
1 IUNIE,
Ziua Internațională 

a Copilului
La 1 Iunie sărbătorim Ziua Interna

țională a Copilului. In această zi zeci 
de milioane de mame din lumea în
treagă își vor spune cuvântul împotriva 
războiului, împotriva unui măcel, care 
ar putea să aducă moartea unei noi 
generații, care deabea acum crește. — 
Mamele de pretutindeni își vor ridica 
glasul împotriva mârșavelor pregătiri 
războinice ale imperialiștilor anglo-ame- 
ricani, luptând cu hotărîre pentru pace, 
deci pentru fericirea copiilor lor.

Această luptă a zecilor de milioane 
de femei din Uniunea Sovietică și ță
rile de democrație populară se întărește 
când pronunță numele de copil, când 
mamele văd ochii luminoși și fericiți 
ai copiilor lor. Se întărește lupta ma
melor din țările capitaliste și coloniale 
când văd suferințele copiilor lor; când 
văd ochii plini de lacrimi ai copiilor 
aceștia cerând pâine; când văd copii 
lor muncind dela vârsta de 6—7 ani 
pentru ca să mărească profiturile capi
taliștilor ; când văd copii lor zăcând de 
cele mai grele maladii, fără să-i ajute 
nimeni.

Copilăria în Uniunea Sovietică și în 
țările de demoara(ie populară este un 
șir de minunați ani de; educație pre
școlară plină de veselie, bucuria anilor 
de pioner, onoarea încredințată de a 
purta cravata roșie.

Copii din aceste țări sunt crescuți în 
spiritul dragostei nețărmurite față de 
patria lor, fată de Țara Socialismului.

Fiind educați în acest măreț spirit 
leninist-stalinist, visul copiilor este acela 
de a deveni oameni maturi, luptători 
neînfrica(i pentru cauza clasei munci
toare, pentru construirea comunismului 
în U.R.S.S. și a socialismului în țările 
de democrație populară.

Această minunată viată a copiilor din 
Uniunea Sovietică, a copiilor din țările 
de democrație populară, vor s’o dis
trugă monștrii omenirii, imperialiștii 
anglo-americani. Aceștia vor să deslăn- 
țue un nou măcel, în care să dispară 
milioane de vieți fragede, să omoare 
copii d;n leagăne, din b'ațele mamelor. 
Și pentru ce toate acestea? Pentru ca 
un pumn de bandiți să-și mărească 
câștigurile, să trăiască în desfiâu. Nici 
un părinte, nici o mamă însă, nu vrea 
să-și vadă copilul mort, zdrobit de 
grenade și schije.

Oamenii muncii din lumea întreagă 
și-au dat cuvântul. Apelul lansat la 
Stocholm a strâns sutele de milioane 
de oameni cinstiți și dornici de pace, 
care luptă pentru apărarea vieții copii
lor lor. Popoarele nu mai vor război, 
ele vor pace, o viață mai fericită.

Toate planurile de agresiune, toate 
amenințările imperialiștilor vor suferi 
un eșec rușinos. In fața acestora se ri
dică un zid puternic: Voința de luptă 
a popoarelor pentru pace.

Să aruncăm o privire asupra vieții 
copiilor d:n țările capitaliste și colo
niale.

Viața copiilor în aceste țări este ca
racterizată prin foamete, mizerie și su
ferințe.

In .civilizata" U S A , copii de mici, 
de’a vârsta de 11 —12 ani, sunt exploa
tați până la sânge de capitaliști, prin 
faptul că lucrează câte 12 ore pe zi în 
diferite fabrici și uzine și primesc un 
salariu mizerabil, care nu le ajunge 
nici pe departe cerințelor lor. In anul 
școlar 1948—49, 6.000 000 copil au fost 
în afara școlii, aceștia reprezentând 
20% din totalul copiilor din U.S.A., iar 
în acest an, situația este și mai gravă, 
deoarece 70% din bugetul U.S.A. este 
alocat pentru cui sa de înarmări și 
numai o parte foarte mică, o .pomană" 
pentru școli.

In Turcia copii dela vârsta de 8—10 
ani muncesc în uzine: în praf, în mur
dărie, pentru un salar de nimic, în timp 
ce 33.000 sate turcești nu au școli.

Și mai rea este situația copiilor în 
țările coloniale înrobite de imperialiști. 
Se privim num ii India, una din cele 
mai bogate țări ale lumii, care de 200 
de ani stă sub jugul colonizatorilor 
englezi. Capitaliștii englezi au transfor
mat populația Indiei într’una din cele 
mai umile ale lumii. Durata medie a 
vieții hindușilor este de 25 ani Cum? 

Exemplele de mai jos vor răspunde 
elocvent. — In India, hindușii suferind 
foame și mizerie grea, părinții sunt 
siliți să-și dea copii la lucru la vârsta 
de 5—6 ani. Fetițe de această vârstă 
lucrează în ateliere de tors și la țesutul 
covoarelor. La Bombay, unul din cele 
mai mari orașe ale Indiei, copii în 
vârstă de 4—5 ani, slăbănogi, storși de 
vlagă, să bagă în deschizăturile înguste 
ale canalelor și suportând mirosul îm
puțit al murdăriilor, curăță colectoarele 
canalizării.

Salariul "acestor copii este aproape 
nimic, în majoritatea cazurilor «i fiind 
răsplătiți cu alimente stricate.

In India mamele lucrează cu sugacii 
legați pe spate pe plantațiile de orez.

Iată ce aduce .raiul" capitalist, pen
tru copii, pentru cei ce muncesc. — Ce 
pot deveni acești copii? Oameni slabi 
atât din punct de vedere fizic, cât și 
moral, incapabili de muncă și sortiți 
pieirii vremelnice. — Iată fața mon
struoasă a impelialismului: sânge, 
moarte, zdrobirea fericirii, pentruca un 
pumn de bandiți să câștige.

Asta-i situația în țările capitaliste și 
coloniale, asta a fost situația copiilor 
și a oamenilor muncii din țara noastră, 
până la 23 August 1944, când am fost 
eliberați de glorioasa Armată Sovietică 

De atunci și până acum clasa mun
citoare a obținut succese în lupta sa; 
construește o viață nouă, construește 
socialismul, iar pentru aceasta este 
nevoie de oameni puternici, oameni 
capabili să construiască o nouă socie
tate. • i

Urmând gloriosul exemplu al P. C. 
(b.) al Uniunii Sovietice, Partidul nos
tru pune un accent deosebit pe crește
rea unei generații sănătoase, pe ocro
tirea mamei și copilului.

Faptele și cifrele dovedesc grija ce 
o poartă Partidul nostru pentru cel mai 
prețios capital, omul.

S’au construit mii de școli în satele 
țării noastre. In anul acesta s’a mărit 
cu 125% numărul maternFăților în 
comparație cu anul 1948. S’au construit 
mii de creșe, cămine de zi și grădinițe.

La noi la Hunedoara creșa și cămi
nul de zi asigură o educație sănătoasă 
și. o desvoltare fizică bună, acelor 
copii ale căror mame sunt muncitoare 
în uzină. Bine îngrijiți, într’o curățenie 
perfectă, sub o permanentă supraveghe
re a medicilor, cresc și se întăresc vii
torii constructori ai unei vieți mai bune 
Viața acestor copii es'e veselia, este 
adevărata copilărie fericită.

Cu sprijinul Partidului, Organizația 
de Plasă U F D. R. a deschis două 
grădinițe în satele din jur, iar altele 
șase urmează să fie deschise.

In curând o serie de copii ai munci
torilor din Combinatul nostru vor pleca 
la Casa de odihnă delaPoeni, unde își 
vor petrece o part 2 din vacanța dî 
vară.

Ocrotirea mamei deasemeni este o 
preocupare permanentă a Partidului 
nostru. Și la noi în localitate, mamelor 
în timpul nașterii, li se asigură o în
grijire deosebită în maternitatea depe 
lângă Spitalul „Ana Pauker“. După naș
tere, mamelor li se acordă zilnic o 
pauză de alăptare, iar atât înainte cât 
și după naștere ii se dă un concediu 
plătit de câte șase săptămâni.

Femeile muncitoare din Combinatul 
nostru întâmpină cu bucurie și noi 
realizări în muncă, Ziua Internațională 
a Copilului, ziua când mamele din 
Uniunea Sovietică și țările de demo- 
ciație populară își vor manifesta hotă- 
rîrea lor de a lupta pentru pace, pen
tru asiguratei vieții fericite copiilor lor 
iar mamele din țările capitaliste și 
coloniale își vor spune cuvântul împo
triva planurilor imperialiștilor, pentru a 
creia o viață mai bună copiilor lor.

Oameni ai muncii, conduși de Partid, 
să depunem tot efortul pentru realiza
rea Planului de Stat, aducându-ne 
astfel contribuția la apărarea păcii, la 
apărarea vieții și fericirii copiilor noștri, 
să creștem copii noștri în spiritul nou 
al d agostei față de Patrie, să creștem 
din ei oameni noi, adevărați construc
tori ai unei vieți noi și fericite,

F. V.
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Cinstim fruntașii în producție

Festivalul dat în cinstea oțelarului fruntaș 
SIMERIA GHEORGHE

Experiența sovietică este folosită de clasa muncitoare din țara noastră în toate sectoarele de 
activitate cu rezultate minunate.

După introducerea celui mai eficace mijloc de mărire a producției și productivității — întrecerea 
socialistă — în Combinatul nostru a urmat noi și noi metode sovietice prin care producția uzinei 
noastre a crescut enorm față de producția de înainte de război.

O metodă care contribue la îndeplinirea și depășirea programului secției O. S. M. este metoda 
de elaborare rapidă a șarjelor a oțelarului sovietic Matullneț, metodă introdusă pentru prima dată la 
noi în țară de către oțelarul Slmeria Gheorghe.

Partidul nostru, călăuzit de experiența mărețului Partid Comunist (bolșevic) al U. R. S. S con
duce clasa muncitoare din victorie în victorie și folosește toate mijloacele de stimulare a muncitori
lor, mijloace întrebuințate cu cel mai deplin succes în U. R. S. S

Astfel în ziua de 25 Mai, în cinstea tovarășului Simeria Gheorghe, s’a aranjat o serbare care s’a 
desfășurat într’o atmosferă plină de entuziasm

In marea sală a teatrului de vară, 
înainte de ora 17, gtupurl de tineri 
muncitori scand u 1 zlnci mobilizatoare 
și lozinci la ad'esa fruntașilor in pro
ducție și in special al tov Simeria 
Gheorghe, sărbătoritul aceriel zile

La apariția grupului compus din re
prezentanții Uniunii, Dlrecfunii și 
Sin iestului în mijlocul, cărora se afla 
tov. Simeria Gheorghe, aplauzele și lo
zincile s’au Inti nsiflcat, exprimând o 
admirație sinceră și put rnică

După cuvântul de deschidere a t v 
Far aș, Președintele Sindicat u’ui C S. 
Hunedoara, a luat cuvântul tov Simeria 
Gheorghe taie și-a exprimat bucuria 
pe care o simte în acel moment,'Js ntn

.Această serbare o consider închinată 
nu numai mie personal, cl tut tror f un- 
tașllor în producție" — a spus tov 
Simerir Gh orghe

Realizări frumoaseîn secțiile Combinatului nostru
„Rbatajul Păcii* abataj fruntaș

Minerii din Ghelar, duc lupta 
pentru îndeplinirea planului de 
producție. Toate echipele de mi
neri fiind antrenate în întrecere 
socialistă, au realizat frumoase 
depășiri. Astfel echipa 47 dela 
„Abatajul Păcii", condusă de Lup 
loachim, pe perioada 1—23 Mai, 
a depășit norma cu 51%. urmată 
de a lui Laz Aurel cu 50%, a lui 
Ungur Francisc cu 46*/o și a lui 
Alic losif Băloni cu 32% peste 
normă.

Minerii sunt hotărîți să dea 
minereu de calitate superioară, 
pentru a da ajutor furnaliștilor la 
îndeplinirea planului de producție 
de fontă. Depășindu-și normele 
și dând minereu bun, minerii prin 
eforturile lor, întăresc semnăturile 
depe Apelul păcii și dau dovadă 
de adevărați partizani în lupta 
pentru pace.

Furnalul I, furnal fruntaș
Muncitorii dela Furnalul Nr. 1, 

sunt în fruntea întrecerii pe sec
ție. Ca întotdeauna, și de data 
aceasta, ei dau fontă peste sarci
nile planului.

Prim-topitorul U.T.M.-ist Baba 
loan, dela începutul anului se află 
în fruntea întrecerilor pe secție. 
Echipa condusă de el, a dat re
zultatele cele mai bune în produc
ție, iar de data aceasta este tot 
prima, depășindu-și sarcinile ce 
i-au revenit cu 14,91°/o.

Exemplul lui a fost urmat de 
echipa lui Dojescu Simion cu 
9,63°,'o, și a lui Schweighoffer 
Abel cu 8,79’/s fontă peste plan.

Vineri, SG Mai 1950

.Este cea mai fericită zi din viața mea 
și simt de datoria mea să mulțumesc 
Partidului nostiu drag care ne cllău- 
zește pe drumul pentru o viață mai 
fericită

Iml iau angajamentul de a împărtăși 
cunoștințele mele tuturor ofelarilor, 
pentru ca la toate cuptoarele noastre 
să se elaboreze șarje rap'de după me
toda oțelarului sovietic Matullneț, pen
tru ca astf.l să dăm oțel cât mai mult 
șl mai bun pentru scumpa noastră 
Patrie, pentru întărirea lagărului Păcii 
în fruntea căruia se află măreața Uniune 
Sovle ică condusă de iubitul nostiu 
Tovarăș, losif Vissarionovici Stalin."

După cuvântul oțelarului fruntaș tov 
Popeț loan, directorul general al Com
binatului, aduce felicitările Direcțiunii, 
u mat apoi de reprezentanții Sindica
tului, Organizației de Pionerl, UTM., 
UFDR., < rucea Roșie și Școala Tehnică

Pentru Plan, pentru pace

Producția la furnal Nr. 1, în 
timpul dela 1—23 Mai a fost 
depășită cu 10,23%.

La furnalul Nr. 2, „Furnalul 
Tineretului", echipa lui Farkaș 
Wilhelm și-a depășit sarcinile 
din plan cu 3,75%.

In felul acesta știu muncitorii 
dela Furnalul Nr. 1 și 2, să mun
cească pentru Plan, pentru întă
rirea patriei, pentru pace.

Echipa lui Vlaicu H. fruntașă 
la O. S. M.

Echipa lui Vlaicu Aurel dela 
Oțelăria Siemens Martin în luna 
aceasta a aplicat pentru prima 
dată metoda de elaborare a șar
jelor rapide a oțelarului Sovietic 
Matulineț.

Acum el se află în fruntea în
trecerii pe secție, iar în perioada 
dela 1—23 Mai și-a depășit sar
cinile din plan cu 12,46°/o.

14,66 la sută oțel special 
peste plan

Muncitorii secției Oțelăria Spe
cială, dela începutul anului, au 
fost în fruntea întrecerilor pe 
uzină și de data aceasta și-au 
depășit sarcinile din planul lunar 
până la 23 Mai cu 14,66%.

Echipa lui Vallo Wiliam, a 
produs peste plan cu 21,53%, a 
lui Băda loan cu 12,14% și a lui 
Popa Alexandru cu 10,45®/0, mai 
mult oțel special.

Toate aceste rezultate se dato- 
resc faptului că s’a dus o muncă 
deosebită pentru reducerea rebu
turilor, a absențelor nemotivate 
— care sunt lichidate complect —
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Slderurgii ă care prin flori șl cuvinte 
calde, ’și exprimă sincera admirație șl 
își iau ang jamentul de a urma exem
plul fruntașilor

A urmat apoi un festival artlstico- 
culiu al compus din coruri muncitorești, 
redtărl, dansuri naționale

După program, întreaga asistență în 
frunte cu tov. ; imerla Gh orghe, s’a 
încolonat șl sărbătoaiea s’a transformit 
într’o puternică manifestație pentru pace 
pe st ăzlle Hunedoirei

Apoi condus la sediul Sindicatului, 
tov. Simeria Gheorghe, în ultimele 
aplauze ale asistenței, Împreună cu 
fam’lia sa a pornit spre casă intr’e 
limuzină a Combinatului

Stt urmăm exemplul fruntașilor în 
p oducț’e I

Să luptăm pentru plan, pentru o viață 
fericită într’o pace îndelungată l

N. Babarți

și a bunei organizări a muncii, 
sarcinile fiind împărțite pe fiecare 
muncitor.

In felul acesta, Oțelăria specială 
a reușit să dea o calitate mai 
bună de oțel special atât de ne
cesar industriei noastre.

Importante depășiri la Fabrica 
de opigen

Oxigenul este materia foarte 
necesară industriei noastre. La 
desfundarea șticului la furnale și 
Oțelăria Siemens Martin, la tăerea 
metalelor se folosește exigenul.

Muncitorii fabricii de oxigen și 
de data aceasta au înțeles că pro
dusul lor este 'de un real folos.

Sarcinile planului pe întreaga 
secție pe perioada 1—23 Mai, au 
fost depășite cu 20,0 1%.

In fruntea întrecerii se află 
schimbul lui Herban Vasile care 
a dat cu 22,10%, mai mult oxi
gen, urmat de a lui Blaga loan 
cu 21,16*/° și a lui Man Mihai 
cu 18,17% mai mult oxigen peste 
plan.

Echipa lui Isac luliu fruntașă 
la Forje

Voința dârză a muncitorilor 
noștri de a lupta pentru pace se 
vede nu numai prin angajamentele 
luate, ci și prin succesele lor 
frumoase obținute în câmpul 
muncii.

Așa putem da câteva exemple 
din secția Forje unde următoarele 
echipe au obținut frumoase depă
șiri de norme.

(Continuare In pag.
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DIN TARA SOCIALISMULUI
Oțel și fontă din materiale economisite

La începutul lunei Aprilie, to
pitorii Zaharov și Semenov 
din combinatul metalurgic din 
Magnitogorsc și-au luat angaja
mentul să realizeze la furnalul 
lor, până la sfârșitul anului 
1 milion de ruble economii. In 
acest scop stahanoviștii au folosit 
cu economie minereul, energia 
electrică și combustibilul și deacea, 
timp de două zile pe lună au 
lucrat din materialele economisite.

O nouă metodă de iluminare a strungurilor 
la care se lucrează după metodele rapide

Institutul pentru ocrotirea mun
cii de pe lângă Consiliul Central 
al Uniunii Sindicatelor din URSS. 
a elaborat un sistem de ilumi
nare a strungurilor la care se 
lucrează cu metodele rapide de 
muncă. Deobicei, la strunguri 
se’ iluminează numai locul unde 
se prelucrează metalul. Aceasta 
însă nu este suficent pentru 
strungarul care aplică în muncă 
metodele rapide.

Șarje excepțional de rapide
La uzina metalurgică din Nevo- 

Taghil s’a desfășurat pe larg în
trecerea în cinstea zilei de 1 Mai. 
Urmând exemplul cunoscutului 
metalurgist Victor Bolotov, oțelarii 
au efectuat șarje mult mai rapide 
decât până acum.

Oțelarul Vladimir Necazadov 
a stabilit un record pentru toată 
regiunea Urali. Luându-se la în
trecere cu Victor Bolotov, Vladi

Campanie de construcții în orașul miner 
Borislav

După război au intervenit 
schimbări importante în orașul 
Borislava. Au fost refăcute și uti
late, după ultima tehnică, indus
tria petroliferă, minele de ozoche- 
rită și alte întreprinderi. S’au 
făcut multe lucrări pentru amena
jarea orașului Borislav și a oră
șelelor muncitorești.

In (J. R. S. S. chiria reprezintă numai 4 la sută 
din venitul unui muncitor

Chiriile în U. R S. S. sunt 
cele mai scăzute din lume, ele 
reprezentând numai 4°/o din bu
getul unei familii de muncitori 
sovietici. Clădirile mari din orașe 
aparțin sovietelor locale de depu- 
tați ai celor ce muncesc, întreprin
derilor industriale sau ministerelor. 
Chiriile și taxele din toate aceste 
case sunt calculate, în toată țara, 
după un sistem unitar. Chiria 
lunară constă numai din sumele 
necesare pentru acoperirea cheltu- 
elilor de încă’zit, apă și pentru 
plata salariilor personalului de 
serviciu. Chiria se plătește numai 
pentru camerele de locuit propriu 
zise, iar pentru dependințe, — cum 
sunt bucătăriile, băile, etc., — nu 
se plătește chirie. Marile cheltueli

In 1951 se vor deschide noi școli superioare 
în (J, R. 5. S.

In anul universitar 1950—51, 
în Universități, Institute și la 
cursurile serale vor fi admiși în 
primul an 350.000 de studenți 
— un număr cu mult mai mare 
decât anul trecut.

In U. R. S. S. funcționează 
864 școli superioare. In urma de
ciziei Ministerului învățământului 
Superior, în anul școlar viitor se 
vor deschide noi școli superioare. 
Printre acestea sunt: Institutele 
de medicină din Caraganda (care 
va fi a 24-a școală superioară 
din R S S. Cazahă) și Riazan ; 

Până acum s’au economisit 
110.000 ruble. Inițiatorii întreceri
lor unionale pentru scăderea 
prețului de cost al oțelului, pro
duc zilnic, prin elaborarea lor rapi
de, o cantitate mare de oțel peste 
plan

Luptei pentru economii, s’au 
alăturat colectivele tuturor ateli
erelor din acest combinat.

(Agerpres)

Activiștii Institutului au propus 
să fie luminate trei sectoare : 
locul de prelucrare a piesei, 
partea suportului și tăblița pentru 
măsurarea dimensiunii de tăiere. 
Zonele se iluminează cu lămpi 
de mic voltaj, ceeacî permite nu 
numai îmbunătățirea condițiilor 
de mnncă ale strungarilor, dar și 
economisirea de energie electrică.

(Agerpres)

mir Necazadov a obținut de pe 
fiecare metru pătrat de cuptor 
„Martin" câte 15,3 tone de oțel.

Numai într’un singur schimb 
au fost livrate 100 tone de metal 
peste plan. Tânărul oțelar a livrat 
o șarjă de mare tonaj, cu 4 ore 
înainte de termenul prevăzut de 
grafic.

(Agerpres)

Odată cu venirea primăverii, 
la Borislav s’au desfășurat din 
nou lucrări importante. Pe strada 
Karl Marx se ridică clădirea cu 
4 etaje a Casei de Cultură a 
muncitorilor petroliști. S’a început 
amenajarea unui parc de cultură 
și odihnă, unde se plantează 
mii de arbori fructiferi și decorativi.

(Agerpres)

necesitate de întreținerea blocuri
lor sunt suportate de sovietele 
locale și de întreprinderi, care 
investesc anual sume mari pentru 
renovări, pentru reparațiuni cu
rente și alte lucrări. In cursul 
ultimilor 3 ani, sovietul de depu- 
tați ai celor ce muncesc din ora
șul Moscova a cheltuit pentru 
repararea și renovarea caselor din 
Moscova, 1.180 milioane ruble. 
Numai anul trecut, au fost repa
rate 28.000 de blocuri, pentru' care 
sovietul orășenesc din Moscova a 

t cheltuit 400 milioane ruble. Sume 
la fel de mari au fost cheltuite de 
sovietele locale din Leningrad, 
Sverdlovsc, Riga, Kiev și alt" 
orașe din țară

(Agerpres)

Institutul agricol din Blagoves- 
conse; Institutul pedagogic din 
Vladimiro. In afară de acestea, 
pe lângă școlile superioare exis
tente, se vor înființa zeci de fa
cultăți noi: de transport electric 
pe lângă Institutul din Tbilisi, de 
studii pentru îmbunătățirea solului 
pe lângă Institutul agricol dir 
Herson, de științe naturale pe 
lângă Institutul pedagogic dir 
Habarovsc, de zootehnic pe lângă 
Institutul veterinar din Vitebsc, și 
altele.

(Agerpres)

Cronica filmului

„Drum bun“
(Jn excepțional film 

pentru tineret

Noul elev, Serghei Stolițân, este primit 
la școala de mannă cu mult entuziasm : 
în timpul războiului băiatul a navigat pe 
un vas de răboiu și a fost chiar decorat. 
Boris Lavrov, care până acum se bucura 
de o mare autoritate printre colegii săi, 
este rușinat de venirea rivalului său. 
Băeții s’au certat, sunt gata chiar să se 
bată. Numai sosirea pe neașteptate a 
noului institutor L e v a ș e v, împiedică 
deslănțuirea „conflictului", Băeții sunt 
desamăglți de noul lor institutor. „Nu 
are nici-o decorație", — spune unul din
tre ei. „Aceasta înseamnă că e un mari
nar de uscat, un marinar de birou".

Elevii află că școala va primi în ve
derea exercițiilor navale distrugătorul 
„Amiralul Nahimov", care a fost coman
dat cândva de tatăl lui Boris Lavrov (pe 
acest vas a și căzut în timpul „Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei"). Băeții 
așteaptă cu nerăbdare această zi de săr
bătoare și organizează un post maritim 
de observare în podul școlii, In timp ce 
se aflau la postul lor de observație, între 
Serghei și Boris isbucnește o discuție a- 
prinsă, care se termină cu o ceartă. Ser
gentul Korkirr îi descoperă din întâmplare 
și raportează aceasta lui Levașev. Tur
nul de observație este închis. Boris îl în- 
vinuește pe Serghei Stolițân de trădare. 
Antipatia dintre cei doi se ascule astfel și 
mai mult.

In sfârșit a sosit mult așteptatul „Ami
ral Nahimov",

Cine ' a fi oare acela, care va avea 
cinstea de a sta primul de gardă pe vas ? 
O va avea acea clasă, care va ieși 
victorioasă din concursurile de șalupe. 
Tânărul semnalizator Stiopa Scovorodkin 
a ieșit pe „Vânătorul" său de mare, pen
tru a urmări concursul. Captivat, el a- 
pleică din gTeșeală barca și cade în mare 
Serghei Solițân observă aceasta. El își 
îndreaptă șalupa spre locul accidentului 
pentru a-1 salva pe Stiopa. Concursul 
este câtigat de o altă clasă, dar „garda 
de onoare" a fost meritată de clasa lui 
Stolițân — pentru curajul dovedit.

Prima noapte pe corabie I
Boris Lavrov nu poate dormi. Această 

corabie a fost comandată de tată său, 
care a și murit aici .. In juralul de bord 
este înscris ultimul său ordin... 
Boris se îmbracă și se strecoară pe neob
servate pe lângă Serghei Stolițân, care e 
de garaă pe corabie EI pătrunde în ca
bina căpitanului. Băiatul este cuprins de 
amintiri triste : aceste pârghii le-a atins 
tatăl lui .. După acest compas s'abilea 
el ruta corăbiei... In acest jurnal de bord 
erau înscrise ordinele sale,.. Iată și ultima 
pagină a jurnalului. . Iată și portretul ta- 
ălui .. Mâinile încep să-i tremure. Jurna
lul îi cade pe pârghiile de semnalizare. 
Un semnal de alarmă întrerupe liniștea 
nopții.

S'a trezit toată clasa.
Dar cât de mare a fost decepția băeți- 

lor, când află că alarma a fost dată din 
greșală. Da gardă era Serghei Stolițân și 
bănuiala cade asupra lui Boris Lavrov 
nu-și recunoaște greșala. El se teme, că 
va fi luat în râs și aceasta va întuneca 
memoria tatălui-său. Serghei Stolițân și 
clasa sa sunt înlocuiți pe corabie. Pentru 
Serghei au sosit zile grele. Băeții îl pri
vesc cu neîncredere : greșala lui a com
promis toată clasa Când pleacă cu toții 
la b l, el este lăsat drept pedeapsă acasă. 
Dar nici lui Boris Lavrov nu-i este mai 
ușor. In el se petrece o luptă grea sufle
tească. Privirea ageră a instructorului Le- 
vașev a surprins conflictul sufletesc al 
băiatului. El începa să bănuiască, că vi
novat de alarmă este Lavrov și își dă 
seama că ar fi trebuit să stea de vorbă 
cu el și să-i arate drumul cel drept. Dar 
pe Levașin îl interesează altceva — îl 
interesează care va fi rezultatul luptei 
care se dă în sufletul băiatului. Va găsi 
oare el curaju să-și recunorscă singur 
g'cșala ?

Lcvașev nu s’a înșelat. Boris Lavrov își 
recunoaște cu sinceritate greșala N’a fost 
luat in râs de nm<ni și Serghei Stolițân 
a fost prim 1, ca e i-a î >tins mâna prie- 
tc. ească.

Toa â ilasa pleacă pe mare cu șalupe
le și un cântec puterni se î alță dea
supra vaste O’ întinderi de apă

RECENZIA CĂRȚII

Vigilența popoarelor
va zădărnici planurile ațâțăto
rilor la război

Broșura cuprinde articolul cu acelaș 
titlu, apărut în revista „Bolșevic" Nr 6, din 
Martie 1950, sub semnătura Obser ator. 
Ea începe plin a arăta că Uniunea So
vietică care se allă în fruntea lagărului 
demo.ratic internațional, prin succesele 
sale uriașe realizate în domeniu constru
irii socialismului, întărește opera de apă
rare a păcii. Țările de democrație popu
lară eare zi de zi culeg succese însem
nate atât pe tărâm politic cât și econo
mic constituesc un factor esențial în 
asigurarea cauzei răcii. Triumful revolu
ției din China, constituirea Republicii 
Populare Chineze a însemnt una din cele 
mai putern'ce lovituri date planurilor 
ag esorilor imperialiști! Deasemeni, o marc 
importanță în lupta Lagărului democratic 
pentru pace o are întemeerea Republi >i 
Democrate Germane și, în ul imul tini; , 
a Republicii Democrate Vietnameze.

In frunte cu Uniunea Sovietică, lagărul 
democrației și socialismului duce o luptă 
neobosită pentru pace și securitatea oa
menilor muncii de pretutindeni. In întreaga 
lume puternica mișcare a partizanilor 
păcii se întărește, căpătând forme tot mai 
largi. Comitetul permanent al Congresu
lui mondial al partizanilor păcii cuprinde 
peste cincizeci de comitete naționale. Mii 
și mii de consilii ale păcii activează pe 
suprafața întregului glob desfășurând o 
largă campanie împotrva înarmărilor, 
împotriva războiului. Acțiunile pentru pace 
îmbiacă forme din cele mai variate și din 
ce în ce mai concrete. Meetingurile, ma
nifestațiile, strângerea semnătunlor pe 
apelul pentru pace dela Stockholm, îm
potriva cursei înarmărilor, ștafetele păcii. 
In Franța, Viet-Nem, în Italia, în Belgia 
și Olanda, în Germania Occidentală mun
citorii din porturi refuză din ce în ce mai 
dârz să descarce armamentul american. 
In Anglia și în Statele Unite mișcarea de 
luptă pentru pace n’a luat încă emploa- 
rea pe care o are în multe alte țări ca
pitaliste, dar se obse»rvă deja progrese 
însemnate. Mii de cetățeni americani cer 
să se pună capăt pol ticii nebunești ce 
împinge Am’rica în război. Ei cer înche
ierea unui acord pentru interzicerea ar
mei atomice, cer eliberarea țării de uriașa

OST
ȘAH

Petroșani. — In 20 șl l 2 Mai a. c 
s’a ținut la Petroșani champlouatul na
țional de sector al Republicii Populare 
Române de șah ia care ou participat 
8 echipe: I. Craiova, 2. C. S. Hune
doara, 3. C. S. U. Timișoara, 4. Petro
șani, 5. Râmnicul Vâlcea, 6. Caracal, 
7. Argeș, 8. București (neprezentare).

După 2 zile de joc echipa C. S. Hu
nedoara, s’a clasat in finală cu Craiovi 
cu formația următoare: Macarle, Bâc,

BOX
In ziua de 21 Mal a. c. s’a desfășurat 

la Hunedoara o gală de box mixtă care 
a atras un numeros public iubitor al 
sportului.

La îndrumarea Partidului, Sindicatul 
Combinatului nostiu a invitat echipele 
de box din Reșița (Metalul și Laminorul) 
și Mediaș

Gala a început prin matchurlle amicale 
de 3 ronduri a 3 minute intre boxeurii 
cluburilor reșlțene care s’au soldat cu 
următoarele rezultate:

Cat. muscă i Todor (Laminorul) În
vinge la puncte pe Gherghina (Metalul).

Cat pană i Manclu (Metalul) învinge 
la puncte pe Barna (Laminorul)

Cat. semi-mijlocie t Schmidt (Me
talul) învinge prin K. O. în repriza I 
pe Berendei prlntr’un crochet executat 
cu multă ab litate.

Cat. m'jlocie i Pisău (Laminorul) 
termini la egalitate de puucte cu Pă- 
creanu (Metalul)

L upă întâlnirile amica'e, maeșt li de 
box Toth Geza șl Ftet Petre, au făcut 
o demonstrate de box, de 2 ronduri a 
3 minute, după ce in prealabil au făcut 
cunoscut publicului, reguleie elemen

povară a înarmărilor, cer să se ia grab
nice măsuri pentru a se duce tratative cu 
Uniunea Sovietică în vederea rezolvării 
tuturor problemelor, în scopul stabi irii 
păcii în lumea întreagă.

Dar cercurile conducătoare ale țărilor 
capitaliste supraestimează forțele'e și po
sibilitățile lor, neluând în seamă faptul 
deosebit de grav că lagărul impeiialist 
este sfâșiat de contradicții interne. Ară
tând, ca e sunt aceste contradicții întrrne 
ale lagărului imperialist, broșura se a'e 
în evidență lupta strâns unită a partide
lor comuniste și muncitorești din lumea 
întreagă împotriva agresorilor imperialiști 
Intr’o serie de țări capitaliste acestea o- 
cupă deja un loc hotărîtor în desvoltarea 
politică a popoarelor sau desfășoară o 
muncă încununată de succes în această 
direcție. Unitatea lor de nesdru- inat, lăr
girea și întărirea frontului păcii înseamnă 
în acelaș timp o slăbire a lagărului ațâ
țătorilor la război. Dar acea .ta nu în
seamnă câtuși de puțin că primejdia răz
boiului scade. Nici-o clipă nu trebue să 
uităm ră imperiabștii își întețesc cu fe
bril tate pregătirile lor criminale. Oamenii 
sovietici âu înțeles că atâta timp cât 
există imperialiști, există și primejdia 
unei noi agresiuni și în coeseanță este 
necesară o lupă decisivă împotriva »țâ- 
țătorilor la război. Acest lucru trebue bine 
înțeles de toți oamenii muncii din lumen 
întreagă Paitizanii păcii nu trebue să stea 
pasivi și să se amețească cu fraze sfo
răitoare despre lupta pentru pace. A lupta 
pentr i pa e înseamnă a lupta cu fapte 
concrete, fără a ezita să se ia măsurile 
cuvenite pentru a zădărnici din timp 
orice încercare a agresorilor. Broșura a- 
rată că în țările capitaliste datoria mun
citorilor înaintați și mai ales a conuniș- 
tilor este de a demasca fără cruțare pe 
scizioniști și pe trădătorii socialiști 
de dreapta, de a întări unitatea clasei 
muncitoarei în acțiuni energice 
pentru apărarea păcii. Numai dacă parti
zanii păcii vor da dovadă de mare vigi
lență, numai dacă vor lupta fără rezerve 
pentru pace, numai atuncea vor putra 
zădărnici planurile criminale ale ațâțători
lor la război.

Strasser, Farcaș, Păușan, Mailntscu’ 
Dărmoianu și Pentek

lată rezultatele tehnice:
C. S H. — Râmnicul Vălcea 5—3
C S. H — Petroșani 6—2
C. S. H — Craiova 1—7
Teliuc. — Tot Duminecă, 21 Mala 

c. echipa secundă a C S Hunedoara 
s’a deplasat la Teliuc, unde a termiuat 
la egalitate (7—"')

Cadaru Dumitru 
corespondent

tare de box șl mijloacele de antrena
ment.

Pentrn cei 70 de tineri care urmează 
regulat lecțiile de box, această parte 
precum șl ultima au constituit punctul 
cel mai atractiv.

întâlnirile oficiale înire reprezentanții 
Reșițel și Mediașului, au decurs fntr’un 
mod foarte dinamic.

La cat. mască i Sauter (Reșița) net 
superior, îl învinge la puncte pe Ster- 
nlțcbl (Mediaș).

La cat. pană i întâlnirea între Mol- 
dovan (Mediaș) și Ghlitn (Reșița) se 
încheie printr'un ma’ch nul

La cat. cocoș Felu (Mediaș), care 
a primit cin parte maestrului Fiat iver- 
tlsment, câștigă la puncte cu Sfârcocl 
(Reșița >.

In matchul următor, la această cate
gorie, unde Indru (Reșița) a aplicat 
repetate lovituri nepermlse, maestrul 
Fiat a dat dovadă de părtinire, neaver- 
tlzându-1, cu toate Insistențele specta
torilor.

Zizilas (Medhș), adversarul lui Indru, 
a luptat foarte frumos, matchul neme
ritând să fie pierdut de el.
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Prin forme birocratice se produc 
cheltueli inutile

Nu de mult la Combinatul 
nostru a venit o adresă, emisă 
de Direcțiunea Generală Siderur
gică din Ministerul Metalurgiei și 
Industriei Chimice, prin care se 
cerea a se înainta câte două 
copii depe fișele mijloacelor de 
bază.

Ajunsă la Serviciul Contabili
tății prin rezoluția pusă de con
tabilul șef lucrarea urma să se 
execute.

Conform acestor dispozițiuni 
Munteanu Miron, șeful In
ventarului, dintr’un spirit de 
„bun gospodar* și fiind și un 
adept al luptei pentru economii, 
scoate stiloul și scrie pe adresă : 
„Să nu se facă câte două copii 
in plus depe fiecare fișă a mijloa
celor de bază,* motivând această 
măsură prin formula plină de 
prevederi »ca să fie«.

Făcând o socoteală scurtă vom 
putea vedea cum se traduce in 
cifre lupta pe care Munteanu 
o duce pentru realizarea unui 
sever regim de economii.

Față de mijloacele de bază ale 
Combinatului nostru, la cererea 
Direcțiunii Generale a Siderurgiei 
ar fi însemnat să se trimită 
16.000 fișe

Dar având în vedere că 
Munteanu dublează numărul acest
or fișe numai sub motivul... „ca 
să fie*., —cifra fișelor care tre
buiau executate se ridică de data 
aceasta la numărul apreciabil de 
32.000 fișe. _________

Realizări frumoase în secțiile 
Combinatului nostru 

(Urmare din pag. 1)

Echipa tov. Isac luliu, a depășit 
norma pe intervalul 1 —24 Mai cu 
102% executând diferite piese 
pentru întreținerea Uzinei noastre.

La fel, echipa tov. Munteanu 
Mihai, depășește norma cu 63°/» 
executând o serie de piese pentru 
O. S. M. și Furnale, și echipa 
tov. Barbu Cornel care are o de
pășire de normă cu 35% execu
tând piese pentru O. S. M. și 
burghie pentru Minele de fier 
Ghelar.

Depășirile pe perioada 1—24 
Mai 1950, pe întreaga secție au 
fost de 46,99%. — Vedem deci 
ce aporturi frumoase se aduc în 
câmpul muncii contribuind efectiv 
la depășirea Planului de Stat și 
apărarea păcii. Minunat și de 
mare importanță este avântul, 
care-1 iau muncitorii noștri în 
vederea îndeplinirii și depășirii

Din activitatea U. F. D R.
In întâmpinarea Congresului 

U. F. D. R., femeile UFDR.-iste din 
Hunedoara traduc în viață anga
jamentele luate în ziua de 14 Mai 
a. c. la alegerea noului Comitet 
de Plasă.

Astfel au prestat în total 5500 
ore voluntare, arătând prin aceasta 
voința lor nețărmurită de a lupta 
pentru pace și pentru liniștea că
minelor lor. Ele știu ce înseamnă 
grozăviile războiului pentru ome
nire și nu vreau ca să-și vadă 
părinții și copii lor schingiuiți, nu 
vreau ca soții lor să moară sau 
să se întoarcă fără mâini sau fără 
picioare dintr’un război nejust care 
pentru pofta unor bancheri anglo- 
americani, cari își văd sfârșitul și 
cari și-au pus ultima lor speranță 
în bomba atomică.

însemnătatea Congresului, care 
va avea loc între 14—16 Iunie la 
București, a fost prelucrată la sate 
de peste 150 îndrumătoare, făcân- 
du-se și reorganizarea comitetelor 
sătești până la ultimul cătun, 
pentru ca în felul acesta munca 
UFDR.-istelor să nu fie stânjenită 
de unele elemente nedemne care 
se strecuraseră în comitete.

Tot în cinstea congresului s’au 
înființat grădinițe sezoniere în 
comunele ZIaști, Peștiș, Boj, Ră- 
căștia, Nădăștia Superioară, Cinciș

Prețul de cost al unei fișe este 
de 5 lei, iar la numărul total de 
32.000 fișe ce trebuiau executate 
era necesară suma de 160.000 lei, 
numai pentru imprimate.

Această sumă respectabilă, is- 
vorîtă din contabilitatea birocra
tică a celor arătați mai sus, s’ar 
fi investit fără nici un rost din 
fondurile combinatului, dacă prin 
vigilența tov. Sasu nil s’ar fi oprit 
la timp această lucrare, ca până 
la urmă, cele 32.000 fișe să poată 
fi înlocuite foarte bine, printr’o 
situație sub formă de tablou a 
mijloacelor de bază.

Iată cum înțeleg unii tovarăși 
din aparatul administrativ al Com
binatului nostru să sprijine lupta 
hotărită pe care clasa muncitoa
re în frunte cu Partidul ei de 
avangardă, o duce pentru stâr- 
pirea necruțătoare a rămășițe
lor birocratice, rămășițe care ca 
și în cazul nostru ne costă bani 
grei irosiți.in zadar și un timp de 
muncă, timp care și așa este in
suficient pentru lucrările necesare 
din fondurile atât de prețioase 
ale economiei noastre.

Cazul de față oglindește în mod 
evident «contribuția» pe care o 
dau elementele birocratice în lupta 
uriașă pe care muncitorimea 
hunedoreaenă la chemarea Parti
dului o duce pentru realizarea de 
economii și reducerea prețului de 
cost al produselor noastre.

V. Manea

sarcinilor ce le revin din Planul 
de Stat. * **

In secția Turnătoria de tuburi, 
echipa tovarășului Stoica Alexan
dru a depășit norma la formarea 
tuburilor pe perioada 1—24 Mai 
cu 186%.

La fel tovarășul Copeț Mihai 
strungarul acestei secții își depă
șește norma la tăerea tuburilor 
cu 83%.

Echipa tov. Antal Iosif în sec
torul „curățat interior" a depășit 
norma cu 82%.

După calculul făcut reese că 
pe întreaga secție a fost o depă
șire de 3,55%.

Vedem dar, cum o serie întreagă 
de muncitori din uzina noastră, 
prin aportul lor frumos adus în 
producție, înțeleg importanța în
deplinirii Planului de Stat, dân- 
duși interesul ca munca lor să 
fie cât mai calitativă și cantitativă.

și Găunoasa, urmând ca până la 
data Congresului să se înființeze 
astfel de grădinițe sezoniere în 
toate comunele din plasa Hune
doara.

In sediul UFDR.-ului femeile 
confecționează prin muncă volun
tară șorțulețe pentru copii din 
grădinițele sezoniere și se întrec 
care mai de care să facă șorțulețe 
mai multe și mai frumoase. Ast
fel s’au confecționat peste 250 
șorțulețe din materialul cumpărat 
cu banii realizați din acțiunile 
Organizației UFDR.

Tot în muncă voluntară s’au 
semănat 3 jugăre de grădină dela 
școală, spital și grădiniță sezo
nieră.

La sate femeile au luat parte la 
muncile de petruirea drumurilor, 
la curățitul școlilor și căminelor 
culturale, precum și la săditul 
pomilor. S’au făcut noi înscrieri 
în cooperative atât la sate cât și 
în localitate.

In aceste acțiuni ale Organiza
ției UFDR. s’au evidențiat multe 
femei.

Munca UFDR.-istelor trebue să 
fie urmată de toate femeile din 
localitate, pentru ca în felul acesta 
fiecare femeie să fie pătrunsă de 
însemnătatea congresului, de în
semnătatea luptei pentru pace.

Valerla Munteanu

Noi cadre calificate eșite din școlile de 
calificare uzinale

Grija Partidului pentru [ridica
rea nivelului profesional al mun
citorilor din Combinatul nostru s’a 
manifestat prin sarcina dată Direc
țiunii și Sindicatului pentru în
ființarea unei școli de calificare 
profesională cu ajutorul căruia 
cresc noi cadre tehnice, atât de 
necesare industriei noastre socia
liste în plină desvoltare.

Noi serii de muncitor calificați 
absolvenți ai școlilor de calificare 
îngroașe rândurile cadrelor califi
cate din Combinatul nostru.

Astfel în ziua de 15 Mai a. c. 
o nouă serie alcătuită din 97 
muncitori, în urma terminării 
cursurilor cu o durată de 7 luni 
proveniți din muncitori necalificați 
au obținut calificarea în diferite 
specialități.

Printre absolvenții acestei serii 
sunt muncitori cari până mai eri 
erau întrebuințați la diferite munci 
neca lificate, datorită lipsei de cuno

Școala pentru aplicarea metodei de
colaborare a șarjelor rapide

Din inițiativa Organizației de 
Partid, la Combinatul Siderurgic 
Hunedoara, a luat ființă în ziua 
de 24 Mai școala pentru aplicarea 
metodei de elaborarea rapidă a 
șarjei.

Școala cuprinde un număr de 
24 muncitori. Printre aceștia se 
află 10 oțelari topitori, 4 furna
liști, 6 muncitori dela hala de 
turnare și 4 muncitori dela Fie
rul vechi. Restul sunt mnncitori 
lăcătuși, electricieni, apaductieri, 
macaragii etc. Lecțiile in această 
scoală sunt predate de cei mai

Importante depășiri 
de normă la Minele

Ghelar
Tot mai multe echipe de 

tineri dela Ghelar, antrenete 
în întrecere socialistă au ob
ținut în perioada 1—23 Mai 
însemnate depășiri de normă 
în producție, pentru îndepli
nirea și depășirea Planului 
de Stat, pentru apărarea și 
consolidarea păcii. Echipa 
lui Topliceanu Moise de pe 
orizontul Lucaci și-a depășit 
programul de producție cu 
85%. ,

Tot pe orizontul Lucaci 
echipa lui Radu Ioan a dat 
patriei în această perioadă 
cu 46% niai mult minereu.

Deasemeni echipa lui Ce- 
nușe Gheorghe depe orizon
tul I. intern, a depășit pro
gramul de producție pe acest 
interval cu 54°/o, iar pe ori
zontul IV. intern, echipa lui 
Vlăjan Gheorghe a dat cu 
27% mai mult minereu.

Dând mai mult minereu 
peste normă, minerii dela 
Ghelar contribue efectiv 
la lupta unită a oameni
lor muncii pentru o viață mai 
bună, la întărirea din ce în 
ce mai^mult a puternicului 
lagăr al păcii în fruntea că
ruia stă neînvinsa luptătoare 
pentru pace Uniunea Sovie
tică, cu genialul ei condu
cător Marele Stalin.

G. Enoiu 

ștințe tehnice și profesionale. — 
Astăzi acești muncitori prin califi
carea dobândită au trecut in 
rândurile cadrelor calificate ale 
Combinatului nostru, putând în 
felul acesta să contribue din plin 
la lupta uriașe pe care muncito
rimea hunedoreană o duce pentru 
îndeplinirea și depășirea Planului 
de Stat. — Cei 97 de muncitori 
proaspăți calificați lucrează astăzi 
ca furnaliști, oțelari, laminatori, 
strungari, frezori, lăcătuși, labo- 
ranți, etc.

Trebue subliniat că odată cu 
ridicarea nivelului lor profesional, 
li s’a mărit în mod simțitor și 
câștigul deoarece au fost avansați 
cu 1—2 clase de salarizare.

Dintre muncitorii absolvenți ai 
ultimei serii, s’au evidențiat prin 
frecventarea regulată a cursurilor, 
sârguință depusă pentru însușirea 
materialului predat și temeinica 
lor pregătire, tov. Crețu Dumitru, 

buni ingineri și tehnicieni dela 
Oțelăria Siemens Martin.

Lecțiile predate din cartea 
„Dela cuptorul stahanovist la a- 
telierul Stahanovist*, fac ca toți 
muncitorii oțelari să-și însușească 
metoda sovietică de elaborare ra
pidă a șarjelor aplicată la Hune
doara de fruntașul oțelar Sime- 
ria Gheorghe care participă la 
aceste cursuri.

Printre muncitori ce urmează 
aceste aceste cursuri se găsesc 
iruntași în producție ca prim- 
topitorul Forțu Petre dela Cupto

COLȚUL MEDICAL

Febra
Articolul de deschidere al ace- 

tui colț este făcut cu boala care 
prezintă cel mai mare pericol 
pentru sezonul de vară, boala 
care prin relele cunoștințe de 
higiena și aglomerația orașului 
nostru, reprezintă un pericol serios

Febra tifoidă, are ca agent de 
producere — bacilul tifle desco
perit în 1886 de Eberth — Se 
distruge la acțiunea temperaturei 
de 60° C. timp de 20 minute. 
Rezistă în materiale fecale 3 luni, 
iar în apă 1—3 luni.

Perioada, cât se cuibărește boa
la în organism — incubația — 
este de 12 zile în medie.

Izvorul de infecție este însăși 
omul bolnav, care elimină micro
bul boalei, prin materiile fecale 
și urină.

In afara bolnavilor, mai există 
și așa zișii purtători de microbi, 
care n’au fost niciodată bolnavi, 
dar care duc cu ei microbii și îi 
împrăștie pe tot locul.

Calea de infecție e contactul 
direct sau indirect cu bolnavul 
sau cu materiile fecale și urina 
acestuia.

Materiile fecale pot fi aruncate 
undeva pe câmp și de acolo 
vântuj și ploia le pulverizează în 
împrejurimi pe zarzavaturi, fructe, 
care nefiind bine spălate și 
pline de microbi, dau boala. 
Deasemenea prezența unui closet 
infectat, lângă Un canal de apă, 
în care prin fisuri pot trece mi
crobii, este o sursă foarte puter
nică de boală.

Microbii deci, fie puși direct 
prin mâna și rufele bolnavului, 
fie indirect prin verdețuri, fructe 
nespălate, apă și lapte nefierte, 
intră în interiorul omului, se des- 

sudor, Cobuz Ana laborantă și 
Cadaru Gheorghe lăcătuș.

La 20 Mai a. c. au început 
cursurile cu o nouă serie de 
muncitori necalificați. — Deoarece 
încă se mai pot face înscrieri 
pentru această serie, Comitetele 
de secții sindicale, organizațiile de 
bază U. T. M. împreună cu șefii 
de unități trebue să-și intensifice 
munca pentru a îndrepta un nu
măr cât mai mare de muncitori 
necalificați spre școlile de califi
care, unde elevii primesc toate 
cele necesare în mod gratuit, 
dându-li-se toate posibilitățile pen
tru a și putea dobândi o calificare 
profesională.

Reușind să sporim permanent 
numărul muncitorilor calificați, 
contribuim direct la măreața operă 
de construire a socialismului și 
în aceiaș măsură întărim tot mai 
mult lupta pentru apărarea păcii.

rul Nr. 1, Bikfalvi Alex. dela 
cuptorul Nr. 4, Stanciu Aurel 
dela Cuptorul Nr. 5, ajuturor de 
maistrui Budai Dionisie decorat 
cu Ordinul Muncii clasa 2-a și 
alții.

Pentru a-și însuși cât mai bine 
și cât mai repede cunoștințele 
tehnice superioare, Combinatul 
l-a pus în mod gratuit la dispo
ziția fiecărui muncitor, care par
ticipă la aceste cursuri cartea 
„dela cuptorul staqanovis la ate
lierul stahanovist*.

M. Malea

tifoidă
voltă și dau boala, care se mani
festă prin febră foarte mare, timp 
uneori de 4—5 săptămâni, (care 
slăbește inima și omoară bolna
vul), dureri de cap, dureri în ar
ticulații diaree sau constipație, 
erupție de rozeolă. In acest timp, 
din cauza febrii, bolnavul slăbește 
complect, neavând voe a mânca 
decât lapte sau ceai timp de 7 8 
săptămâni, intestinele se subțiază 
ca foița de țigare și când bolna
vul e considerat în afară de pe
ricol, atunci face o perforație de 
intestine și moare în chinuri foarte 
grele, ajutorul chirurgical, fiind 
de cele mai multe ori de prisos, 
din cauza slăbirii foarte mari a 
bolnavului.

Dacă bolnavul a scăpat de pe
rioada atât de grea a bolii, în
cepe să se refacă destul de repe
de, însă de cele mai multe ori 
are complicații pentru tot restul, 
vieții.

Cum ne putem feri noi de 
acest dezastru.

întâi, prin vaccinarea T. A. B. 
a întregii populații. Apoi în sezo
nul de vară să se evite pe cât 
posibil folosirea verdețurilor și 
fructelor nefierte — laptele fiert 
în două trei focuri, apa, în caz 
de epidemie deasemenea fiartă.

Orice caz bănuit a fi bolnav, 
transportat la Spital și dezinfec- 
ția obligatorie de către organele 
în drept a locului de infecție.

Luând aceste' măsuri : izolare, 
a primilor bolnavi, desinfecție, 
fierbere a apei, laptelui, alimente
lor crude, suntem în măsură 
de a împiedeca începerea unei 
epidemii, f. periculoase.

Dr. Petrescu Tomis 
Dir. Spit Ana Pauker



4 UZINA NOASTRĂ*

Recuperările din materialele vechi o 
resursă importantă a rezervelor interne

Srim-topitorui Stanciu tflurei a semnat Sipetul păcii

Lupta pentru realizarea de eco
nomii, pentru reducerea prețului 
de cost a investițiilor și lucrărilor 
de întreținere, ce se fac în Com
binatul nostru se duce cu inte
res deosebit. îndrumați 
de Organizația de Partid, munci
torii și tehnicienii Combinatului 
fac eforturi pentru a reduce con
sumul de materiale ce trebuie in
vestite la noile lucrări, pentru în
treținerea mijloacelor de transport, 
a furnalelor, a cuptoarelor Simens 
Martin și a tuturor instalațiilor.

Recuperea materialelor vechi 
constitue un mijloc de eftenire a 
construcțiilor, contribue la folosi
rea a cât mai puține piese și 
materiale noi în lucrările ce se 
execută.

Pe muncitorii Combinatului 
nostru îi preocupă foarte mult 
revalorificarea rămășițelor. Exem
plele de mai jos dovedesc voința 
fermă a muncitorilor și tehnicieni
lor noștri, de a lupta pentru efte- 
nirea produselor noastre.

Prin demolarea cowperelor, 
cărămizile de șamot, care altă
dată nu se mai foloseau la nimic, 
de data aceasta au fost revalo
rificate, întrebuințându-le la dife
rite lucrări de întreținere și con
strucții. Din cărămizile vechi s’au 
executat lucrările de întreținere 
la cuptoarele adânci dela Lami
noare, canalul de fum dela cup
torul de propulsie, canalul de fum 
dela Forje, cuptorul de uscat 
forme, prăjitoarele normale, pră- 
jitorul prototip, podul dintre fur
nalul Nr. 2. și platforma de tur
nare, jgheaburile dela Furnalul 
Nr. 2. și platforma de turnare, 
jgheaburile dela Furnalul Nr. 3

La fabrioa de dolomită 

înlăturând cu curaj vechile prejudecăți 
și rutina în muncă mărim producția 

și productivitatea
Dolomita este materia primă 

care înlocuește magnezita, ce nu 
se găsește în țara noastră.

Cu dolomită se refac vetrele, 
stâlpii, orificiile, pereții și cape
tele cuptoarelor Siemens Martin.

Fabrica de dolomită din Com
binatul nostru, alimentează acum 
4 cuptoare în funcțiune și livrează 
dolomită și uzinei «Oțelul Roșu".

Cum s’a reușit ca fabrica de 
dolomită — care până în luna 
Martie nu producea nici 200 tone 
lunar — să dea o producție sufi
cientă Combinatului și să mai 
livreze și altora?

Răspunsul ni-1 dă tov. Gheor- 
ghe Stănciulescu șeful Fabricii de 
Dolomită.

—“In luna Martie, era prevă
zută pornirea celui de al 4-lea 
Cuptor O. S. M., însă Fabrica de 
dolomită nu putea alimenta nici 
cele 3 cuptoare care erau în 
funcțiune.

Frământat de această situație, 
am stat zi și noapte în jurul Cu- 
biloului căutând mijlocul de a 
mări producția.

Cubiloul la care se face dolo
mita este înzestrat cu un puter
nic ventilator care suflă pe gurile 
de vânt.

Mi-a venit ideia să folosesc 
întreaga putere a ventilatorului, 
deschizând până la refuz gurile 
de vânt și suflând timp de o oră 
și jumătate, fără a face nici o 
tragere, trecând astfel peste ve
chile prejudecăți ale muncitorilor 
bătrâni, care afirmau că atunci 
când se suflă prea mult se face 
urs. Trecând peste aceste păreri 
învechite am constatat că curajul 
meu a fost răsplătit din plin. — 
întâi m’a bucurat faptul că nu 

și alte lucrări tot de mare impor
tanță.

Revalorificând cei 354,74 
metri cubi cărămidă veche s’a 
adus un benificiu de 8.088.072 lei.

Deasemeni sectorul Investiții, 
din recuperarea materialului din 
fier vechi a pus în funcțiune un 
boiler de 800 litri la Cantina 
Combinatului, a confecționat ca
lorifere pentru toate birourile sec
torului Investiții, a construit fu- 
nicularul de zgură dela Furnale, 
funicularul dela Teliuc și conduc
tele de aburi la pavilionul tehnic.

Dacă aceste materiale s‘ar fi 
procurat din comerț ar fi costat 
peste 2.000.000 lei, dar procu- 
rându-le din fierul vechi s’a adus 
o economie de 1.693.000 lei.

Echipele de apaductieri, făcând 
instalații pentru canalele dela O. 
S.M, la Furnalele Nr. 1, 2, și 3 
și întrebuințând tuburi numai din 
fierul vechi au economisit 
274.054 lei.

La Secția Garaj 80% din ma
terialele necesare la reparația 
mașinilor sunt procurate din fie
rul vechi. Materialele vechi folo 
site din nou sunt: radiatoare, 
diferențiale, rulmenți axe și altele 
prin revalorificarea cărora s’au 
adus până în prezent economii 
în valoare de peste 500.000 lei.

Aceste economii sunt în valoa
re de peste 10.000.000 lei.

Exemple de felul acesta sunt 
nenumărate în Combinatul nostru. 
Ele demonstrează patriotismul 
muncitorilor noștri, voința lor de 
a obține cât mai multe economii 
pentru întărirea Patriei, pentru 
pace. V. M.

s’a făcut urs și apoi producția a 
crescut în așa măsură că un 
singur schimb realizează norma 
lunară a 3 schimburi.

Deși au fost unele nemulțumiri 
din partea muncitorilor — care 
acum trebuiau să^introducă zilnic 
până la 35 tone piatră (față de 
7 tone din trecut), acestea au 
trecut și efortul muncitorilor a 
continuat să crească atunci când 
au constatat că salarul lor crește 
în raport cu eforturile depuse. — 
Producția lunii Aprilie fiind de
pășită, muncitorii încadrați în 
clasa a Il-a au primit 13.000 lei 
iar cei din clasa IV-a 16.000 lei.

întrecerea socialistă a căpătat 
acum Un nou avânt și datorită 
ei, în intervalul dela 1—25 Mai, 
producția este cu 43°/» peste 
normă.

* **
Din cele de mai sus, constatăm 

că în Combinatul nostru muncitorii 
se străduesc să dea o producție 
cât mai mare și de bună calitate, 
prin aplicarea de noi metode în 
muncă, rupând cu metodele înve
chite, înlăturând rutina și lipsa 
de răspundere.

Rezultatele obținute de munci
torii Fabricei de dolomită, să fie 
un îndreptar pentru toți ceilalți 
muncitori ai Combinatului nostru, 
să-i facă și pe ei să caute mij
loacele prin care să-și îmbunătă
țească munca, să mărească pro
ducția, convinși că prin aceasta 
își îmbunătățesc condițiile de trai 
ale lor cât și ale întregii clase 
muncitoare și contribue la întări
rea economică a scumpei noastre 
Patrii, factor activ în lupta pentru 
pace.

N. Babarți

Frunzele pomilor începuseră 
să se vestejească, când Stanciu 
Aurel pășea pentru prima dată, 
pe poarta uzinei. Pentru, prima 
da'â vedea în fați lui o uzină 
— o uzină mare cu furnale, 
cuptoare și mașini

S’a angajat, să lucreze în 
uzină. Aci a învățat să scrie, 
să citească, aci a aflat 
despre adevărații prieteni ai 
țărănimii, muncitorii din fabrici. 
Atunci abea a putut să vadă 
exploatarea cruntă căreia a fost 
supus de către chiaburii satului 
de unde venise. Din copilărie a 
lucrat la învățătorul satului, 
un chiabur, pentru o mâncare 
slabă, aproape fără nici o plată.

Are numai doi ani, decând 
lucrează la Oțelăria Siemens 
Martin a Combinatului nostru 
și astăzi este prim-topitor la 
cuptorul cel nou, cuptorul Nr. 5.

Când s’a angajat, era ziler. 
Lucra sus pe platforma Oțelă- 
riei la sortatul materialului Nu 
se putea împăca tcu acest lucru; 
mereu întreba pe prim-topitorul 
Budai Dionisie, când va ajunge 
și el topito*, când va putea să, 
elaboreze șarje. Gândurile aces
tea îl frământau mereu Tov 
Budai a înțeles dela început că 
din acest tânăr va ieși un to- 
pitor de frunte. L-a luat pe 
lângă el la cuptorul Nr. 3 și... 
Nu trecuseră nici două luni, — 
spune tov Budai, — când el

La Construcții Metalice

Echipa lui Laszlo Adalbert, depășește 
norma cu 1000 la sută

Minele Ghelar folosesc troace 
de formă elipsoidală pentru strân
gerea minereului din mină.11— Din 
cauza formei lor speciaie aceste 
troace se confecționau foarte greu. 
Mai înainte se executau la Forje în 
felul următor: tabla din care se 
făceau, era încălzită într’un cup
tor de forje și apoi bătută cu 
ciocanul de lemn într’o matriță 
confecționată din fontă. La aceste 
operațiuni luau parte 5 oameni și 
după 8 ore de muncă erau com
plect istoviți din cauza efortului 
și că'durii. — In 8 ore de muncă 
încordată nu puteau face decât 
25 de troace.

Mai târziu aceste troace trebuiau 
să se facă la Atelierul Construcții 
Metalice de echipa tov. Laszlo 
Adalbert. Acesta s’a hotărît să 
renunțe la vechiul procedeu și să 
găsească o altă metodă pentru 
confecționarea acestor troace. In 
acest scop, după multă chibzuială 
tov. Laszlo a reușit să confecțio
neze un dispozitiv cu ajutorul că
ruia putea să obțină din două 
lovituri cu ciocanul de aburi de 
1.500 kg. dela forje forma bom
bată a troacei, reușind să facă 
100 buc. într’un schimb de 8 ore. 
Anul acesta în cursul lunii Mai 
s’a primit din nou o comandă de 
1.000 buc. troace pentru Minele 
Ghelar. Tovarășul Laszlo Adalbert,

TURNĂTORII
produc piese în
Sub îndrumarea partidului, 

mobilizați și organizați de 
sindicat, muncitorii vârstnici 
și tineri dela Turnătoria de 
Oțel, depun eforturi mărite 
pentru îndeplinirea progra
melor de lucru.

Din ziua de 24 Mai, tur
nătorii produc piese în contul 
lunii Iulie.

S’a evidențiat în mod deo
sebit echipa tovarășului Toma 
Romulus cu o depășire de 
2OO°/o, executând piese pentru 
Furnale și Laminoare. La fel 

deseori mă ruga să-l las singur, 
să repare vatra, să ia probă și 
tă desfunde stichul “

Numai să-mi arăți greșelile, 
tov. Budai, și voiu face eu 
totul. — îi spunea adesea tână
rul Stanciu
De atunci au trecut aproape 
doi ani, tov Budai a fost de
corat cu „Ordinul Muncii" cl 
II a pentru meritele sale în 
câmpul muncii, iar tânărul 
Stanciu Aurel a ajuns topitor II.

* **
La 24 Martie a. c. munci

torii și tehnicienii Combinatului 
nostru, au dat Patriei noastre 
încă un cuptor. Aci trebuiau 
încă trei pr m topitori buni.

Printre aceștia ce afla și prim- 
topitorul Stanciu Aurel E cel 
mai tânăr prim-topitor dela 
Oțelărie. El nu s’a mulțumit 
numai cu cunoștințele practice, 
a urmat și o școală de calificare. 
Acum el nu mai câștigă 4500 
Lei ca înainte, ci în luna Aprilie 
a avut un câștig de 15 300 Lei

Urmând exemplul lui Simeria 
Gheorghe, echipa lui Stanciu 
Aurel a aplicat cu succes minu
nata metodă sovietică de elabo
rarea rapidă a șarjelor. Dela 
punerea în funcțiune a acestui 
cuptor și până astăzi echipa lui 
Stanciu a elabor. t peste 22 șarje 
sub 6 ore. * **

Cu 4 săptămâni în urmă,

în a cărui sarcină a căzut execu
tarea lor, nu s’a mulțumit cu re
zultatele obținute în anul trecut 
și după o muncă de câteva zile 
și-a perfecționat dispozitivul, reu
șind să facă 250 troace pe schimb. 
Este de subliniat că tov. Laszlo 
la această operație a folosit numai 
3 oameni.

De aici se vede ce importanță 
dă tov. Laszlo întrebuințării noilor 
metode în muncă și caută zilnic 
ca să producă cât mai mult și 
mai bine și în timpul cel mai 
scurt. Să treci dela o producție 
de 25 buc. pe schimb, cu 5 oa
meni la 250 buc. pe schimb cu 
3 oameni, aceasta este un record, 
deoarece mărește productivitatea 
muncii cu 1 000% și aduce în
semnate economiij prin reducerea 
numărului de oameni folosiți la 
confecționarea troacelor. Cei doi 
oameni folosiți până acum la 
troace se pot folosi la alte lucrării 
ce se fac.

îndrumat de Partid și sprijinit 
de Sindicat tov. Laszlo va lupta 
și pe mai departe, căutând noi 
metode și inovații, arătându-le și 
celorlalți muncitor cum trebue să 
muncească pentru mărirea pro
ducției, pentru îndeplinirea Planu
lui de Stat și pentru pace.

I. Diaconu 
corespondent

DE OȚEL
contul lunii Iulie

brigada de tineret condusă de 
Lada Ladislau, a depășit nor
ma cu 135°/o la piese pentru 
Vulcan și Oțelăria Siemens 
Martin.

Deasemeni și brigada condu
să de Brebeanu Victor a depășit 
norma cu 128Q/o la piese pen
tru Furnale și Vulcan

Să depunem toate eforturile 
pentru realizarea Planului de 
Stat, pentru întărirea Patriei 
noastre pentru pace.

Malea Miron

Stanciu Aurel a semnat Apelul 
păcii, spunând: „Noi vom pro
duce atât oțel cât va fi necesar 
să înecăm pe toți dușmanii 
păcii". Și cuvintele spuse de el 
atunci sunt dovedite de graficul 
de lângă cuptor care indică 30 
la sută mai mult oțel peste pro
gramul de producție In ziua de 
10 Mai echipa sa a dat cu 20 
la sută oțel peste plan, în zilele 
de 12 și 20 Mai cu 25 la sută 
și în ziua de 22 Mai cu 33 
ta sută. * *1 *

Pe platoul întins a Oțelăriei 
Siemens Martin cele două ma
carale se mișcă mereu. După 
intervale mai lungi sau mai 
scurte, oțelul se scurge din cup
toarele uriașe, apoi sub formă 
de lingouri, iau drumul lami- 
noarelor.

— „Șarja este g<>ta!" răsună 
glasul puternic al prim-topito- 
rului Stanciu Aurel Cu mersul 
sprinten, prim topitorul Stanciu 
Aurel se apropie de stichul 
cuptorului Trec câteva clipe, 
apoi șuvoiul sălbatec de oțel se 
prăvălește în oala de turnare. 
Șarja a durat numai 3 ore și 
55 minute. — „Iată încă o 
șarjă pentru întărirea Patriei 
noastre dragi, pentru intărirea 
marelui front al păcii", răsună 
ultimele cuvinte ele prim-topi- 
torului Stanciu Aurel.

D. Fotescu

Mai multă atenție 
oamenilor muncii
Prin grija Partidului și a Guvernului 

nostru pentru clasa muncitoare, se acordft 
cea mai mare atenție asigurării cel'-r mai 
bune condi'tiuni a locurilor de muncă.

Ca în toate uzinele din t»ra no stră, și 
în Combinatul nostru, sunt locuri de 
muncă unde ss dă ca supliment lapte.

Deși s’au tăcut dese semnalări șefilor 
de se. ții asupra modului nehigienic în 
care decurge distribuirea laptelui, aceste 
nereguli mai persistă

De exemplu la Secția Forje, bidosne'e 
de lapte nu sunt cura*e distribuindu-se 
astfel muncitorilor laptele din aceste vase 
nehigie iice.

I Tot la această secție o cant tate de 10 
kg de lapte a stat încuiată în birou a te- 
rându-se și deci privând mulți muncitori 
de rația acordată de lege.

La Secții Laminoare, distribuirea lap
telui se face fără nici o supraveghere, lu 
ore diferite, fiecare muncit r venind 
atunci când ii crnvine, și r sipin u-se în 
acest fel o cantitate apreciabilă de lapto 
prin fap’ul că stând la căldură se alte
rează

Femeia de serviciu RuXanda Cazan, 
însărcinată cu aducerea laptelui r.u îngri
jește do vase n'ci în secție și nici în 
timpul transportului dela Apro acta la 
Uzină

La O. S. M. femeile însărcinate cu 
distribuția laptelui nu sunt în vesminte 
curate și țin și vasele în condiții nehige- 
n!ce

La Aprola<-ta s’a constatat că femeile 
intră înlăuntru cu capul descoperit și se 
înghesuiesc fiecare cum vor, fără nici o 
regulă provocându-se astfel murdărire i 
laptelui

La o verificare pe teren, a laptelui, fă
cută în ziua de 21 Mai, s’a constatat 
că 80 kg. de lapte aveau numai 26 grade 
fiind deci falsificat și majo'itatea laptelui 
fără caimac.

Față de cele semnalate mai sus, se 
impune ca cei vizați și în spechl șefii do 
unități să dea o at-nție m .i mare modu
lui cum se face distribuirea laptelui, ingri- 
jindu-se de procurarea de vase, căni, 
halate pentru cei ce manipu'ează în per
manență vasele șl alegerea unor elemente 
conștiincioase atât în distribuirea laptelui 
cât și în privința punctualității punând 
capăt definitiv aspectului deplorabil ce il 
oferă grupul de bărbați și femei care stau 
dela orele 8 la 11,30 pe trotua' pierzând 
zadarnic timpul pe care l’ar putea folosi 
în munca din uzină,

Schonborn Francisc
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