe materiaie pentru făurirea 
unui trai mai bun. Și când te 
gândești că în gară sunt peste 
20 de delegați ai Uzinei.

T. Nicuță

Aprilie nu s’au prezentat toți 
muncitori, în z ua de 12 atelierul 
a funcționat numai dimineața cu
3 oameni iar în ziua de 13 cu
4 oameni.

Remarcăm o atitudine condam
nabilă la muncitorul frizer Ghibies 
Emil care deși a fost premiat și 
deci trecuia să fie un examplu 
de corectitudine, el a fost acela 
care nu s’a prezentat în serviciu 
nici în ziua de 14 Aprilie.

Pentru remedierea situației ac
tuale se cere muncitorilor frizeri 
Ghibies Emil, Satmarian Anghel, 
Vanssik Ioan și în special Petro- 
vici Nicolae, să-și schimbe ime
diat și radical atitudinea actuală 
care este departe de o atitudine 
muncitorească și încadrându-se în 
ritmul general al uzinei să con
tribue prin munca lor la efortul 
general pentru îndeplinirea și 
depășirea planului.

Lucaci Adalbert 
corespondent



4 „UZINA NOASTRĂ*_________

ULTIMELE ȘTIRI Să luptăm pentru consolidarea cuce
ririlor înscrise în Constituția R. P. R.

Popoarele lumii luptă pentru pace
JJrma grevei 

împotriva 
armei războiului

Spre porturile țărilor marșali- 
zate din Europa Occidentală se 
îndreaptă din U S A- armament 
— un supliment pentru carnea de 
tun, pe care caută să si-o asigure 
pe continentul european mister 
Truman și cei din banda sa Dar 
docherii din țările din Europa Oc
cidentală, refuză să descarce pro
ducția fabricanților de moarte, de 
dincolo de ocean.

lată o scurtă enumerare a por
turilor din Europa Occidentală și 
Africa unde în ultimul t>mp docherii 
au avertizat în mod amenințător 
pe ațâțătorii la război.

DRNEMflRCH
COPENHAGA. - Luând cu

vântul la meetingul partizanilor 
păcii, care a avut loc la Londra, 
leaderul docherilor din Copenhaga 
Kristensena a declarat: „Nu mă în- 
doesc, că atunci când în Dane
marca va sosi armament american, 
docherii din Copenhaga vor refuza 
să-1 descarce".

GERMANIA OCCIDENTALĂ
HAMBURG, — La 20 Martie, 9 

comitete pentru apărarea păcii, au 
chemat prlntr'un apel colectiv pe 
muncitorii din Mamburg să refuze 
a încărca, descărca șl transporta 
materialele de războiu

OLANDA
ZANDAM. — La 18 Fe

bruarie a avut loc aici o șe
dință de massă a oamenilor 
muncii, care au luat hotărîrea 
să-i susțină pe muncitorii din 
porturi, care au refuzat să 
descarce vapoarele cu materiale 
de război.

AMSTERDAM. — La 25 Fe- 
bruaurie meetingul docherilor și 
altor muncitori, cu o participare 
de 15 mii de oamenii a adoptat 
rezoluția în care se spune, că ei 
vor refuza să descarce materialele 
de război americane.

ROTTERDAM. — La 17 Martie 
docherii din Rotterdam au confir
mat la un meetiing hotărîrea lor 
de a nu descărca armamentul 
american.

FRANȚA. — Bazându-se pe 
sprijinul întregului popor, odată 
cu manifestațiile antirăzboinice din 
industria și de pe căile ferate din 
Franța, docherii din Dunqerque, 
Havre, Cherburg, Nantes, St. Na- 
zaire, Marsseille, La Rochelle și 
alte porturi se manifestă împotriva 
pregătirii unui nou război impe
rialist și trec la acțiuni concrete.

ITĂHA
ANCORA. — In luna Ianuarie, 

docherii au făgăduit solemn că nu 
vor descărca materialele de război. 
Ei și-au ținut cuvântul.

GENUA. — La sfârșitul lunei 
Ianuarie a avut loc aici o confe
rință a muncitorilor din toate por
turile Liguriei — Genua, Spezzia, 
Savona, Imperia și Vado. A fost 
adoptată o rezoluție care exprimă 
hotărîrea fermă a docherilor de a 
nu descărca armamentul și mate
rialele de război, care sosesc în 
Italia.

BELGIA
ANTVERPEN. - La 7 Martie, 

docherii au declarat la un meeting 
cu o participare numeroasă refu
zul lor de a descărca armament 
american. Poliția, care a sosit 
pentru împrăștierea participanților 
la meeting, a fost pusă pe fugă, 
de către docheri.

AFRICA DE NORD
Docherii din Oran, Alger și 

Tunis s’au manifestat împotriva 
descărcării materialelor de război.

Srevă generală la fReapole 
împotriva sosirii armamentului american

NAPOLI. 12 (Agerpres) — După 
cum transmite „Associated Press", 
Partizanii Păcii din Napoli au 
lipit în toate cartierele portului 
afișe în care protestează împotriva 
sosirii armamentului american.

In aceste afișe se declară că 
sosirea armamentului american în 
cadrul pactului agresiv al Atlan-

Dastă campanie pentru pace 
în Germania Occidentală

BERL1N 12 (Agerpres).—Agen
ția ADN anunță că la 9 Aprilie 
a început în Germania Occidentală 
o campanie masivă pentru strân
gerea de semnături pe apelul 
pentru apărarea păcii.

Din prima zi, strângerea de 
semnături a devenit o impunătoare 
manifestație a partizanilor păcii 
împotriva ațâțătorilor la un nou 
război. In această zi zeci de mii 
de semnături au fost strânse în 
Germania Occidentală. Strângerea

Tineretul din Germania Occidentală 
se alătură forțelor păcii

BERLIN, 12 (Agerpres). După 
cum transmită TELEPRESS, în 
manifestul adresat tuturor popoa
relor iubitoare de pace de către 
Conferința tinerilor muncitori a- 
gricoli din Gelsenkirchen (Germa
nia Occidentală) se spunea că 
„nici-un tanc nu va înainta, nici- 
un avion nu-și va lansa încărcă
tura aducătoare de moarte și 
nici-un soldat nu va merge într’un 
nou război, dacă tineretul se va 
împotrivi".

Conferința cheamă pe toți tine-

Teroare împotriva partizanilor păcii 
din Maroc (Africa de Nord)

PAR1S, 12 (Agerpres). — După 
cum anunță L’HUMANITE, se
cretarul Organizației din Casa- 
blanca a Partidului Comunist 
Marocan, Aderăi Serfati, a fost 
condamnat la două luni închi-

A fost alcătuit comitetul pentru 
apărarea păcii din Carintia (Austria)

VIENA, 12 (Agerpres), — 
TASS transmite:

Ziarul „Oestrreichische Volks- 
timme“ anunță că la Klagenfurt 
(Austria) a fost constituit Comi
tetul pentu Apărarea Păcii din 
provincia Carintia. Președinte al 
acestui comitet a fost ales dr.

Manevre banditești de ale 
imperialiștilor americani

— Sub protextul „căutării" unui 
avion militar americani, imperialiș
tii americani pun mâna pe aero
porturile daneze —

STOCKHOLM, 12 (Agerpres). 
TASS transmite :

Violând suvernitatea Danemar
cei, avioane de război americane 
sosesc fără nicio avertizare pr ea- 
labilă pe un aerodrom danez. 
Sub pretextul .cercetărilor pen
tru descoperirea unui bombardier 
dispărut" comandamentul ameri
can a ocupat aeroportul danez, Ka- 
strup și a concentrat puternice 
forțe aeriene în regiunea Mării 
Baltice.

Serviciile de securitate ale avia
ției militare daneze și suedeze 
precum și formațiuni de avioane 
suedeze și daneze participă la cer
cetările pentru găsirea avionului 

ticului, constitue expresia cea mai 
fățișă a pregătirilor de război duse 
de guvern la ordinul imperialiștilor 
americani.

Oamenii muncii din Napoli au 
declarat Miercuri o grevă generală 
de opt ore, în semn de protest 
împotriva sosirii armamentului 
american în Italia.

de semnături va dura până la 4 
Mai inclusiv.

Peste jumăte din numărul mun
citorilor din diferite mine și uzine 
metalurgice din Rhenania și regi
unea Ruhrului au semnat apelul. 
Comitetul luptătorilor pentru pace 
din Bavaria (zona americană de 
ocupație) a chemat populația să 
participe activ la Congresul Par
tizanilor Păcii din Bavaria, care 
va avea loc la Ntirnberg Ia 22—23 
Aprilie.

rii din Germania Occidentală să 
se alăture frontului păcii și să ajute 
la organizarea colectării de sem
nături pe petițiile pentru pace ce 
se desfășoară între 9 Aprilie și 
2 Mai, din ințiativa mișcării mon
diale a partizanilor păcii.

Tineretul german este chemat 
să ajute la constituirea Comite
telor de luptă pentru pace și la 
pregătirea marelui Congres al 
Partizanilor Păcii, ce se va ține 
la 23 Aprilie la Diissetdorf.

soare pentrucă s’au găsit asupra 
lui manifeste chemând la lupta 
penttu pace. Ziarul subliniază 
că legile marocane în vigoare nu 
interzic deținerea de manifeste 
de orice fel.

Reiner, inspector sanitar al regi
unii Klagenfurt, iar secretar ge
neral, prof. Helmut Scharf.

Comitetul a adresat un apel 
popul aț ei din provincia Carintia, 
în care o îndeamnă să alăture 
mișcării pentru pace.

dispărut Bombardierele america
ne au primit autorizația să zboa
re deasupra teritorului suedez, în 
special deasupra unor importante 
regiuni strategice. Presa suedeză 
publică la loc de frunte știrile des
pre activitatea aviației militare 
americane în Marea Baltică. In 
cursul nopții de 10 Aprilie avionul 
american nu fusese încă găsit.

COPENHAGA, 12 (Agerpres). — 
TRS5 transmite:

Opinia publică daneză este tot 
mal înclinată să considere știrea 
privitoare la accidentul avionului 
american ca un pretext pentru 
manevre aeriene americane meni
te să îngădue piloților americani 
să pună stăpânire pe aeroportul 
danez Kastrup și să se familiari
zeze cu regiunea Mării Baltice.

Acum doi ani. în sala Marii 
Adunări Naționale, deputați tri
miși să reprezinte milioanele de 
alegători aplaudau votarea noii 
Constituții, al cărei proect fusese 
desbătut de masele populare pâ
nă și în cele mai mici cătune de 
pe cuprinsul țării. Pentru prima 
dată poporul nostru muncitor că
păta o Constituție care să-i ape
re drepturile și cuceririle.

Constituția Republicei Populare 
Române este inspirată din măre
țul exemplul al Constituției Sta- 
liniste și e născut din luptele re
voluționare ale poporului nostru 
muncitor condus de Partidul cla
sei muncitoare. Eliberarea Patriei 
noastre de către glorioasele Ar
mate Sovietice, lupta îndârjită 
împotriva reacțiunii interne și a 
imperialismului anglo-american au 
creat condițiile alungării claselor 
exploatatoare dela putere, condi
țiile făuririi Republicii Populare 
Române, a cărei lege fundamen
tală este Constituția votată acum 
doi ani.

In Constituția votată la 13 A- 
prilie 1948, sunt înscrise și con
sfințite cuceririle poporului nos
tru muncitor.

In cei doi ani dela votare Con
stituției, drepturile și libertățile 
cetățenești prevăzute întrânsa au 
devenit, prin lupta și munca ne
obosită a oamenilor muncii, rea
lități tot mai vii.

Ca dela cer la pământ se de
osebește Constituția noastră de
mocratică populară de constitu
țiile burgheze.

In țările capitaliste, constituțiile 
apără interesele celor câtorva zeci 
de familii, care sunt direct inte
resate în stoarcerea de profituri 
grase de pe urma explotării crân
cene a maselor muncitoare. 
In constituțiile burgheze sunt 
trecute în mod ipocrit multe li
bertăți. Dar niciodată oamenii 
muncii din țările capitaliste n’au 
ajuns să beneficieze de ele. In 
țările capitaliste crește teroarea 
polițistă împotriva mișcării demo
cratice și muncitorești, sunt căl
cate în picioare drepturile cele 
mai elementare ale omului, sunt 
svârliți în temnițe sau uciși lup
tătorii pentru cauza poporului. 
In țările capitalise, parlamentele 
șl guvernele sunt simple jucării 
în miânile fabricanților și banche
rilor, iar celebra „libertate" a 
presei înseamnă doar libertate de 
a înșela și otrăvi opinia publică. 
In țările capita'iste înflorește 
teroarea națională, discriminarea 
rasială, obscurantismul, sclavajul 
femeii, domnește „dreptul" de a 
muri de foame, „libertatea" de a 
fi șomeri.

Sub flamura „libertăților" con- 
stiționale burgheze activează odi
oasa comisie de cercetare a ac
tivităților antiamericane, sub 
flamura acelorași „licertăți" sunt 
împușcați muncitorii italieni și 
francezi, a fost arestatat și schin
giuit Varela, este amenințat marele 
savant Frederic Joliot-Curie.

Cu totul altfel se prezintă situ
ația în țările din lagărul antiimpe- 
rialist, în lagărul păcii, codus de 
Marea Uniune Sovietieă. Drepturi 
adevărate, drepturi reale, au fost 
acordate cetățenilor Republicii 
noatre Populare, fără deosebire 
de sex, naționalitate, grad de 
cultură sau stare materială.

Pentru îndeplinirea planului 
semestrial la Furnale

(Urmare din pag, 1) 

evidență clară a prețului de cost, 
pentru ca fluctuația prețului zilnic 
să fie cunoscută de toți muncitorii 
și tehnicienii dela Furnale, deoa
rece până în prezent — cu toate 
că s’au luat angajamente în acest 
sens, — prețul de cost nu este 
cunoscut deloc.

„Cetățenii au drept la muncă — 
prevede articolul 19 al Constitu
ției. Statul asigură treptat acest 
drept prin organizarea și desvol- 
tarea planificată a economiei 
naționale"

Trecerea principalelor mijloace 
de producție în proprietatea po
porului muncitor, prevăzută în 
Constituție și înfăptuită prin actul 
revoluționar al naționalizării din 
11 Iunie 1948, a făcut posibilă 
desvoltarea masivă a forțelor de 
producție din țara noastră și tre
cerea la o economie planificată. 
Antrenați în întreceri socialiste și 
animați de dragostea și încrederea 
în Partid, muncitorii din fabricile 
ce aparțineau altădată capitaliști
lor, luptă astăzi pentru construi
rea, cărămidă cu cărămidă, a so
cialismului, fac din munca lor un 
scut puternic de apărare a păcii.

Pe baza principiilor înscrise în 
Constituția votată la 13 Aprilie 
1948, a fost înfăptuită, din iniția
tiva și cu sprijinul larg al Parti
dului, legea care a dat viață Co
mitetelor Provizorii ale Sfaturilor 
Populare, organe locale ale puterii 
deStat. Prin ele, mase tot mai largi de 
oameni ai muncii participă la con
ducerea treburilor Statului, gos
podărind cu chibzuială comunele, 
plășile și județele țării noastre.

Astăzi, drepturi egale au fost 
acordate tuturor naționalităților 
conlocuitoare. Apar ziare în limba 
maghiară, în limba germană, în 
limba sârbă. Sunt școli cu limbă 
de predare a naționalităților con
locuitoare și chiar o universitate, 
urmată de acei care sunt de na
ționalitate maghiară, după cum 
sunt teatre în care se reprezintă 
piese în limba maghiară sau idiș.

Niciodată în țara noastră nu 
s’au văzut ca acum, ca o expre
sie vie a dreptului la odihnă pre
văzut de Constituție, trenuri pline 
de oameni ai muncii îndreptându-se 
spre stațiunile balneare ca să-și 
îngrijească sănătatea. Niciodată nu 
s’a acordat ca acum un sprijin 
atât de larg științei și artei puse 
în slujba poporului.

Oamenii munții din țara noas
tră, care au cunoscut regimurile 
de exploatare din trecut, care au 
trăit grozăviile războiului deslăn- 
țuit de fasciști, muncesc atăzi 
pentru înflorirea Patriei lor, afiân- 
du-se angajați într’o luptă dârză 
pentru apărarea păcii. Această 
luptă se intensifică cu lupta pentru 
apărarea, consolidarea și desvolta
rea importantelor cuceriri obținute 
de clasa muncitoare, condusă de 
Partidul Muncitoresc Român, cu
ceriri înscrise în Constituția R, P. 
R. Apărarea acestor cuceriri, efor
turile depuse pentru construirea 
socialismului cu un ceas mai de
vreme, constitue un prețios aport 
adus cauzei păcii.

Deaceia, sub steagul păcii, ținut 
sus de Uniunea Sovietică, se adună 
întregul popor muncitor al țării 
noastre. Al treilea an de aplicare 
a Constituției noastre ne găsește 
mergând cu pași hotărîți pe un 
drum drept, fără ocolișuri. Este 
drumul păcii și socialismului. Pă
șim călăuziți de marea Țară a 
Socialismului, apărătoarea păcii 
în lume, glorioasa Uniune Sovie
tică!

Conduși de Partid și sprijiniți 
îndeaproape de toate secțiile aju
tătoare, furnaliștii vor trebui să 
lupte pentru înlăturarea lipsurilor 
avute în cadrul primului trimestru, 
asigurând astfel îndeplinirea pla
nului semestrial, și achitându-se 
cu cinste de angajamentele luate 
în cadrul întrecerii socialiste.
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