
Maestrul, factor activ
în îndeplinirea Planului

Partidul nostru călăuzindu-se în 
permanență după gloriosul exem
plu al P. C. (b) conduce clasa 
muncitoaie din țara noastră din 
victorie în victorie.

Partidul Comunist bolșevic și 
Guvernul Sovietic, au acordat mae
ștrilor drepturi importante, stabi
lind în mod precis obligațiile aces
tora. — Iată ce spune Rezoluția 
celui de al XVIII-lea Congres unio
nal în legătură cu necesitatea în
tăririi rolului maeștrilor: „Se im
pune o întărire a rolului maeș
trilor ca organizatori direcți ai 
producției în întreprinderi și o a- 
semenea organizare a muncii, în
cât maestrul să devină conducă
torul atotputernic al sectorului a- 
flat sub controlul său, să fie răs
punzător pentru menținerea dis
ciplinei tehnologice și pentru în
deplinirea sarcinilor de producție 
sub toate aspectele*.

In lupta măreață pentru reali
zarea și depășirea Planului de Stat 
un rol de seamă le revine maeș
trilor.

Combinatul nostru lucrează cu 
multe deficiențe și gâtuiri a con
tinuei ridicări a productivității 
muncii; ori minerii nu au scule 
necesare, Ori furnaliștii nu au mi
nereu și cadre bine pregătite, ori 
oțelarii nu au fier vechi și gropi 
în hala de turnare, și uneori tre- 
bue să aștepte până se face loc 
în hala de turnare, sau la furnale 
până când sunt aduse cărucioa
rele de zgură și oala de fontă.

Sunt posibilități de lichidare a 
lipsurilor, însă nu prin vorbe, ci, 
muncitorii trebuesc învățați cum 
să muncească șl cum să îndepli
nească și să depășească planul. 
Trebue să fie asigurată posibili
tatea de a lucra productiv în tot 
timpul schimbului. Toate aceste 
lucruri sunt în funcție de organi
zarea și repartizarea justă a oa
menilor în procesul de producție, 
de către maeștrii.

Dintr’o cercetare mai profundă 
a situației din Combinatul nostru, 
se constată că la repartizarea mun
citorilor nu se ține seama de po
sibilitățile și aptitudinile individuale 
și nu sunt repartizați pe locuri 
stabile.

Aceasta face ca simțul de răs
pundere personală față de muncă 
să slăbească. — Maestrul este o- 
bligat să cunoască starea de spi
rit al muncitorilor și să le cunoa
scă nevoile. — El trebue să se 
îngrijească de trecerea muncitori
lor dela o categorie de calificare 
la alta și să evidențieze pe cei ce 
se străduesc a-și ridica neconte
nit calificarea.

Maestrul nu este numai orga
nizatorul producției, ci are și ro
lul de educator și dacă va ne
gi ja această latură, el nu va fi 
în stare să îndeplinească nici ce
lelalte sarcini.

Sarcina de bază este aceea de 
a oi ganiza echipa sau schibul său. 
Acesta trebue să fie organizat în 
așa fel, încât fiecare om care lu
crează să aibă sentimentul răs
punderii față de munca sa.

Trebue creiată înțelegerea reci
procă și stima între muncitori și 
maeștrii, față de răspunderile pe 
care le au.

Una din metodele cele mai e- 
ficace pentru a inspira muncito
rului simțul de răspundere în 
munca sa, este atașarea muncito
rului de o anumită operație de 
prelucrare, pentru a răspunde de 
munca încredințată.

„Ce înseamnă lipsa de răspun
dere personală? înseamnă lipsa 
oricărei răspunderi pentru munca 
încredințată, — spune tovarășul 
Stalin — lipsa oricărei răspunderi 
pentru mașini, pentru instrumente. 
Se înțelege că acolo nnde nu e- 
xistă răspundere personală, nici 
vorbă nu poate fi de o ridicare 
cât de cât serioasă a productivi
tății muncii, de o îmbunătățire a 
calității producției, de grija față 

de mașini, de mașini-unelte, de 
instrumente*.

Aceste cuvinte ale tovarășului 
Stalin, rostite acum 19 ani în urmă, 
sunt actuale azi la noi, mai mult 
ca oricând

Pentru a forma muncitori cali
ficați și cu dragoste de muncă, 
cursurile de calificare și recalifi
care trebue să fie reactivizate. 
Prin aceste cursuri muncitorii de
vin mai siguri pe operațiunile lor, 
iar gradul de calificare se mărește 
necontenit. In felul acesta rolul 
maestrului în procesul de produc
ție s’ar schimba. — El nu ar mai 
fi o „dădacă" a muncitorilor ci 
s’ar transforma într’un organiza
tor și instructor, luându-și astfel 
adevăratul său rol.

Maestrul fiind un bun organi
zator al locului de muncă, s’ar 
elibera de o sarcină grea și atunci 
s’ar putea dedica instruirii mun
citorilor și ar putea să corecteze 
eventualele greșeli.

Maestrul trebue să fie în ade
văratul sens al cuvântului, con
ducătorul sectorului său de acti
vitate.

El trebue să se îngrijească nu 
numai de repartizarea justă a 
oamenilor, de eliberarea la timp 
a comenzilor, de prevenirea între
ruperilor în producție, ci el tre
bue să introducă cu îndrăzneală 
metode noi de muncă, să urmă
rească cu strictețe respectarea 
disciplinei tehnologice și a pres
cripțiilor de securitate.

Pe lângă toate acestea maes
tru trebue să stabilească în mod 
just ce piese trebuesc prelucrate 
la o mașină sau alta și cum să 
folosească mai bine utilajul exis
tent și mâna de lucru.

Pentru ca mâna de lucru cali
ficată să fie în continuă desvol- 
tare tehnică, trebuesc organizate 
cercuri de perfecționarea cunoș
tințelor tehnice, cercuri pentru 
studierea desenelor tehnice, studi
erea mașinilor și a instalațiilor.

Școlile de calificare profesio
nală, trebuesc sprijinite de maeș
tri, iar cunoștințele lor tehnice, 
trebuesc împărtășite tinerilor.

O bună parte din muncitorii 
secțiilor Combinatului nostru sunt 
tineri și de aceea se cere ca pro
blemelor de educație tehnică, mo
rală și politică să li se acorde o 
atenție deosebită.

Dacă acestea de mai sus lipsesc 
se ivesc și cazuri de indisciplină 
în muncă. Sunt cazuri când unii 
muncitori și maeștri pleacă dela 
lucru înainte de semnal, lăsând 
instalațiile fără a le preda schim
bului ce urmează, pentrii <?a ast
fel acesta să știe de unde să în
ceapă lucrul și cum să-l termine.

Unii din maeștri nu-și îndepli
nesc rolul de educator in crește
rea viitoarelor cadre. Mai mult 
decât aceasta, nu sprijină nici 
școlile de calificare din secție și 
nici lecțiile ce le sunt repartizate 
nu le predau.

Exemplu ne este Dobra Ioan, 
șeful secției Furnale, care de 
când există școli de calificare nu 
a predat nici o lecție din cele 
repartizate, neîmpărtășind cunoș
tințele sale furnaliștilor, în acelaș 
timp nu caută să îmbunătă
țească frecvența la școala de 
calificare. Deasemeni la Oțelăria 
Siemens Martin în schimbul ma
estrului Vasiu, frecvența munci
torilor este foarte scăzută, maes
trul motivând aceasta numai că 
are nevoie de muncitorii care 
urmează această școală.

Ne punem întrebarea : în cele
lalte schimburi și în special al 
maestrului Oțelaru Alexandru 
dece frecvența este rogulată? Ce 
crede oare maestrul Vasiu, vom 
avea noi cadre calificate dacă el 
și alții nu sprijină cursurile de 
calificare și recalif icare ?

V. Manea

(Contlnunr* in pag. 4)
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Codul Muncii a fost primit cu viu entuziasm 
de muncitorii Combinatului nostru

Cu ziarul „Scânteia" în 
mână pe platoul de sus al 0- 
țelăriei Siemens Martin, lângă 
cuptorul Nr. 4, primtopitorul 
Ilea Gheorghe discută aprins 
cu ortacii lui: Costache Vasile, 
Popescu Ștefan, Andruț Simi- 
on și Cociobea Trifan despre 
noua lege votată de Marea A- 
dunare Națională „Codul 
Muncii".

Deodată Ilea Gheorghe fu 
întrerupt de către Andruț Si- 
mion — acesta este un oțelar 
mai vechi, el a lucrat și în 
timpul guvernării burghezo-mo- 
șierești și a clicii antonisciene. 
„Nu pot să uit niciodată: to
varăși, vremurile acelea când 
carcera era aici în colțul de 
sus al Oțălăriei și muncitorii 
asvârliți acolo din ordinul șe
fului secției de atunci Ing. 
Tudorică pentru că nu voiau 
să lucreze câte 16 ore sau își 
cereau drepturile lor.

Iată în capitolul VII al 
Codului Muncii ziua de muncă 
de 8 ore este consfințită prin 
lege. Ba mai mult, aici la noi 
e muncă, grea, iar acei cari 
lucrăm de noaptea vom primi 
încă un spor de 754/o.

Discuțiile devin din ce în ce 
mai aprinse. A venit și Simeria

SĂ EXCLUDEM DIN RÂNDURILE NOASTRE 
pe cei ce frânează producția

Muncitorii conștienți dela Fur
nal, hotărîți să înlăture toate de
ficiențele din muncă pentru a 
putea îndeplini cu cinste angaja
mentele ce le stau în față, au 
convocat pe toți muncitorii acestei 
secții într’un meeting fulger în 
care au analizat abaterile repetate 
ale unor muncitori incorecți, luând 
în unanimitate hotărîri demne de 
a fi un exemplu pentru toate 
secțiile.

In ziua de 1 Iunie la orele 3, 
muncitorii dela Furnale au discutat 
problema disciplinei în muncă, 
disciplină călcată de unii angajați, 
care împiedecă producția Furna
lelor.

Cantaragiul Ciortea Gheorghe a 
fost găsit în nenumărate rânduri 
dormind în timpul serviciului, fapt 
care produce nerespectarea indi
catoarelor pentru procentajul de

MINELE LELESE ȘI CERIȘOR 
produc steatit în contul anului 1951

Dornici a-și exprima prin 
fapte, hotărîrea lor de a 
contribui la întărirea lagăru
lui păcii, muncitorii mineri 
dela Minele Lelese și Cerișor 
și-au intensificat eforturile re
ușind să producă minereu de 
bună calitate depășind cu mult 
normele fixate.

In urma Apelului dela 
Stockholm, — pe care l-au 
semnat toți plini de însufle
țire, eforturile lor au devenit 
din ce în ce mai mari ajun- 
gându-se ca în luna Mai, în 
ziua de 20, producția anuală 
la steatit să fie depășită cu 
1,75%, Și lucrându-se de

Vineri, S Iunie 1950

Gheorghe. El ascultă cu atenție 
fiecare cuvânt cetit din ziar. 
„Aș vrea să spun și eu numai 
două cuvinte tovarăși, — in
tervine Simeria Gherghe — 
sunt mulți dintre noi care au 
lucrat pe timpurile de neagră 
mizerie când ne era smusă 
toată vlaga, de exploatatorii ca
pitaliști. Ce atașament puteam 
să avem atunci față de între
prindere, de tâlharii dela con
ducere ? Astăzi muncim cu drag, 
uzina este a noastră, iar la 
conducerea ei sunt muncitorii 
de-ai noștri. Nu vă spuneam eu 
întotdeauna, tovarăși, că Par
tidul are grije de noi și marile 
realizări ale Partidului ne îm
bunătățesc condițiile noastre de 
trai ?" Partidul este cu noi în 
tot timpul, răsună ultimele cu
vinte ale oțelarului Simeria.

* **
Jos în hala Oțelăriei un grup 

de tineri citesc și ei Scânteia. 
Sunt cei din echipa lui Bănică 
Vasile dela groapa Nr. 2. Au 
montată o groapă, iar acum 
așteaptă să vină oala cu oțelul 
pentru turnare. Sunt toți tineri, 
n’au decât 2 ani de când sau 
angajat aici, dar au întrecut de 
mult pe cei vârstnici. Bănică 
Vasile cetindu-le din ziar, le

materiale prin aceea că materialele 
se introduceau în furnal fără a fi 
cântărite, dând astfel o fontă de 
calitate necorespunzătoare. Pentru 
această totală lipsă de interes 
pentru buna funcționare a furna
lului, pentru lipsa de solidaritate 
față de muncitorii conștienți, mun
citorii furnalelor au votat în una
nimitate pentru concedierea lui, 
fără dreptul de a se mai angaja 
în alte întreprinderi.

Agapie Nicolae fiind un factor 
negativ în producție, exemplu rău 
care prin absențele lui nemotivate 
repetate, a produs o nesiguranță 
a locului de muncă, a primit 
aceași pedeapsă cu Ciortea 
Gheorghe.

Chebeți Emeric. șef de echipă, 
un exemplu negativ, stânjenitor al 
producției, venind în nenumărate 
rânduri în stare de ebrietate la

atunci în contul anului 1951.
Convinși fiind că aceste 

minunate rezultate se dato- 
resc în primul rând prețio
sului ajutor al U.R.S.S. dat 
minerilor noștri, prin mate
riale și experiență, minerii 
din Lelese și Cerișor conti
nuă muncă cu elan sporit 
pentru a demonstra, alături de 
întreaga lume muncitoare că 
urăsc războiul, că doresc pacea 
și în pace vor munci, con
tribuind la realizarea unei 
vieți mai fericite tuturor celor 
ce muncesc.

Ing Ușer Isac 
corespondent
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explică: tov. Grosu, dumneata 
ai să primești 24 de zile de 
concediu, pentrucă noi aici lu
crăm destul de greu, iar dreptul 
acesta este consfințit prin legea 
aceasta care a fost votată.

* *
*

In cealaltă parte a uzinei sus 
pe platforma Furnalelor, tinerii 
ghiftari adunați în jurul „Fur
nalului Păcii" discută și ei 
împreună cu ceilalți muncitori 
despre noua lege votată. U. T. 
M.-istul Pricop Nicolae, prim- 
muncitor la Furnalul Nr. 2 al 
Tineretului le citește înflăcărat 
tovarășilor săi noua lege votată, 
apărută în Scânteia de azi, 
Codul Muncii. — A ajuns la 
capitolul XI, despre munca tine
rilor și a femeilor. „ Tinerii au 
aceleași drepturi ca și vârstnicii 
în ceeace privește încheerea și 
executarea contractului de 
muncă."

După aceea tov. Pricop Ni
colae le-a arătat tovarășilor săi 
și despre îndatoririle lor, despre 
datoria de a fi disciplinat în 
câmșml muncii, de a veni regu
lat la serviciu, de a nu absenta 
nemotivat și de a da o producție 
de calitate cât mai bună.

D. Fotescu

serviciu, a încărcat corfele cu praf 
de cocs, stagnând astfel producția.

Pentru această atitudine nesănă
toasă, adunarea hotărăște în una
nimitate concedierea lui în aceleași 
condițiuni ca și cei de mai sus.

Macaragiul luliu Emeric, lucrând 
la luarea forrtei de pe tipare, fiind 
adeseori în stare de ebrietate, a 
produs grave stricăciuni macaralei 
în urma cărora furnalele nu s’au 
putut descărca la timp. Pentru 
lipsa lui totală de grije față de 
bunurile obștești, pentru exemplul 
său rău în câmpul muncii, adu
narea i-a aplicat aceași pedeapsă 
ca și celor dinaintea lui.

Luând în discuție atitudinea ne- 
justă față de muncă a lui Vacarov 
Mihaiiovicl, pontator la furnale, 
care se desinteresa complect de 
eforturile muncitorilor, pontându-i 
greșit, adunarea a hotărît în una
nimitate mutarea lui la prăjitoare 
ca ziler la ciuruitul minereului.

Discuțiile ce au avut loc în 
timpul meetingului, au ilustrat 
dorința muncitorilor de a înlătura 
din mijlocul lor toate acele ele
mente nesănătoase care cu toată 
munca de lămurire dusă cu ei, 
persistă în a comite acte de stân- 
jenire a producției.

Această acțiune cu caracter 
deplin democratic, pornită din dra
gostea muncitorilor pentru munca 
lor, care exprimă noua atitudine 
față de muncă, să fie un model 
de felul cum trebuesc soluționate 
asemenea cazuri, care nu mai 
trebuesc tolerate în mijlocul mun
citorilor.

Să excludem din rândurile noa
stre pe acei ce nu au nimic co
mun cu acei ce luptă pentru mă
rirea producției, pentru o viață 
mai bună, pentru pace.

N. Babarțl
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Expunerea tovarășului Gh.
Freectul de Cod al Muncii pe care-1 

prezentăm astăzi spre desbaterea și 
aprobarea Marii Adunări Naționale, 
constltue un eveniment de m^re Însem
nătate pentru poporul nostru muncitor. 
El este rezultatul firesc al luptelor clasei 
muncitoare în abanță cu țărănimea 
muncitoare care sub conducerea P C R, 
a smuls puterea politică din mâinile 
burghezo-moșierimii și a făcut cu pu
tință realizarea adâncilor transformări 
politice și economice care au deschis 
poporu'ui nostm muncitor, calea con
struirii socialismului.

Proectul de Cod al Muncii — spune 
tov. Gh. Apostol — lichidează legisla
ția burghezo-moșierească, consacră cu
ceririle economice și politice ale clasei 
muncitoare și asigură reglementarea 
juridică a muncii socialiste tn țara 
noastră. El asigură folosirea drepturilor 
statornicite de Constituția Republicii 
noas’re, contribue la organizarea socia
listă a muncii, la creșterea productivi
tății muncii, la întărirea disciplinei so
cialiste în muncă, indispensabilă pentru 
deavoitarea planificată a economiei, la 
folosirea rațională și planificată a forței 
de muncă, asigurând totodată creșterea 
bunei stări materiale și culturale a oa
menilor muncii.
Noul God al Muncii nu e o con
tinuare a vechii legislații, cl o 

legislație de tip socialist
Din 1864, când Principatele Române 

și-au întocmit codul civil și până la 23 
August 1944 când țara noastră a deve
nit o țară liberă, democrată și indepen
dentă, proletariatul a reușit să cuce
rească prin lupte grele unele drepturi 
sociale și economice consemnate în 
unele legiuiri privind raporturile intre 
eepital și muncă.

Să aruncăm o scurtă privire asupra 
așa zisei legislații muncitorești din tre
cutul țării noastre pentru a ne da și 
mai bine seama, că Noul Cod al Muncii 
nu este o continuare a vechii legis
lații, ci constltue ceva nou, calitativ 
deosebit, o legislație de tip socia
list.

In Codul Civil din 1864, luat după 
Codul lui Napoleon, găsim doar două 
articole care se ocupă întru’câtva de 
relațiile de muncă. Unui din aceste 
articole, anume art. 1472 exprimând 
fățiș caracterul de clasă al legislației 
burgheze, precizează că: „patronul se 
crede pe cuvântul său: pentru câtimea 
salariului, pentru plata salariului anului 
expirat și pentru aconturile date pe 
anul curgător".

Aceasta a însemnat garantarea diep- 
tului de stăpân din partea patronilor 
asupra mijloacelor de producție șl a 
forței de muncă a proletariatului.

Patronul avea dreptul consfințit prin 
această lege nu numai de a nu plăti 
salariul cuvenit muncitorului, dar și de 
a-i pretinde cu nerușinare restituirea 
unor aconturi pe care niciodată munci
torii nu le-au primit. Aceasta a însem
nat muncă silnică pentru proletar și 
lipsirea lui de cuvânt în apărarea dreptu
rilor sale. Legea aceasta exprimă for
mele cele mai sălbatice de exploatare 
prin care posesorii capitaliști ai mijloa
celor de producție au stors plus valoa
rea din munca istovitoare a muncitorilor 
și au acumulat capitalurile necesare 
desvoliăril burgheziei tn țara noastră.

Acest text nu a fost Înlăturat decât 
în anul 1929 ca o urmare a lup
telor duse zeci de ani de către clasa

Să nu uităm nici un 
exploatare 

Oamenii muncii din țara noastră 
— cărora li a’a consfințit prin Con
stituția R. P. R., dreptul la muncă, 
la odihnă și Învățătură — și cărora 
prin prezentul Cod al Muncii li se 
garantează durata normală a timpu
lui de lucru la 8 ore pe zi, nu tre- 
bue să uite niciun moment exploa
tarea nemiloasă a capitaliștilor care 
nu recunoșteau nicio limită a timpu
lui de lucru și care impuneau mun
citorilor condiții ucigătoare de 
muncă.

Odată cu desvoltarea capitalismului 
în țara noastră, se desvoltă și proleta
riatul. Iau naștere organizații muncito
rești șl se întețește lupta de clasă.

Pentru a abate muncitorimea dela 
tendințe de a se organiza tn sindicate 
bazate pe principiul luptei de clasă, 
regimul burghezo-moșieresc a venit în 
anul 1902 cu legea „pentru organiza
rea meseriilor*1. S’au creat corporații 
care grupau laolaltă pe proletari alături 
de patroni și meseriașii ;ia domiciliu.

Scopul acestei legi era de a canaliza 
muncitorimea spre „armonia* între clase, 
spre reglementarea „pașnică* a conflic
telor dintre muncă și capital.
Primele sindicate au luat ființă 

sub Influența revoluției ruse 
din 1905

Ia ciuda acestei legi, muncitorii se 
organizează în sindicate. Sub influența 
Revoluției Ruse din 1905 au luat naște
re tn Februarie 1950 primelesind - 
cate în țara noastră, bazate pe prin
cipiul luptei de clasă. Pe măsura înmul
țirii și desvoltării acestor sindicate, s’a 
simțit nevoia unei organizări sindicale 
mai temeinice, mai ceatralizate și mai 

muncitoare împotriva exploatării capita
liste. Glasul muncitorimii Înăbușit atâ
ția ani de zile de călușul legii din 
1864, a început să se facă auzit de 
clasele stăpânitoare sub presiunea or
ganizată a masselor m incitoare.

Trebue să subliniem însă că, deși 
textul legii din 1864, a fost înlăturat în 
1929, totuși cuvâniul muncitorului în 
fața justiției burgheze nu era luat în 
considerație, în timp ce cuvântul r«* 
tronului era hotărîtor.

Regimul burghezo-moșieresc și-a 
consolidat poziți le sale prin Constituția 
din 1866. Aceasta declară proprietatea 
de orice natură „sacră și inviolabilă**, 
dar nu se ocupă în niciun text de 
drepturile social-economice ale oame
nilor muncii și nici nu se putea ocupa, 
deoarece ea avea în vedere în mod 
exclusiv interesele burgheziei și moșie- 
rimii, asigurarea „inviolabilității** pro
prietății „sacre** a mijloacelor de pro
ducție. Exploatarea neîngrădită era 
considerată un drept, natural** al capi
talistului.

Legislația burghezo-moșierească 
prevedea 14 ore de muncă pentru 

copii de 12 ani
In anul 1894, ca urmare a unor acțiuni 

și greve duse de muncitori, apare „Re
gulamentul industriilor insalubre** care 
conține câteva dispoziții cu privire la 
higiena întreprinderilor. Intre altele 
acest regulament prevedea și limitsrea 
timpului de muncă pentru tinerii între 
12-14 ani, la 14 ore pe zi fără să pre
vadă vreo limitare a zilei de muncă 
pentru ceilalți muncitori exploatați până 
la abrutizare.

14 ore de muncă pe zi, pentru copii 
de 12 ani I

Și totuși această limitare reprezenta 
un succes în lupta clasei muncitoare 
împotriva sângeroasei exploatări capita
liste. Burghezia a găsit însă o formă 
cinică de a respecta regulamentul su
punând unei munci de 16 ore pe zi 
cu jumătate de oră repaus de masă — 
nu pe tinerii între 12-14 ani pe care 
nu-i putea pune la muncă decât 14 ore 
pe zi, ci pe copiii sub 12 ani, despre 
care regulamentul nu spunea nimic.

In fruntea celor care își măreau ave
rile printr’o asemenea odioasă aplicare 
a regulamentului se afla regele, pio- 
prietarul fabricii din Azuga despre care 
un raport oficial de anchetă al Ditec- 
țiunii Sanitare de pe vremuri scria : 
„lucrul muncitorilor începe la 5 dimi
neața și sfârșește la 9 seara... Copiii 
sunt forțați să intre In fabrică, unde 
lucrează alături de părinții lor dela 
vârsta de 9 ani**.

O asemenea exploatare a copiilor și 
tinerilor de către capitaliști nu este de 
domeniul trecutului. Astăzi încă tn 
țările capitaliste ca: Franța, Anglia Italia, 
Statele Unite, etc. — și mai cu seamă 
în țările coloniale — copii și tineri 
muncesc câte 12-14-16 ore pe zi pen
tru un salariu de foamete

Câtă deosebire în're situația tragică 
a tineretului în țările cate se mai află 
Încă sub jugul capitalismului și starea 
fericită a tineretului din Uniunea Sovie
tică și din țările care-i urmează pilda 
măreață, construind socialismul.

Mult sânge și multe jertfe a dat clasa 
noastri muncitoare — și partea sa 
avansată — pentru a cuceri viața liberă 
de azi a tineretului nostru, căruia i s’au 
deschis căi minunate de învățătură și 
de muncă creatoare.

moment șângeroasa 
capitalistă
unitare. Se convoacă în acest scop 
pentru 31 August 1906 conferința pe 
țară a sindicatelor. In această conferință 
se formulează limpede mai multe reven
dicări, printre care obținerea unei legis
lații ocrotitoare a muncii, limitarea 
orelor de lucru, repaosul duminical, re
glementarea muncii femeilor și copiilor, 
reglementarea muncii de noapte, asigu
rările sociale, etc.

Pentru a 1 jvi în activitatea sindica
telor și mai ales pentru a izola de 
clasa muncitoare massa de muncitori 
și funcționari din întreprinderile și in
stituțiile Statului, guvernul liberal vine 
cu „Legea contra Sindicatelor și a Aso
ciațiilor profesionale, a funcționarilor 
publici' din 1909. Această lege interzice 
dreptul de asociere și de grevă al 
funcționarilor publici și al muncitorilor 
din întreprinderile Statului, inclusiv deci 
al ceferiștilor.

Pe drept cuvânt această lege care a 
urmărit înăbușitea acțiunilor organizate 
de salariații publici pentru cucerirea 
revendicărilor lor economice și sociale 
și izolarea de clasa murcitoare, a fost 
numită de muncitori „infama lege sce- 
lerată**.

O ultimă lege apărută înaintea primu
lui război mondial — continuă tov. 
Gh. Apostol — a fost „legea pentru 
organizarea meseriilor, creditului și asi
gurărilor muncitorești** din 1912, care 
înlocuia vechea lege din 1902, dar 
care întărea corporațiile, menținea și 
mai departe sistemul mixt de asociere 
între patroni și muncitori, organiza su
pravegherea polițienească a muncitori
lor și introducea un sistem de asigurări 
sociale la care deși cotizau în mod egal 
salariații și patronii, avantajele erau a

proape exclusiv în favoarea patrona
tului.

Momentul alcătuirii acestei legi este 
acela al unor puternice lupte greviste 
ale muncitorilor din diferite ramuri de 
producție, pentru limitarea zilei de 
muncă, repaos duminical și vot univer
sal, lupte csre începuseră să capele un 
car?eter mai larg si mai organizat

Scopul legii era de a crea bur
gheziei posibilități de manevrare 
în rândurile clasei muncitoare, cu 
scopul de a canaliza conflictele de 
muncă pe calea colaborării de 
clasă, de a tempera luptele reven
dicative ale muncitorimii prin 
presiune polițienească ți de a în
tări baza social-politică a burghe
ziei liberale.

Legile luptei de clasă trec însă peste 
legiuirile burgheziei și peste interven
țiile ei polițienești.

Ca o consecință a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, mișcarea mun
citorească din țara noastră, după primul 
război mondial, ia un avânt deosebit și 
acțiunile ei împotriva exploatării capita

Spargerea mișcării sindicale de către social-democrație și lupta 
Partidului Comunist Român pentru refacerea unității sindicale

In focul luptei pentru organizarea lup
telor împotriva capitalismului și a trădării 
social-democrației, s’a născut în anul 1921 
Partidul Comunist din România, Partid de 
avangardă al clasei muncitoare.

Crearea și activitatea P.C.R. a dat un 
nou impuls mișcării sindicale și acțiunilor 
revendicative ale muncitorilor

La ordinele burgheziei, social-democra- 
ția — și în primul rând, elementele ei d» 
dreapta — au spart mișcarea sindicală 
în August 1923, creind sindicate reformis
te care se bucurau de sprijinul guverne
lor burgheze în opera de spargere a 
grevelor și de canalizare a acțiunilor mun
citorești în albia colaborării de clasă.

In perioada creșterii puternicului val 
revoluționar ridicat în țara noastră în 
urma Marii Revoluții Socialiste din Oc

Lupta clasei muncitoare
In preajma represiunii sângeroase dela 

Timișoara, din Aprilie 1229, când Con
gresul Sindicatelor Unitare a fost atacat 
de poliție și jandarmi, guvernul național- 
țărănist, în pregătirea acestei represiuni și 
a dizolvării sindicatelor unitare, a venit 
cu „legea contractelor de muncă**.

Această lege era menită a crea pentru 
moment iluzii în rândurile muncitorilor 
în ce privește unele revendicări față de 
patroni ca de pildă, dreptul de preaviz 
la concedieri și dreptul de concediu 
anual de odihnă.

Prevederile acestei legi s’au înecat re
pede în vălmășagul crizei economice din 
1929—1933, când zeci de mii de 
muncitori și funcțioari au fost svârliți pe 
drumuri, fără preaviz și fără ca acest 
concediu care îngroșa rândurile șomeri
lor să poată fi numit „odihnă**.

In anii crizei economice din 1929—1933, 
a avut loc o serie de importante eveni
mente în țara noastră, cu urmări din ce
le mai însemnate pentru desvoltarea lup
tei clasei muncitoare.

Secătuirea economiei țării de către gu
vernarea liberală și urmările dezastruoase 
ale așa zisei stabilizări monetare înfăptu
ite de național-țărăniști în anul 1928 au 
înlesnit capitalului financiar internațional 
ca la isbucnirea crizei din 1922 să inten
sifice acțiunea de acaparare a bogățiilor 
țării nastre.

Aceasta a accentuat caracterul Români
ei ca o țară semicolonială, înfeudată 
imperialismului.

Guvernul național-țărănist, cu asenti

Legionarii, cel mai sângeros instrument antimuncitoresc al 
burghezo-moșierimii

Tov. Gh. Apostol expune șirul de legi 
de discriminare șovină și rasială dintre 
1930 și 1940, care urmăreau abaterea 
oamenilor muncii dela lupta unită împo
triva exploatatorilor, desbinarea și învrăj
birea lor în scopul fascizării țării și al 
pregătirii participării României în războiul 
antisovietic pe care îl urzeau cercurile 
imperialiste internaționale

In această politică fascistă de diversiune, 
burghezo-moșierimea — prin partidele ei, 
liberal și național-țărănist au încredințat 
un rol de primă importanță legionarilor,

Niciuna din organizațiile fasciste nu a 
putut îndeplini mai bine ca legionarii ro
lul de instrument antimuncitoresc feroce, 
sângeros și demagogic. Deslănțuirea be
ției de sânge, a pogromurilor împotriva 
evreilor nu era decât o diversiune pentru 
a abate clasa muncitoare dela misiunea 
sa istorică de răsturnare a regimului ca
pitalist și construire a socialismului, era 
o formă sălbatică de asasinare a elemen
telor muncitorești revoluționare, cum a 
fost ceferistul Constantin David și alții

Orice om cinstit și de bună credință, 
amintindu-și trecutul nu prea îndepărtat 
când haitele de cămăși verzi, albastre, 
negre sau brune, exercitau teroarea bătăii 
și revolverului asupra muncitorilor ca și 
asupra oricăror elemente democratice, ri
dică un act de acuzare împotriva mișcă
rii legionare și celor ce au întreținut-o 
și au folosit-o pentru scopurile mârșave 

liste devin tot mai puternice
Imediat după alungarea trupelor ger

mane, începe o serie întreaga de acțiuni 
muncitorești la București și în diferitele 
regiuni ale țării Sunt cunoscute eveni
mentele din Decembrie 1918.

Grevele se extind în mai toată țara
In anul 1920, conflictele de muncă au 

atins cifra de 911 la care au participat 
125 745 de muncitori, totalizând 1.702 402 
zile de grevă,

Guvernul liberal și apoi cel averescan 
din acea vreme au încercat să frângă 
valul de luptă al clasei muncitoare prin 
represiuni sângeroase. Totodată la 5 
Septembrie 1920 se promulgă „legea 
pentru reglementarea conflictelor colec
tive de muncă", cunoscută sub numele 
de legea Trancu-lași.

Prin această lege se interzice munci
torilor dela întreprinderile și instituțiile 
Statului, județului sau comunei, precum 
și dela întreprinderile de utilitate publică 
de a-și apăra interesele în fața patro
nilor prin greve.

Cu toată represiunea însă, combativi
tatea clasei muncitoare continuă să

tombrie, ca și în perioada următoare gre
vei generale din Octombrie 1920, când 
clasa muncitoare pornea la acțiuni peste 
prevederile reacționare ale legilor burghe
ziei, partea de dreapta a social-democra- 
ț'ei și bonzii sindicali reformiști au înde
plinit rolul de agenți ai capitaliștilor în 
rândurile muncitorimii, de trădători ai 
clasei muncitoare și principal sprijin so
cial al burgheziei.

Dar sub conducerea Partidului Comu
nist Român, s’au creat sindicatele unitare 
care au dus o luptă permanentă pentru re
facerea unității sindicale și pentru apă
rarea intereselor vitale ale clasei munci
toare împotriva patronului.

In 1924 regimul burghezo-moșieresc 
prin odioasa lege Mârzescu pune în ile
galitate Partidul Comunist din România.

împotriva subjugării țării de către imperialiști
mentul și complicitatea partidului liberal, 
a vândut țara marilor trusturi internațio
nale.

Pentru a stoarce cât mai multe profituri 
acestor trusturi, ai căror experți financiari 
conduceau de fapt țara, guvernul național- 
țărănist svârle pe umerii maselor largi 
populare greutățile crizei, în scopul de a 
ieși din criză pe această cale, adică prin 
sărăcirea tot mai adâncă a poporului 
muncitor.

Partea de dreapta a social-democrației 
și bonzii sindicali reformiști sunt slujitori 
fără de prihană în această operă odioa
să a claselor stăpânitoare.

Dar crește lupta clasei muncitoare îm
potriva ieșirii din criză a burgheziei pe 
spatele poporului muncitor și împotriva 
înfeudării țării către imperialismul inter
național.

In primele rânduri ale clasei muncitoare, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, stau ceferiștii și petroliștii.

Partidul Comunist Român a tra
sat linia politică-tacticâ a Frontului 
Unic, d i jos In sus, peste capul șl 
Împotriva bonzilor trădători social- 
democrați și realizează acest Front 
Unic, în focul organizării și condu
cerii acțiunilor eroice din Februarie 
1933

In preajma celor mai ascuțite lupte din 
Februarie 1933, regimul burghezo moșie
resc, cu sprijinul direct al bonzilor sindi
cali reformiști a venit cu „legea pentru 
înființarea și organizarea jurisdicției mun- 

de înăbușire a mișcării de eliberare a 
clasei muncitoare și de transformare a 
poporului român în carne de tun la dis
poziția imperialismului internațional, îm
potriva Țării Socialismului.

Legislația muncii aplicată de legionari 
era aceea a celor „25 la spate** ca pe 
timpul evului mediu aceea a carcerii în 
fabrici, aceea a cultivării ideii de a răbda 
de foame pentru „a-ți mântui sufletul**, 
adică de a munci pentru puțin ca să se 
poată îmbogăți mai mult capitalismul. 
Faimoasa lezincă a legionarilor „omul și 
pogonul**, cu care voiau să amăgească 
țărănimea săracă, însetată după pământ, 
nu însemna altceva decât rotunjirea po- 
goanelor moșierilor și chiaburilor, prin 
jefuirea și pauperizarea țărănimii munci
toare.

Ce aveau comun cu clasa muncitoare 
lepădăturile canibalice legionare, slugi ale 
hitlerismului ? Din păcate, ciuma legiona
ră a atins în unele locuri și un anumit 
număr de muncitori pe care i-a indus în 
eroare asupra caracterului real al mișcării 
'egionare.

In continuare, tov. Gh. Apostol arată 
ca în perioada premergătoare războiului 
fascist și antisovietic și în timpul acestui 
război, dictatura fascistă 
antonesciană a deslănțuit o teroare săl
batică împotriva clasei muncitoare și în
deosebi împotriva avantgărzii sale, Parti

crească culminând cu greva generală din 
Octombrie 1920, care a cuprins peste 
200.000 muncitori și funcționari din toate 
ramurile de industrie, inclusiv salariații 
publici.

Deși greva generală a fost înăbușită, 
totuși burghezia a fost nevoită să legi
fereze ziua de muncă de 8 ore, votul 
universal, etc

Dar legea zilei de muncă de .1 
ore nu s’a aplicat decât în acele 
întreprinderi în care muncitorii 
organizați au reușit să o impună 
prin lupte grele, și ori de câte ori 
forțele organizate ale muncitori
lor din întreprinderile respective 
slăbeau, legea era călcată în pi
cioare.

In ce privește votul universal, 
el a fost falsificat în mod grosolan 
și fățarnic de către toate partidele 
și guvernele burgheziei, voința 
poporului muncitor a fost călcată 
în picioare și batjocorită cu ne
rușinare printr’o demagogie elec
torală, specifică regimului capi
talist.

In acelaș an guvernul liberal se năpus
tește cu ură împotriva sindicatelor unitare 
și vine cu „legea persoanelor juridice**, 
după care înfințarea sindicatelor și acor
darea personalității lor juridico, erau con
diționate de controlul autorităților, care 
puteau cere dizolvarea, ori de câte ori se 
considera că activitatea lor contravine 
„ordinei publice**, adică intereselor 
burgheziei.

Acesta era de fapt un pas spre dizol
varea sindicatelor unitare.

In anii următori, Partidul Comunist din 
România, din adâncă ilegalitate, nu înce
tează nici un moment lupta pentru uni
tatea organizatorică și politică a clasei 
muncitoare pentru libertăți democratico 
pentru cucerirea revendicărilor economice 
și sociale ale masselor muncitoare.

cii“, la baza căreia stăteau faimoasele 
camere ale muncii.

Camerele de muncă s’au bucurat de 
cea mai largă popularizare demagogică 
din partea întregii burghezii și a agentu
rii ei, partea de dreapta a social-demo
crației.

Misiunea centrală care a fost stabilită 
de clasa dominantă camerelor de muncă, 
a fost aceea de a demobiliza clasa mun
citoare, de a crea în rândurile muncitori
lor iluzia posibilității aplanării conflictelor 
de muncă fără luptă de clasă, pe calea 
împăcării cu capitalul, adică pe calea 
impăcării mielului cu lupul flămând.

O altă lege apărută în această perioadă 
a fost „legea pentru unificarea asigurări
lor sociale.** din 1933

Asigurările Sociale au fost smulso de 
clasa muncitoare prin lupte grele.

După ce tov. Gh. Apostol spune că 
Asigurările Socia'e în regimul capitalist 
nu cuprindeau pe toți salariații și că co
tizațiile reprezentau de fapt un impozit, 
continuă arătând că numeroase formali
tăți birocratice împiedicau pe muncitori 
să-și realizeze modestele lor drepturi, iar 
mare parle din veniturile Casei de Asigu
rări întrețineau un vast aparat birocratic, 
corupt și pus în slujba intereselor bur
gheziei.

Astăzi sub regimul democrației popula
re, Asigurările Sociale de stat sunt sub 
conducerea sindicatelor, fondurile lor sunt 
acoperite de Stat, iar muncitor i și func
ționarii se bucură din plin de asis'ență 
medicală, case de odihnă, sanatorii, etc.

dul Comunist. întreprinderile sunt mili
tarizate, se introduce regimul de carceră 
pentru cele mai mici abateri etc. într’un 
cuvânt se legalizează teroarea fascistă în 
fabrică.

Așa zisele „legiuiri muncitorești** în 
țările capitaliste și deci și în țara noastră, 
sub regimurile burghezo-moșieiești, con
țineau un minim de prevederi în avantajul 
clasei muncitoare. Acest minim reprezenta 
o cucerire a clasei muncitoare obținută 
prin lupte grele, adesea plătite cu jertfe 
numeroase.

Ele nu au fost niciodată obținute pe 
calea armoniei între clase, pe calea bunei 
înțelegeri între capital și muncă, așa cum 
propovăduiau și mai propovăduesc refor
miștii de pretutindeni, social-democrații 
de dreapta și scizioniștii Internaționalei 
galbene dela Londra.

Ca atare, așa cum ne învață ma
rele Stalin, nici o lege privitoare la 
muncile in fabrică nu se ivește fără 
de cauză, nici o lege privitoare la 
munca in fabrică nu este decretată 
de guvern până ce gurvenul nu este 
pus in fața necesității de a satis
face revendicările muncitorilor.

Se înțelege dela sine că citatul de mai 
sus al tovarășului Stalin se referă la situ
ația clasei muncitoare din țările capitaliste 
In țările în care clasa muncitoare este

(Continuare tn pag. 3)
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forța politică conducătoare în Stat și con
duce poporul muncitor în lupta pentru 
construirea socialismului. Statul este al 
oamenilor muncii; cei ce muncesc își fău
resc legile care le asigură ridicarea ne
contenită a nivelului lor de viață și de 
cultură.

Justiția de clasă a burgheziei era 
îndreptată împotriva interesele celor ce 
muncesc și astfel aplicat ea practică a așa 
zisei legislații muncitorești se făcea 
numai în favoarea patronilor.

După 23 August 1944 
muncitorimea cucerește pentru 

prima oară o legislație 
muncitorească

După 23 August 10 4, când țara noas
tră a fost eliberată de către eroica Arma
tă Sovietică și când clasa muncitoare sub 
co îducerea Partidului său Comunist are 
putință legală de a-și desvolta capacități
le sale de organizare și conducere, ea 
reușește în scurt timp să impună prime
lor guverne, cu majoritate reacționară, 
elaborarea unor măsuri democratice, prin 
care drepturile muncitorilor cucerite cu 
sacrificii de sânge să fie puse în vigoare, 
lărgite, iar aplicarea lor efectiv asigurată.

Un rol important în această perioadă

O legislație socialistă a muncii
După ce arată noile legi și dispoziții 

care exprimă și consolidează noile re
lații socialiste de muncă, tov Oheorghe 
Apostol spune:

Statul de democrație populară esle 
instrumentul clasei muncitoare in lupta 
sa pentru a înfrânge rezistent claselor 
exploatatoare rlsturnate șl încercărLe 
lor de restaurație, peBtru a apă*a Inde
pendența șl securitatea poporului împo
triva uneltirilor Imperialiștilor din afară 
și agenților lor dinăuntrul tării noastre.

Statul este in acelaș timp organiza
torul, planificatorul, conducătorul eco
nomiei naționale ; Interesele sale se con
fundă cu Interesele generale ale clasei 
muncitoare.

A păgubi Statul, ■ călca disci
plina Statului, fixată prin legile și 
Decretele Marii Adunări Naționale, 
ale Prezidiului ei, precum și prin 
Hoiărîrile Consiliului de Miniștri, 
aceasta înseamnă călcarea intere
selor generale ale celor ce mun
cesc.

Deși, în regimul nostru de democrație 
populară munca constituie factorul de 
bază al desvoltării noastre spre socia
lism, șl muncitorimea tării noastre con
sideră munca din ce In ce mal mult ca 
o datorie șl o cauză de onoare, ar fi o 
utopie, după cum ne Învață Lenin, să 
credem că „dobo'ând capitalismul, oa
menii vor învăța deodată să mnncească 
pentru societate, fără nici o noimă de 
drept.. .*

Noi avem nevoie de norme de drept, 
care să constituie o armă de luptă în 
mâna clasei muncitoare împotriva ace
lor elemente care privesc cu nepăsare 
irosirea avutului obștesc, împotriva ace
lor elem nte care desorgantzează pro
ducția, slăbesc disciplina muncii șl În
frânează elanul creator al masselor.

Codul Muncii pe care vl-l prezentăm 
oglindește interesele fun amentale ale 
clasei muncitoare în domeniul organi
zării muncii șl constituie un factor de 
bază pentru construirea socialismului în 
tara noastră. Vă rog să-mi permiteți a 
trece la desvoltarea conținutului proec- 
tului Codului Muncii pe Capitole.

Capitolul 1. Conform dispozițiilor 
acestui capitol. Codul Muncii se aplică 
pe de o parte angaja(llor — muncitori 
și funcționari —- iar pe de altă parte, 
organelor și instituțiilor de Stat, între
prinderilor șl organizațiilor economice 
ale Statului, organizațiilor cooperatiste 
și celor cu caracter obștesc, precum șl 
persoanelor fizice și persoanelor juridice 
din sectorul particular care folosesc 
munca salariată.

Capitolul II al Codului Muncii sta
tornicește principiile generale ale con
tractului colectiv.

Capitolul III al Codului se ocupă 
de contractele de muncă, stabilind o 
serie de reguli cu privire la angajare, 
ia condiții de muscă, la t ansferarea 
dela o muncă la alta etc. Contractele 
de muncă asigură muncitorului șl func
ționarului respectul pentru munca șl 
calificarea sa profesională.

Direcția întreprinderii este obligată 
să-l utilizeze pe muncitori la munca 
pentru care au fost angajați.

Codul Muncii prin acest capitol apără 
pe muncitori și funcționari împotriva 
concedierii nelegale din serviciu

In acelaș timp, Codul prevede posi
bilitatea concedierii legale a acelor e e- 
mente care nu-șt respectă obligațiunile, 
care în mod sistematic calcă îndatoririle 
ce le revin prin cont-actul de muncă.

Asigurarea disciplinei socialiste 
a muncii

Capitolul IV se ocupă de problema 
importantă a asigurării disciplinei socia
liste a muncii in întreprinderi sau Insti
tuții-

Această disciplină este absolut nece- 

l-a avut legea Sindicatelor Profesionale 
din 21 Ianuarie 1945, împusă prin lupta 
unită a clasei muncitoare, guvernului cu 
majoritate reacționară condus de Rădescu.

Ea devine o puternică armă în lupta 
pentru consolidarea unității sindicale, îm
potriva elementelor social-democrate de 
dreapta puse în slujba reacțiuni1 care 
căuta să creeze sindicate galbene dușma
ne unității muncitorești.

Pozițiile cucerite de clasa muncitoare 
au permis Partidului Comunist Român să 
organizeze și să conducă asaltul pentru 
smulgerea totală a puterii politice și eco
nomice din mâinele marii burghezii și să 
deschidă poporului nostru muncitor dru
mul lichidării exploatării capitaliste, dru
mul construirii bazelor socialismului.

Această poziție a clasei muncitoare se 
consolidează prin realizarea unității ei po
litice, organizatorice și ideologice, pe baza 
principiilor învățăturilor mărețe ale ma
rilor genii ale oamenirii, Marx, Engels, 
Lenin, Stalin,

Spargerea unității muncitorești provoca
tă de către social-democrație a fost ast
fel lichidată.

Partea reacționară din P.S.D., unealtă 
mârșavă a reacțiunii interne și a impe
rialismului american și englez, a lost 
învinsă.

sară în întreprinderile noastre unde 
procesul muncii se desfășoară pe baza 
relațiilor socialiste de colaborare tovă
rășească șl ajutor reciproc și ea se rea
lizează prin respectarea întocmai a unor 
norme stabilite în regulamentele de or
dine interioară a întreprinderilor.

Aceste regulamente de or Ine interi
oară vor pievedea că muaclto li și func
ționarii sunt datori să muncească cinstit 
și conștiincios, să îndeplinească repede 
și precis dispozițlunlle conducerii între
prinderii, să vină la timp la lucru, să 
respecte dur ta zi ei de muncă, să folo
sească cât real just timpul de muncă, 
să îndeplinească norma de producție, 
să caute s'o depășească în mod siste
matic, să dea o producție de bună cali
tate, să respecte regulile tehnicii, secu
rității șl de higiena a muncii, :ă pă
zească proprietatea soci «listă.

Deasemenea se prevăd îndatoririle și 
obligațiile conducerii intzeprlnderii, care, 
între altele, trebue să organizeze munca 
in »șa fel încât muncitorii, tehnicienii și 
funcționarii să lucreze după specialitatea 
șl calificarea lor, să aprovizioneze la 
timp intre. rlnderea cu ma eril prime și 
combustibil, să p ocure pentru oamenii 
muncii Instrumente, materiale și piese 
de rezervă, să fixeze locul de muncă al 
angajatului după funcția sa, etc

Norme juste de muncă
Capitolul V tratează prob'ema nor

melor de muncă.
Norma de muncă constituie baza 

aplicării principiului socialist de retri
buire după cauți atea și calitatea pro
ducției, principiu care se realizează prin 
sistemul salarizării în acord. Dispozițiile 
v odulul Muncii asigură fixarea de nor
me juste, as gură stabilitatea lor, mărind 
in felul acesta încrederea muncitorilor 
in normele de muncă. Numai introdu
cerea in procesul de producție a unor 
noi măsuri de raționalizare a muncii 
sau de îmbunătățire a procesului tehno
logic pot determina verificarea și stabi
lirea no melor noi de muncă pe baze 
științifice.

In acest capitol se mai stabilesc con
dițiile de ret Ibuire atunci când norma 
nu a fost îndeplinită sau când se p o- 
duc rebuturi cu sau fără vina angaja
tului.

In tara n astră unde principalele mij
loace de producte industrială sunt bu
nuri comune ale întregului popor mun
citor, orice irosire a acestor bunuri fie 
pe calea rebuturilor, Le pe orice altă 
cale, orice neindeplinlre a normelor, 
lovesc în interesele colectivității, prin 
faptul că toate acestea duc la o scădere 
a productivității muncii, la o scumpire 
a prețului de cost și deci la micșorarea 
puterii de cumpărare a salariului.

In (ările capita’lste, dacă un muncitor 
fără vina lui produce rebuturi sau nu 
îndeplinește noima, mi i se plătește 
nimic.

In tara noastră insă, în asem nea ca
zuri I se asigură muncitorului cel puțin 
două treimi din salariu, chiar dacă nu 
a îndeplinit norma de doua treimi. Dacă 
muncitorul anunță administrația în cursul 
zilei de lucru că produce rebuturi din 
cauza materiei prime sau din alte cauze 
in afara persoanei sale, munca iul va 
fi retribuită integral.

Aceste măsuri au menirea să desvolte 
șl mai mult Interesul muncitorilor și 
funcționarilor pentru buna desfășurare 
a procesului de producție.

Plata muncii după cantitate și 
calitate

In capitelul VI se statornicește prin
cipiul socialist al plătii muncii, după 
cantitate și calitate, ținându-se seama 
de diferența dintre munca calificată și 
cea necallficată, dintre munc« grea șl 
cea ușoară, intre munca efectuată în 
condițiuni vătămătoare sănătăți și ne
vătămătoare.

Prin prezentul capitol se asigură 
principiul ,.la muncă egală plata 
unui salariu egal**, fără să se facă 
nici o deosebire de vârstă, sex sau 
naționalitate.

Sistemele de bază ale salarizări1 în 
Întreprinderi șl Instituții sunt salarizarea 
după durata muncii șl în acord (cu 
burat') Acestea pot fi îmbinate cu 
premii, pe faza criteriilor ce vor fi sta
bilite prin hotărîrea Consiliului de Mi
niștri.

In cazul desfacerii contractului de 
muncă la cererea întreprinderii, plata 
salariului se va face în ziua denunțării 
contractului.

8 ore de muncă pe zi
In capitolul VII, Codul stabilește 

durata normală a timpului de lucru, la 
8 ore pe zl. Cerând angajatului să 
presteze munca pe Întreaga durată a 
zilei de muncă fixată de lege, Codul 
Muncii nu permite însă prelungirea 
acestei durate

Pentru munci executate în c ndlțlunl 
deosebit de grele sau vătămătoare să
nătății, Consiliul de Miniștri, ia propu
nerea C onfederațiel Oenerale a Muncii 
și a Ministerelor de resort, poate stabili 
o du ată mai mică de 8 ore, fără ca 
prin aceasta să aducă o scădere a sa
lariului.

Codul Muncii fixează durata muncii 
de noapte la 7 ore cu asigurarea plătii 
salariului de 8 ore, Iar acolo unde în 
schimbul de noapte nu se poate res
pecta durata de muncă de 7 ore, și deci 
se vor lucra efectiv 8 ore, angajatul va 
primi un spor de 15 la sută asupra 
salariului tarifar.

Munca suplimentară
Munca suplimentară ca regulă este 

Interzisă în R. P. R In cazuri excep
ționale șl numai cu aprobarea preala
bilă a Ministerului de resoit, de acord 
cu Uniunile sindicale se pot efectua ore 
suplimentare.

Codul Mun .11 interzice conducerii 
întreprinderii sau instituției de a chema 
la ore supl mentare tineri până la 16 
ani, femeile gravide, sau acelea care 
alăptează.

Repaosul duminical și concediile 
de odihnă

In capitolul VIII, referitor la timpul 
de odihnă, se prevede că, după 6 zile 
de muncă se acordă tuturor angajațllor 
un repaos de cel puțin 24 ore, fixându- 
se ca regulă generală ziua de repaos 
Duminica (în cazuri excepționale se 
poate fixa altă zi). Nerespectarea repao- 
sului săptămânal este interzisă delege.

Codul Muncii asigură tuturor munci
torilor și funcționarilor care au muncit 
în întreprinderea sau instituția respec
tivă timp de 11 luni neîntrerupt un con
cediu de odihnă de cel puțin 12 zile 
lucrătoare. Pentru muncitorii și funcțio
narii care lucrează în conditiuni deose- 
blt de vătămătoare și grele, precum șl 
pentru angajații a căror zl de lucru este 
nenormată, durata concediului se fixează 
la 24 zile lucrătoare. La propunerea 
C.O. M., Consiliul de Miniștri va putea 
să acorde concedii suplimentare în ra
port cu vechimea neîntreruptă în între
prindere. Se asigură tinerilor până la 
)8 ani un concediu de odihnă de 18 
zile lucrătoare, compensate în bani.

Concediul de boală, de graviditate, 
naștere, etc. nu exclude obținerea con
cediului de odihnă.

Răspunderea personală a muncito
rilor în producție

In capitolul IX se stabilește răspun
derea materială a angajaților și diferite 
compensații bănești.

Codul Muncii prevede că angajați! 
sunt răspunzători din punct de vedere 
material față de întreprindere, pentru 
pagubele produse prin deteriorarea ma
șinilor sau uneltelor, irosirea materiei 
prime și a produselor fabricate.

Vătămarea, distrugerea sau irosirea 
mijloacelor de producție și a produselor 
ce aparțin Statului celor ce muncesc 
aduc după sine pagube economiei na
ționale, fiind e piedică la creșterea pro
ducției și mărind prețul de cost al măr
furilor. Se lovește deci în nivelul de trai 
al oamenilor muncii.

In condițiile regimului capitalist, mun
citorii nu puteau să albă niciun fel de 
atașament față de întreprindere și fată 
de mașinile cu care lucrau, pentrucăele 
nu erau decât un mijloc de exploatare, 
un mijloc prin care capitalistul storcea 
cât mai mult din vlaga muncitorilor 
pentru un salariu cât mai mic.

Astăzi însă, când principalele mijloace 
de producție au fost smulse din mâinile 
capitaliștilor, când aceștia au fost ex- 
propriați de către clasa muncitoare, 
trebuie schimbată mentalitatea cultivată 
zeci de ani în condițiile regimului capi
talist. Iată deci pentru ce este necesară 
ridicarea responsabilității personale în 
câmpul muncii, iată dece trebue ridicată 
conștiința fiecărui muncitor la nivelul 
misiunii pe care o are clasa muncitoare 
de a conduce poporul nostru muncitor 
la construirea socialismului.

Prevederile Codului Muncii care o- 
bligă pe angajatul care vatămă proprie
tatea obștească sub orice formă să aco
pere pagubele produse, sunt o conse

cință firească a noilor relații de muncă 
ce există în întreprinderile noastre, unde 
nu există interese antagoniste între mun
citori și direcția întreprinderii care este 
formată din elemente provenite tot din 
rândurile clasei muncitoare.

In partea a doua a acestui capitol, 
Codul Muncii stabilește diferite com
pensații bănești în favoarea salariaților, 
cum ar fi de pildă: indemnizația de 
preaviz, echivalentă cu câștigul mediu 
pe 14 zile, compensația de concediu ce 
se acordă salariatului care n’a beneficiat 
de concediu în interesul întreprinderii, 
precum și alte compensații care se vor 
hotărî de Consiliul de Miniștri.

Pregătirea profesională
Capitolul X al Codului se ecupă de 

pregătirea profesională a muncitorilor.
Spre deosebire de trecut, când cadrele 

profesionale se complectau spontan, din 
rezerva permanentă de șomeri, acum, în 
țara noastră, această problemă de mare 
însemnătate se rezolvă pe bază de plan.

Deosebit de Importantă pentru pregă
tirea profesională a muncitorilor este 
măsura prin care Ministerele de resort 
trebuie să înființeze pe lângă întreprin
deri școli și cursuri de calificare, reca
lificare și de perfecționare profesională 
pentru muncitori.

Reglementarea muncii tineretului 
și a femeilor

Capitolul XI prevede reglemen
tarea asuncii tineretului până la 
18 ani și a femeilor.

Art. 84 din Cod acordă tineretu
lui până la 18 ani aceleași drepturi 
pe care le au vârstnicii în ceeace 
privește încheerea și executarea 
contractului de muncă, dar în ace
laș timp îi apără împotriva acelor 
condițiuni de muncă care le ame
nință sănătatea sau care împiedică 
desvoltarea lor în bune condițiuni.

In acest capitol ee stabilește ca 
regulă generala că femeile nn pot 
fi repartizate la munci grele, dău
nătoare sănătății. Se garantează 
femeilor dreptul la un concediu de 
35 zile înainte, de 45 zile după 
naștere. Deasemeni se mal acordă 
femeilor în timpul lucrului, în afara 
repaosului de odihnă și masă, și 
pauze pentru alăptarea copiilor. 
Grija aceasta a Partidului și Guver
nului nostru față de femeile mun
citoare și mai ales față de mamele 
muncitoare le asigură condiții de 
muncă în care ele să nu fie împie
decate în desvoltarea lor profesio
nală, le asigură posibilitatea de 
a-și crește copiii în condițiuni ce 
nu pot exista într’un regim capita
list. Femeile gravide în luna a 6-a 
vor fi mutate după avizul medicu
lui la munci mai ușoare, fără ca 
pentru aceasta să li se scadă sala
riul ; aceste femei precum și cele 
care alăptează nu vor fi puse să 
lucreze în schimbul de noapte. 
Toate aceste norme contribuie în 
mod eficace la întărirea familiei.

Protecția muncii
In capitolul XII ee stabilesc prin

cipiile generale referitoare la pro
tecția muncii.

Spre deosebire de regimul capi
talist, unde protecția muncii este 
inexistentă, deoarece pe patron 
nu-1 interesează sănătatea și viața 
muncitorului, ci numai profitul, in 
regimul nostru de democrație po
pulară sănătatea și viața muncito
rilor și funcționarilor constituie o 
preocupare permanentă pentru 
Partid și Guvern.

Nici o întreprindere sau instituție 
nu va putea să-și înceapă activita
tea fără autorizarea prealabilă a 
inspecției tehnice pentru protecția 
muncii și a inspecției sanitare de 
Stat.

In condiții grele de muncă, sau 
la munci vătămătoare, precum și 
pentru acei ce lucrează în condiții 
speciale de umiditate, întreprinde
rile vor pune la dispoziția angaja
ților echipament de protecție în 
mod gratuit. Angajaților care pre
stează munci legate de pericolul 
intoxicării ii se vor da antidoturi, 
al căror cost va fi suportat de în
treprindere.

Codul Muncii precizează rolul 
de prim ordin ce-i revine Confe
derației Gererale a Muncii în a 
organiza pe întreaga țară controlul 
și supravegherea măsurilor legate 
de asigurarea protecției muncii. 
Sindicatele profesionale și asigu

rările sociale
Capitolele XIII și XIV se ocupă 

de sindicatele profesionale și de Asigu
rările Sociale de Stat care funcționează 
în cadrul sindicatelor.

Rolul deosebit de important al sindi
catelor în toate problemele ce privesc 
economia țării ca și în toate problemele 
ce privesc ridicarea continuă s nivelului 
de viață materială și culturală a oame
nilor muncii este recunoscut de Codul 
Muncii.

Codul are un șir de dispoziții care 
vin puternic în sprijinul activității sin
dicatelor.

Codul Muncii garantează desvoltarea 
largă a Asigurărilor Sociale pentru mun
citori și funcționari pe socoteala Statu
lui prin ajutorul medical gratuit, acordat 
celor ce muncesc, și prin punerea la 
dispoziția lor a unor intense rețele de 
stațiuni balneare și climaterice. Folosi
rea integ ală a acestui drept e te asigu
rată prin faptul că conducerea Asigură
rilor Sociale de Stat se află în mâinile 
muncitorilor șl funcționarilor prin inter
mediul sindicatelor.

Libertatea de organizare a sindicatelor 
și drepturile largi prevăzute de Codul 
Muncii pentru cel ce muncesc în țara 
noastră contrastează în mod izbitor cu 
situația sindicatelor din țările capitaliste, 
unde cele mai elementare drepturi de
mocratice sunt călcate în picioare de 
cătro guvernele reacționare și fasciste. 

Obligații temporare de muncă în 
cazuri excepționale

Capitolul XV prevede obligațiile tem
porare de muncă pentru cetățenii Re
publicii noastre, în cazuri excepționale 
șl anume : când es<e vorba de preîntâm
pinarea unor calamități șl când trebuie 
să se facă față unor anumite sarcini de 
Stat, obligații care dacă nu ar fl execu
tate ar periclita Interesele întregii colec
tivități.

Jurisdicția muncii
Capitolul XVI se ocupă cu Jurisdicții 

muncii, arătând care sunt Instanțele $1 
procedura ce pot fl folosite în vederea 
soluționării unul litigiu de muncă.

Ceeace caracterizează noua jurisdicție 
a muncii este faptul că ea rezolvă liti
giile de muncă în spiritul împletirii Inte
reselor Individuale cu cele ale colectivi
tății, așa cum ele rezultă din aplicarea 
legilor făurite de clasa muncitoare. In 
afară de aceasta comisiile care soluțio
nează litigiile de muncă, după cum se 
precizează în acest capitol, sunt formate 
din reprezentant! al sindicatului șl al 
direcțiunii șl funcționează chiar în cadrul 
fabricilor șl întreprinderilor respective 
din sectorul socialist.

Aceasta spre deosebire de vechile 
comisii de arbitraj din timpul regimului 
capitalist care erau Instltutll patronale, 
apărau Interesele patronului, șl în fața 
cărora muncitorul nu putea nici odată 
să-șl stabilească drepturile furate de 
patron.

Tovarăși și tovarășe,
In alcătuirea proectului Codului 

Muncii, ne-am inspirat din legis
lația muncitorească cea mai avan
sată din lume, din legislația Uniu
nii Sovietice, ținând seama de rea
litățile economice și politice ale 
țării noastre.

In URSS. nu există nici o cate
gorie de muncitori, funcționari, 
țărani, cooperatori, meșteșugari 
cooperatori, asupra cărora să nu 
se extindă ocrotirea legislativă a 
muncii, nu există nici o ramură 
a economiei Statului în care con
dițiile de muncă să se poată sta
bili în mod arbitrar Ori unilateral, 
în dauna intereselor celor ce mun
cesc și a întregii societăți sovie
tice. Legislația muncii în Uniunea 
Sovietică a constituit și constituie 
unul din factorii cei mai de seamă 
care a contribuit la construirea 
socialismului și la trecerea treptată 
spre construirea comunismului.

Codul Muncii reprezintă exact 
contrariul legislației pretins «mun
citorească** din țările capitaliste, 
care nu este decât un paravan în 
dosul căruia capitalul monopolist 
înrobește și pauperizează massele 
muncitoare sub teroarea crizelor, 
șomajului și foametei. Fiecare pre
vedere legală care acordă vreun 
avantaj oarecare oamenilor muncii 
este rodul unor lupte grele uneori 
Îndelungate și sângeroase împo
triva exploatatorilor, iar aplicarea 
ei nu poate fi asigurată decât prin 
ducerea unor lupte permanente.

Se recunoaște rolul important 
pe care 11 au sindicatele sub con
ducerea Partidului nostru In lupta 
pentru îndeplinirea Planului de Stat, 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață a celor ce 
muncesc, pentru construirea socia
lismului.

Statornicirea drepturilor prevă
zute în codul de față dă munci
torilor și funcționarilor din țara 
noastră siguranța zilei de mâine, 
întărește încrederea și dragostea 
lor față de regimul de democrație 
populară, față de Partidul Munci
toresc Român, față de scumpa 
noastră Patrie, și constituie un pas 
înainte pe drumul construirii so- 
cialismului.
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Importante economii de materiale 
la Secția Mecanică

Sudora Acasandri Vasilica ajută la
ridicarea de noi cadre calificate

Una din condițiile princi
pale din întrecerea socialistă, 
cel mai sigur mijloc de în
deplinire a Planului de Stat 
este și economia de materiale.

La secția Mecanică majo
ritatea muncitorilor, înțele
gând importanța economiilor 
de materiale, întrebuințează 
la maximum orice material 
ce intră în procesul de pro
ducție și în lucrările de regie.

Putem da câteva exemple 
de economii făcute de urmă
torii tovarăși:

Tov. Sermi Mihăilă, strun
gar în secția Mecanică, eco
nomisește cuțitele rapide și 
totuși reușește ca prin efortul 
lui, să taie mai multe cochile 
decât cei dinaintea lui cari 
lucrau la mașina respectivă.

Frezorul Negrilă Aron face 
economii la stupă și la așa 
zisele „cuțite freze“, nedând 
ocazia ca aceste freze să fle 
stricate sau rupte, știind că

Cum s’a desfășurat

„Săptămâna Copilului" la Hunedoara
„Săptămâna Internațională a 

Copilului" este sărbătorită cu en
tuziasm deosebit în orașul nostru. 
In cadrul acestei săptămâni, Luni 
29 Mai a. c, s’a deschis la Clu
bul Muncitoresc »Alexandru Sa- 
hia« Expoziția »Cartea Copilului*. 
Prin acest mijloc Partidul nostru 
educă noua generație, vitoarea 
constructoră a socialismului. Cei 
50 pioneri care au luat parte la 
deschiderea Expoziției și-au ma
nifestat bucuria și voința lor de 
a învăța în permanență, luând 
mai târziu cărți de citit.

Marți, a avut loc concursul de 
șah interdetașamente, acesta fiind 
câștigat de detașamentul de pio
neri Nr. 34, învingând cu 2—1 
Detașamentul Nr. 20 S‘au obți
nut următoarele rezultate : Sieber 
(34) — Pugacev (20) 0—1, Jucos 
(24) — Gostian(20)l—0 și Adler 
(34) — Vlad (20) 1—0.

Maestrul, factor activ 
în îndeplinirea Planului

(Urmare din pag. 1)

Mai sus s’a spus că maestrul 
trebue să fie primul în secție, să 
ia în primire toate instalațiile și 
să organizeze în condiții cât se 
poate de bune desfășurarea pro
cesului de producție. Acest lucru 
nu se întâmplă la maestrul Trifu 
Ioan dela Secția Laminoare: El 
vine aproape în fiecare zi cu o 
jumătate oră mai târziu la lucru, 
iar datorită acestui fapt nu poate 
desfășura o muncă bine organi
zată în schimbul său. La fel ma
estrul Stanciu Augustin dela 
groapa de turnare a Oțelăriei 
Siemens Martin, fiind delăsător 
în muncă și lipsit de energie 
creatoare, întârzie cu pregătirea 
gropilor și văzându-se în situații 
neplăcute țipă fără rost la mun- 
citofi pentru a accelera pregăti
rile creind în felul acesta o atmos
feră nesănătoasă în jurul său.

Toți aceștia trebue să ia exem
plu dela maeștri ca: Râpeanu 
Romulus care se ocupă îndea
proape de educația muncitorilor, 
Bagner dela groapa de turnare a 
Oțelăriei Siemens Martin care 
știe să-și organizeze bine munca, 
Truța Vasile dela Secția Forje 
care sprijină efectiv cursurile de 
calificare, având o frecvență de 
peste 9O°/o și Suciu Nicolae de 
pe terenul de sus al Furnalelor, 

acestea se procură greu din 
comerț. Aceleași economii de 
„rapiduri" le fac și munci
torii dela mașinile de rabo- 
tat Piocher Adalbert, Dobra- 
ter, Dionisie și Toma Teo- 
dosie, care depun eforturi 
pentru realizarea unui regim 
sever de economii.

Secția Mecanică, nu a pri
mit stupă de 2 luni, și totuși 
muncitorii Atelierului Meca
nic au reușit să întrețină ma
șinile în cele mai perfecte 
condițiuni, utilizând la maxi
mum stupă ce se mai găsea 
prin dulapurile lor.

Exemplul acestor muncitori 
conștienți să fie un îndreptar 
pentru toți cei ce încă nu 
sunt pătrunși de acest spirit 
de economie, care nu-și dau 
seama că toate acestea con- 
tribue efectiv la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor ce re
vin acestei secții în cadrul 
Planului de Stat.

Miercuri, s’a făcut recenzia căr
ții »Marite« de pionerul Caraba- 
șiu Ioan, urmată de discuții, Pio- 
nerii participanți au ascultat cu 
multă dragoste viața eroinei sovi
etice, arătându-și și ei voința de 
a deveni patrioți buni ai Republi
cii noastre.

Joi a avut loc întâlnirea pione- 
rilor cu un fruntaș din Combina
tul nostru, tov. Dănică Ioan, care 
le-a arătat viața lui din trecut și 
educația ce a primit-o din partea 
Partidului, care-1 ajută zi de zi 
în lupta sa, care luptă pentru ri
dicarea nivelului de trai și cultu
ral al celor ce muncesc.

Vineri a avut loc concursul 
de tenis de masă interdetașamen
te și Sâmbătă la ora 16 va avea 
loc un cerc literar, la ora 18 în
tâlnire cu părinții, apoi închide
rea Săptămânii Internaționale a 
copilului și a Expoziției »Cartea 
copilului* 

care prin buna organizare a 
muncii asigură în bune condițiuni 
dirijarea corfelor cu minereu spre 
furnal.

Elementele tinere trebuesc pri
vite cu încredere și maestrul Bu- 
dai Dionisie a dat dovadă de a- 
cest lucru, ajutând efectiv pe tâ
nărul Stanciu Aurel care astăzi 
este un topitor de frunte la cup
toarele Siemens Martin.

Asemenea exemple trebuesc 
urmate de maeștrii noștri pentru 
ca astfel punând mai presus in
teresele colectivității decât cele 
personale să contribue la pregă
tirea cadrelor ce vor construi so
cialismul la noi în țară. Nu tre
bue să se gândească numai la 
câștigul său așa cum face ma
estrul Toma Emil dela Secția 
Furnale care din cauză că nu 
știe cum să-și organizeze munca, 
muncitorii din schimbul său au 
un câștig mai mic decât ceilalți. 
Dacă munca este bine organizată 
neajunsurile în îndeplinirea pla
nului dispar și nu se va putea 
spune că instalațiile nu pot da 
mai mult, ci dimpotrivă Planul 
se va putea îndeplini cu ușurință 
iar maestrul devenind un educa
tor și raționalizator de seamă al 
procesului tehnologic, va fi un 
factor activ în lupta clasei mun
citoare pentru pace și socialism.

Acolo lângă ușe, cu foaia 
de angajare în mână rămăsese 
țintuită locului. Din liniștea 
plaiurilor comunei Cărpenești, 
Jud. Tutova unde mnncise ca 
salariată agricolă, aci în uzină 
în zgomotul pistoalelor de nituit 
în huruitul macaralelor și în lu
mina orbtoare a aparatelor de 
sudură electrică, o cuprindea un 
sentiment de frică. Niciodată 
nu-și închipuise Vasilica Aca
sandrei cum arată o uzină. 
Fusese angajată în echipa de 
curățenie în Atelierul Constuc- 
ții Metalice din Combinatul 
Siderurgic Hunedoara.

Treceau zilele și Vasilica își 
vedea conștiincios de treabă. 
Se obișnuise cu atmosfera a- 
gitată din Uzină. Aranja pie
sele. învățase să le deosebească, 
începuse să cunoacă muncito
rii și muncitoarele din atelier. 
Tresărea din când în când la 
flama puternică a aparatelor de 
sudat. încet, încet, a îndrăgit 
meseria de sudor. De câte ori 
avea de lucru prin secția de 
sudură, urmărea cu atenție 
munca celorlalte femei. Urmă
rea toate mișcările lor și căuta

Elevii Școlii Profesionale
se pregătesc de examenul de

Alături de întreg tineretul din 
țara noastră, elevii Școalei Pro- 
fesionle Siderurgice conștienți de 
rezultatele ce trebue să le obțină 
în acest an la examene și-au 
intensificat eforturile.

Pentru a fi la înălțimea sarci
nilor în vederea examenelor, or
ganizația U T.M din școala noas
tră, a mobilizat și ajutat tinerii 
mai slabi să-și însușească cât mai 
bine materiile predate.

Datorită acestor măsuri s’a 
ajuns la unele rezultate destul 
de frumoase. Numărul de 25% 
elevi, pe semestrul întâi, care e- 
rau amenințați să rămână cori- 
genți sau repetenți a scăzut la 
12%.

Reorganizarea grupelor de în
vățătură după primul simeștru 
precum și munca de lămurire

Din zi în zi se îmbunătățesc condițiunile 
de trai ale muncitorilor din Combinatul nostru

Sub conducerea Partidului și a 
guvernului nostru, clasa munci
toare din Republica Populară Ro
mână, obține noi succese, care 
contribue la ridicarea nivelului de 
trai a celor ce muncesc.

In urma eforturilor depuse, pro
ductivitatea muncii șrește, prețu
rile de cost scad și beneficiile 
realizate de întreprinderi, sunt 
folosite pentru îmbunătățirea con- 
dițiunilor de viață a'e muncitori
lor. Succesele obținute în anul 
trecut de muncitorii Combinatului 
nostru, au făcut posibile luarea 
de măsuri pentru construirea de 
noi locuințe, cantine și cabane, 
în care angajații noștri să tră
iască în condițiunile cele mai 
bune.

Pentru asigurarea mânei de luc
ru, necesară Uzinei noastre, au 
venit din toate colțurile țării mun
citori dornici de a lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea Planului 
de Stat.

Aceștia, în majoritatea lor au 
fost cazați în locuințele cabane.

Cum numărul celor ce vin la 
Hunedoara crește neîncetat, s’a 

să intre în tainele acestei me
serii. * * *

Se împlinesc șase luni dela 
venirea Vasilicii în atelier. In 
acest timp, prima serie a școa- 
lei de calificare luase sfârșit.

In secția de sudură apăru
seră alte femei. Curiozitatea 
Vasilicii nu mai cunoaște mar
gini. Se simțea neîndreptățită.

„Sunt de 6 luni aci. Pe mine 
nu m’au dat la meserie — își 
spunea ea. Altele vin acum și 
lucrează, pe când eu tot la 
mătură am rămași"

Când l-a întâlnit pe Balint 
Carol secretarul Comitetului de 
secție, Vasilica i-a spus nemul
țumirea ei.

— „Și tu poți urma școala 
de calificare, alegeți o meserie", 
răsună puternic în urechile Aca- 
sandrei, cuvintele secretarului 
sindiacal. De atunci, Vasilica se 
făcu mai dârză, mai hotărîtă. 
Tot mai mult își căuta de 
lucru prin secția de sudură.

Pe tabloul școlii de calificare 
seria a Il-a figura și numele 
ei. începuse școala...

* * *

prin diferite ședințe, au contribuit 
în cea mai mare măsură la rezul
tatele arătate mai sus.

Un exemplu elocvent îl prezin
tă elevul Bența Mircea organiza
torul clasei I. c. care și-a înțeles 
pe deplin sarcinile urmând întot
deauna cu toată dragostea învă
țătura organizației, de a fi exemplu 
în toate.

Prin munca pe care a depus-o 
împreună cu elevii buni din cla
sa respectivă, a reușit să ajute o 
serie de tovarăși să poată promo
va clasa, chiar din acei care erau 
amenințați să rămână repetenți.

In vederea examenelor de sfâr
șit de an, pentru obținerea celor 
mai frumoase rezultate, o sarcină 
de bază revine fiecărui elev, de 
a face Un efort înzecit pentru a-și 
însuși cât mai bine materia pre
dată.

simțit nevoia construirii de noi ca
bane, mai confortabile.

Astfel din inițiativa Partidului 
s’a pus în construcție Tabăra Nr. 
1 — Berindei —

Aceasta a intrat în funcțiune 
în ziua de 1 Iunie a. c. înzestra
tă cu 1250 paturi confortabile, 
cu cearceafuri, pături noi și sal
tele tapisate, dormitoarele prezin
tă un aspect plăcut de colectivi
tate sănătoasă.

Bucătăria amenajătă în cele mai 
moderne condițiuni, cu inventar 
complect nou și dotată cu veselă 
și tacâmuri din cele mai bune, 
deservește o sală de mese spați
oasă cu aspect de cazinou. Baia 
cu dușuri funcționează perma
nent, pentruca oamenii din toate

TOVARĂȘE !9

Sli cetit romanul „frtegura“
de Eusebiu Camilar? — Dacă nu, citește-l!

VINERI, 9 IUNIE, orele 15 în sala Cazinoului 
vom avea ocazia să stăm de vorbă cu autorul lui.

In ziua de 20 Ianuarie 1950 
în biroul salariilor sosise înca
drările noilor muncitori. Pe ta
blou, la grupa I-a categoria I»., 
numele Acasandrei era în frun
te. Terminase școala. Partidul 
făcuse și Acasandrei Vasilica din 
comuna Cărpenești un rost în 
viață. Conștientă că Planul de 
Stat asigure un trai’mai bun tu
turor celor ce muncesc, munc ea 
cu spor depășindu-și zilnic nor
mele cu 85—90%, deveni id 
fruntașe pe secție.

Drumul străbătut de Vasil'ca 
pentru calificare, nu a fost 
greu. Sprijinită de Partid și în
drumată de Sindicat ea a îm ă- 
țat multe. La terminarea șc< Iii 
de calificare își luase angaja
mentul că va ajuta și pe a ții 
să cunoască această meser.'e. 
Acest angajament a devenit 
faptă. Până astăzi ea a reușit 
să inițieze în tainele meseriei 
pe elevul Bătrâna Iosif și Vi
toarea sudoră Deac Ghiz la, ,pe 
care îi supraveghează și îi î î- 
drumează zilnic pentru a da și 
ei la rândul lor o contribuție 
însemnată în producție, pentru 
îndeplinirea Planului de Sta’, 
pentru pace. Țopan Iom

Siderurgice
fine de an

Spiritul de colectivitate și aju
tor reciproc trebue să ia un 
avânt cât mai puternic, fiindcă 
numai așa vom putea aplica în 
practică lozinca: „Câți mai puțini 
corigenți și nici un repetent."

La fel tov. profesori vor trebui 
ca în această perioadă până la 
începerea examenelor, să stea și 
mai mult în rândurile elevilor, 
sprijinind și ajutând elevii mai 
slabi pentru a putea promova.

Astfel strânși uniți în lupta 
pentru obținerea celor mai fru
moase rezultate în școala noaslră, 
vom putea da la sfârșit de an o 
serie de cadre bine pregătite ne
cesare atât de mult în drumul 
nostru de construire a socialis
mului în țara noastră.

Pătrău Petru

schimburile să aibă apă caldă și 
asigură astfel o perfectă curățenie

Pentru a putea beneficia cât 
mai mult timp de aceste condiți- 
țiuni optime puse la dispoziț a 
muncitorilor de către Direcțiunea 
Combinatului, se cere din partea 
muncitorilor ce locuiese în această 
tabără, să vegheze la păstrai ea 
inventarului mobil și imobil, la 
păstrarea unei curățenii perfecte 
și introducerea unei discipline li
ber consimțite prin organizarea de 
comitete pe dormitoare, prin care 
să dea dovadă că au înțeles da
toria lor față de Patria noastră, 
în care toți cei ce muncesc, duc 
o viață din zi în zi mai bună.

Schdnborn Francisc
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