
DOI ANI 
dela nați< malizare

■

La 11 Iunie 1950 se împlinesc 
doi ani dela marele act revoluțio
nar săvârșit de proletariatul din 
țara noastră, actul naționalizării 
principalelor întreprinderi indus
triale, bancare, de asigurări, minere 
și de transporturi.

Prin acest act, proletariatul a 
dat o lovitură puternică exploa
tării capitaliste, căci astfel poporul 
muncitor deținând puterea politică 
în Stat, a devenit stăpânul majo
rității mijloacelor de producție 
industrială și desființează exploa
tarea muncitorilor de către capi
taliști în întreprinderile care au 
trecut în mâna Statului.

înainte de 23 August 1944, ca
pitaliștii erau concentrați perma
nent asupra producției din între
prinderile lor. — După 23 August 
1944, capitaliștii nu mai aveau 
interesul de a organiza întreprin
derea pentru a produce cât mai 
mult, întărind astfel economia țării 
noastre democrate, ci o sabotau 
prin toate mijloacele. In felul 
acesta, ei au sabotat refacerea 
economică a țării și au devenit 
factori activi la distrugerea între
prinderilor. Ei au refuzat să mai 
facă orice fel de investiții în pro
priile lor întreprinderi, nu numai 
pentru a pune în funcție mașini 
și instalații noi, dar nu le-au re
parat nici pe cele vechi.

Marele act revoluționar al națio
nalizării, este important prin faptul 
că cele mai multe părți a mijloa
celor de producție au intrat în 
mâinile Statului, ca drept comun 
al întregului popor. Naționalizarea 
nu este o simplă schimbare de 
proprietate întreprinderea tre
când din mâinile unui patron in 
mâinile altuia, ci trecând in mâi
nile Statului, au devenit bunuri 
comune cu caracter socialist.

Acum beneficiul nu mai intră 
în buzunarele capitaliștilor, ci ser
vește noilor investiții, pentru des- 
voltarea industriei, pentru creierea 
de noi fabrici și uzine, - ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii, pentru ridicarea de școli, 
clădirea de noi spitale, creșe și 
cămine de zi, locuințe muncito
rești, teatre și lăcașuri de cultură 
necesare poporului muncitor.

Naționalizarea a permis să se 
treacă la planificarea industriei și 
prin aceasta la desvoltarea acelor 
ramuri industriale de care țara are 
nevoie pentru progresul economic 
și cultural

Smulgerea mijloacelor de pro
ducție din mâinile exploatatorilor, 
desființarea exploatării și trecerea 
industriei in proprietatea Statului 
ca bun comun al poporului, este 
rezultatul luptei revoluționare de 
clasă a proletariatului împotriva 
burgheziei, sub conducerea Parti
dului ei de avantgardă.

Uzina noastră și în timpul ca
pitaliștilor era a Statului, a statu
lui condus de burghezie.

Ei nici odată n’au avut interesul 
să facă investiții pentru moderni
zarea și specializarea procesului 
de producție. La Hunedoara nu 
au pus în funcție mașini noi, de
cât atunci când a trebuit să stoarcă 
bogățiile țării noastre, pentru a 
îngrășa propriile lor buzunare, 
atunci când pregăteau un nou 
război contra pașnicului popor 
sovietic, război prin care ei urmă
reau să-și întoarcă însutit capita
lurile investite în industriile pro
ducătoare de armament.

Condițiile de muncă nu numai 
că erau rele, dar erau complect 
neomenești. Trebue să ne amin
tim de viața muncitorilor din uzina 
noastră, în perioada dictaturii 
antonesciene, când muncitorii lu
crau sub teroarea baionetelor și 
a carcerelor. Nu trebue să uităm 
nici de muncitorii care erau aduși 
pentru mărirea producției de răz
boi, muncitori cărora nu Ii se 
ofereau nici cele mai elementare 
condițiuni de cazare

In tot timpul cât Uzinele Hu
nedoara au aparținut statului bur

ghez, capitalștii au avut interesul 
să demonstreze lumii întregi că 
Statul este un prost gospodar, că 
muncitorii din întreprinderile sta
tului nu pot trăi altfel, decât prost 
și că singurile întreprinderi ren
tabile și deci avantajoase statului 
și muncitorilor sunt numai acelea 
din proprietatea particulară.

După naționalizare, Partidul a 
mobilizat întreaga clasă munci
toare în lupta pentru redresarea 
economică și împotriva greutăților 
materiale pe care burghezia le-a 
aruncat asupra poporului.

Luând în propriile ei mâini 
conducerea întreprinderilor, clasa 
muncitoare a desmințit afirmațiile 
burgheze, dovedind, că Statul 
muncitorilor este mai bun gospo
dar și aduce mai mari beneficii 
întregului popor.

Nici când în uzinele noastre, 
nu s’a produs atât ca în anul 
1949, — primul an planificat, — 
nici când situația materială a mun
citorilor din uzinele noastre nu a 
fost atât de ridicată.

Acum investițiile din ce în ce 
mai numeroase nu au scopul de 
a produce oțel pentru armament 
de război, ci ele sunt făcute pen
tru a ușura și asigura cele mai 
bune condițiuni de muncă, pen
tru a mări producția care va în
tări economia țării noastre, prin 
mărirea numărului de tractoare și 
mașini de tot felul.

Furnaliștii bătrâni sunt acei 
care-și dau seama mai bine ca 
oricine de faptul, că cele de mai 
sus sunt realități.

Munca la Furnal în trecut era 
ca o pedeapsă. încărcatul și îm
pinsul vagonetelor cu minereu și 
cocs, descărcatul lor în furnale, 
constituia o muncă brută istovi
toare și plină de primejdie.

Prin planificare, Statul a desti
nat o sumă importantă pentru 
mecanizarea furnalelor, și astăzi 
operațiunile cele mai grele se fac 
cu ajutorul mașinilor.

Mari fonduri se alocă de către 
Statul nostru pentru investiții care 
să asigure viața muncitorilor. Ma
șinile cari înainte dădeau zeci de 
schilozi, astăzi sunt prevăzute cu 
apărători de siguranță, care înlă
tură pericolul de accidentare.

Prin toate acțiunile noastre do
vedim că, noi, oamenii muncii 
care formăm Statul de astăzi, sun
tem mai buni gospodari.

Dovezile le întâlirm Ia tot pa
sul : noul oraș muncitoresc în 
care sute de familii duc o viață 
tot mai bună, taberele noi care 
s’au ridicat și se ridică în jurul 
orașului și adăpostesc in cele mai 
bune condițiuni miile de munci
tori veniți din toate colțurile țării 
pentru a contribui la mărirea 
producției de fontă și oțel, noile 
dispensare dela Hunedoara, Ghe- 
lar și Teliuc, spitalele dela Hu
nedoara și Ghelar, școlile, creșa 
și căminul de zi și cluburile mun
citorești, constitue cele mai elo
cvente argumente că numai sta
tul socialist este acela care oferă 
cele mai bune condițiuni întregu
lui popor.

Astăzi, la împlinirea a doi ani 
dela marele act revoluționar al 
naționalizării, datoria tuturor mun
citorilor din Combinatul nostru 
este aceea de a se opri o clipă 
să-și facă bilanțul activității sale 
pe ultimii doi ani: să vadă cum 
a muncit, care a fost aportul lui 
la realizarea mărețelor înfăptuiri 
ale clasei muncitoare sub condu
cerea Partidului și anaiizându-le 
conștiincios, să ia o atitudine 
justă față de muncă — dacă nu 
a avut în trecut — și să porne
ască hotărit la luptă pentru a 
contribui la îndeplinirea și depă
șirea Planului de Stat, prin care 
să întărească economia noastră 
socialistă și prin aceasta puterea 
întregului lagăr al păcii care în 
frunte cu măreața Uniune Sovie
tică, condusă de Marele Stalin, 
va asigura o viață fericită între
gii lumi muncitoare.
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„Semnătura mea ;i a tovarășilor mei 
va fi o lespede de mormânt pentru 

ațâțătorii la un nou război"
Aceste cuvinte le-a rostit prim- 

topitorul medaliat Baba Ioan, dela 
Furnalul Păcii când a depus sem
nătura pe apel,

A venit cU câteva ore înainte 
de-a intra in șut. I se spuse de 
către organizația pe bază U.T.M, 
că intr’un cadru festiv, mun
citorii vor depune semnăturile lor 
pentru viață, pentru buna stare a 
familiilor lor, pentru socialism.

— Nu mi se poate șterge din 
minte ororurile războiului. Nu pot 
să uit flăcările care ne-au mistuit 
casa părintească din comuna Dol- 
hești Jud. Baia, unde am copilă
rit împreună cu ceialalți 7 frați 
ai mei.

Război vor acei care câștigă 
depe urma lui. Eu care mi-am 
pierdui mama in timpul evacuă
rilor, eu care am muncit o vară 
întreagă pentru 200 kg. de grâu 
la chiaburi, spun un hotărît nu, 
războiului Spun nu, pentrucă’l 
urăsc cum urăsc și pe acei care 
doresc un nou război. Acei care 
vor războiul, sunt de teapa lui 
Vasile Pantelimon chiaburul din 
comuna mea natală, unde am 
slugărit pentru mâncare. Sunt acei 
cărora li s’au luat fabricile, sunt 
acei care ne-au exploatat până la 
sânge. Acei care nu vor război 
suntem noi clasa muncitoare, 
suntem acei care luptăm pentru 
făurirea socialismului.

Sunt mândru că pot contribui 
și eu la lupta pentru construirea 
socialismului. Sunt mândru că 
lupt alături de oamenii muncii, 
alături de fruntașii Combinatului 
Siderurgic Hunedoara. Sunt bu
curos că pot depune și eu sem
nătura alături de milioana de sem
nături, care va fi o lespede de 
mormânt pentru ațâțătorii la un 
nou război."

Este mândru c’a depus semnă
tura pe Apel și că dă sute de 
tone de fontă, care împreună cu 
relizările clasei muncitoare con
dusă de Partidul Munitoresc Ro
mân merge din victorie în victo
rie întărind lagărul păcii în fruntea 
căreia stă invincibila Uniune So
vietică condusă de marele Stalin.

Tănase Nicuță

La IntrEprinderea de Construcții Itr. 12 
sb apiicâ o noua metodă sovietică 

dB zidărie
Pe șantierul „Orașul Muncito

resc" al întreprinderii de Cons
trucții Nr. 12 din Hunedoara, s’au 
făcut experiențe în vederea apli
cării metodei sovietice de zidărie 
„Chirov*

Au participat la experiență in
ginerii șefi de șantier și câte doi 
zidari și dulgheri depe toate cele
lalte șantiere ale întreprinderii.

Noua metodă a fost aplicată 
de zidarul Farcaș Emeric.

In cele 25 de minute de expe
riență el a zidit 2,10 m. c. de 
zidărie, ceeace înseamnă că într’o 
oră s’ar putea zidi 5 m. c. de 
zidărie.

Prin aplicarea acestor metode 
se lucrează cu 3 cărămizi deo
dată, iar mortarul este transpor
tat la locul de muncă printr’un 
tub de cauciuc, la o presiune de 
3 atmosfere.

In felul acesta îițelege zidarul 
Farkaș Emeric să muncească, 
cutând din zi în zi metode mai 
ușoare de muncă care pot aduce 
rezultate frumoase în procesul de 
producție.

Vineri, 9 Iunie 1950

LUPTÂND PENTRU PACE

Muncitorii Combinatului nostru 
cer reducerea timpilor normați

La întreținerea liniei C. F. U. 
muncitorii au cerut reducerea 
timpului de lucru la diferite luc
rări de întreținere, prin care se 
aduce lunar o economie de cca. 
35—36 000.

Reducerea prețului, la lucrări
le de întreținere s’a făcut în me
die cu 3,36*/® față de trimestrul I.

Muncitorii dela Fabrica de oxi
gen au cerut norme noi de pro
ducție, conștienți că prin aceasta 
contribue efectiv la ridicarea pro
ducției și productivității muncii.

Prin noile norme introduse s’a 
asigurat o ridicare a producției, cu 
cca. 30%.

Tovarășul Mai Petru muncitor 
la secția Construcții Metalice în 
urma raționalizării procesului da 
fabricație a țevilor pentru desfun
dat sticul la cuptoarele O. S. M.

FRUMOASE DEPĂȘIRI DE NORME 
obținute de muncitorii secțiilor noastre

Din zi ce trece in secțiile Com
binatului nostru, se obțin realizări 
frumoase în vederea îndeplinirii 
Planului de Stat și ridicării pro
ducției și productivității muncii.

La secția Turnătoria de oțel, 
echipa tov. Strempel Carol apli
când metoda sovietică la lucrarea 
troacelor basculante pentru Oțe- 
lăria Siemens Martin a depășit 
norma lunii Mai cu 246®/o.

Echipa tov. Steltzner Iuliu prin 
eforturi în muncă a reușit să de
pășească norma lunii Mai cu 
135%, lucrând la troace de în
cărcat fier la Oțelăriile S. M.

La fel, echipa tov. Toma Ro- 
mulus are pe aceeaș perioadă o 
depășire a normei de 147%, la 
piese pentru morile de ciment 
Vulcan.

Intresga secție a avut jpe luna 
Mai o depășire de 37,87%.

*
La Turnătoria de Tuburi echi

pa tov. Stoica Alexandru, a de
pășit norma lunii Mai cu 130% 
la bătut de tuburi iar echipa tov. 
Toma Petru are o depășire de 
112*/, tot la bătut de tuburi Strun
garul Pleter Dumitru are depășită 
norma la tăiat de tuburi cu 91*/,. 
întreaga secție, a avut o depășire 
de 2,65°/» «TOT MAI MULTE ECHIPE FRUNTAȘE

LA MINELE GHELAR
Minerii dela Minele de Fier Ghe

lar, antrenați în întreceri socialste 
luptă cu elan sporit pentru a da 
tot mai multă siderită și limonită 
pentru întărirea Patriei noastre, 
pentru pace.

Cu toate greutățile întâmpinate 
de ei din cauza terenului de 
muncă nefavorabil, totuși multe 
din echipele dela Ghelar, și-au în
deplinit norma lunii Mai, ba chiar 
au depășit-o.

Echipa lui Lup loachim, deco
rat cu „Ordinul Muncii" clasa III, 
aplicând metoda sovietică „cicli
că", pe două fronturi deodată a 
reușit să depășească norma cu 
84%.;

Ca întotdeauna, echipa lui este 
în frunte, iar exemplul lui este 
urmat și de echipa condusă de 
Radu Ioan, care până acum era 
printre ultimele. De data aceasta
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și Furnale cere reducerea timpu
lui de lucru și astfel manopera 
in loc de 3,30 lei pe metru lini
ar de țeavă făcută i se plătește 
cu 2,90 lei și în acelaș timp echi
pa lui de 5 oameni s’a redus la 
4 oameni dând totuși acelaș sau 
chiar depășind producția anteri
oară. |

In felul acesta echipa lui Mai 
Petru realizează pentru Combina
tul nostru o economie de 59.076 
lei în 6 luni.

Din cele mai sus se constată 
că învățătura Partidului nostru 
este însușită cu entuziasm de 
massele muncitoare care depun 
eforturi pentru ca urmând linia 
trasate de Partid să ajungă cu un 
ceas mai devreme la societatea 
socialistă.

La Furnalul L fumai fruntaș in 
producție, echipa lui Baba Ioan 
are o depășire de 15,86%. Exem
plul lui a fost urmat de echipa 
tovarășului Schweighoffer Abei 
care are o depășire de 9,93°/», și 
echipa tov. Dojescu Simion cu o 
depășire de 9,18*/®.

Furnalul I, Furnalul Păcii a ob
ținut o depășire a normei pe luna 
Mai de 11,71°/®.

Oxigenul este o materie foarte 
necesaJă industriei noastre șl de- 
aceia muncitorii fabricii de oxi
gen, înțelegând marea importanță 
a muncii lor desfășoară întrecerea 
socialistă în condițiunile cele mai 
bune.

In fruntea întrecerii st află 
schimbul lui Herban Vamle care 
a dat cu 17,48“/» mai mult oxi
gen urmat de a lui Blaga Ioan cu 
17,72*/» și a lui Man Mihai cu 
15°/» mai mult oxigen peste plan.♦

Prodocția Cuptorului de 5 tone 
a fost cu 20,26*/» peste normă, 
în cadrul întrecerilor evidențindu- 
se echipele lui Băda Ioan, cu 
20,35%, Popa Alex. cu 11,54*.», 
și Lupescu Teodor cu 39% peste 
plan.

el a dat 63*/* peste normă. Echi
pa lui Radu Nicolae a dat 61%, 
a lui Ispas Simion cu 61%, iar 
a lui Radu Dumitru și Alte Aron 
de Orwontul Nr. mai mult mine
reu peste plan cu 53%.

La fel și echipa de zidari din 
mină, condusă de Toplicean Gh. 
printr’o bună organizare a muncii 
in loc de 2 rostogoale ridicate ca 
până in prezent, a ridicat 3, și a 
avut o depășire de 41%.

In felul acesta muncitorii dela 
Minele de fier Ghelar sprijină 
din plin eforturile furnaliștMor dela 
Hunedoira pentru ca aceștia să 
dea Republicii noastre Populare 
mai multă fontă de calitate cât 
mai bună, fiind convinși c& prin 
aceasta contribue Ia lupta pentru 
pace, pentru bunăstare.

Mata Miran
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DIN ȚARA SOCIALISMULUI
100.000 ruble economii la o fabrică din Riga

CE SA CETIM? 
întărirea vigilenței, sarcină de cinste a fiecărui om 

al muncii din Republica Populară Română
Participând activ Ia Întrecere, 

muncitorii dela uzina ,,Varonis“, 
din Riga, manifestă o deosebită 
inițiativă creatoare. Anul acesta, 
stahanoviștii au realizat o serie de 
propuneri pentru îmbunătățirea 
procesului tehnologic, pentru eco
nomisirea materiilor prime și a 
materialelor.

Cunoscutul stahanovist Grighis 
a elaborat o nouă metodă care

Crește numărul membrilor Asociației 
inginerilor și tehnicienilor sovietici

ln ultimii trei ani, numărul 
membrilor Asociației inginerilor și 
tehnicienilor sovietici a crescut 
dela 70.000 la 150.000.

Sporul acesta se datorește ri
dicării unor noi cadre de oameni 
de știință din rândurile muncito
rilor și ale stahanoviștilor.

Asociația inginerilor și a tehni
cienilor sovietici a luat ființă acum 
20 de ani.

Desvoltarea industrială a Uni
unii Sovietice a antrenat foarte 
mulți muncitori simpli la muncă 
științifică, iar anul trecut a fost 
admis în asociație primul grup de

Colectivele teatrale
și studenților

Recent, teatrul de dramă și co
medie din Moscova și teatrul 
„Comsomolul leninist" din Lenin
grad au apelat la toți activiștii 
artei ca să ajute pe elevi și stu- 
danți la organizarea unei vacanțe 
de vară plăcută și instructivă. La 
acMt apel a răspuns, printre al
tele, și colectivul de creație al

Activitatea bibliotecii Academiei de Știință 
a U. R. S S.

Prezidiul Academiei de Științe 
a URSS a discutat raportul asu
pra activității desfășută de biblio
teca Academiei. înființată în se
colul al XVIIl-lea ea este una din 
cele mai vechi și mai mari biblio
teci ale Uniunii Sovietice, cuprin
zând aproape 15 milioane vo 
lume.

Fondul de bază pentru toate 
ramurile științei se află la Leni- 
grad. Colecțiile de publicații știin
țifice periodice de litopisețe și 
cărți rusești din secolul al XVIII- 
lea, manuscrise, ediții vechi stră
ine și cărțile din biblioteca per
sonală a lui Petru I, sunt de o 
valoare deosebită.

La Moscova se află biblioteca 
principală pentru știința sociali 
Înființată In anul 1918. In această 
bibliotecă sunt concentrate prin
cipalele colecții de cărți de istorie, 
filosofie, drept, slavistică, orien

Legăturile de prietenie dintre elevii sovietici 
și cei din țările de democrație populară

Elevii din Donbans sunt în co
respondență cu elevii școlilor din 
țările de democrație populară. Zi
lele aceastea, a sosit pe adresa 
școlii medii No. 8 din orașul Sla- 
viansc, o scrisoare din Sofia — 
capitala R. P. Bulgaria. Autorii 
acestei scrisori, elevii școlii „Di- 
mitrov", povestesc despre succe
sele lor in învățătură, despre fe
ricirea de a trăi intr’o țară liberă. 
«Aceasta o mulțumim Armatei 
Sovietice, — scriu ei, — care a 
eliberat țara noastră de sub ju
gul fascist și a dat poporului nos
tru posibilitatea să-și construiască 
o viață nouă. Noi trăim bine și 
suntem fericiți Ni s’au creat toate 
condițiile pentru a ne însuși cu 
succes cunoștințe cât mai temei
nice. Noi învățăm Intr’o școală 
mare și luminoasă, și avem pro
fesori experimentanți.*.

Odată cu scrisoarea, elevii bul
gari au trimis și ziarul lor, unde 
se vorbește despre avântul cu 

accelerează procesul de vulcani
zare a curelelor de trnsmisiune.

In urma aplicării propunerii sta- 
hanovistului, uzina economisește 
aproape 10.000 ruble anual. Ino
vațiile și perfecționările vor eco
nomisi uzinei aproape 100 000 
ruble anual, asigurând devoltarea 
în viitor a productivității muncii.

(Agerpres)

500 stahanoviști, care au ajutat 
și grăbit progresul tehnicii sovie
tice.

Astăzi numai în filiala Moscova 
a Asociației sunt înscriși 200 de 
muncitori care lucrează la diferite 
cercetări științifice.

In întreaga Uniune Sovietică 
există astăzi mii de muncitori 
metalurgiști, muncitori din indus
tria grea și ușoară, textiliști, pe
troliști și muncitori din transpor
turi care fac cercetări științifiice în 
cadrul acestei Asociații.

(Agerpres)

în ajutorul elevilor

teatrului „Rustaveli" (orașul Tbi- 
lisi). Teatrul și-a luat angajamen
tul să prezinte, special pentru 
tineret, piesa „Zâmbetul învingă
torului" și să ia patronatul asupra 
cercurilor de artiști amatori, să 
creeze brigăzi speciale de pioneri 
și de tineret colhoznic (Agerpres) 

talistică, de economie a Rusiei, a 
URSS, a țăriilor de democrație 
populară și a lumii capitaliste, 
cărți consacrate relațiilor interna 
ționale, mișcării muncitorești, lup
tei pentru pace. Pe lângă cele 16 
filiale ale Academiei de Științe a 
U. R. S. S s’au înființat biblioteci 
științifice. Afară de aceasta pe 
lângă secțiunile, institutele și la
boratoarele Academiei există peste 
100 biblioteci pentru diferite spe
cialități.

Biblioteca Academiei de Științe 
a URSS desfășoară o intensă ac
tivitate științifică, organizează ex
poziții de cărții, face schimb 
de ediții științifice cu institutele 
de cercetări și cu bibliotecile știin
țifice.

Prezidiul Academiei de Științe 
a URSS a trasat noi sarcini pen
tru Îmbunătățirea muncii la bi
blioteca Academiei. (Agerpres) 

care tineretul din R, P. Bulgaria 
participă la construirea socialis
mului în țara lor.

Elevii din Slaviansc primesc 
scrisori și din celelalte țări de de
mocrație populară. Intr’o scrisoare 
din orașul Chermitz, eleva Anno- 
lise Kirschmer, din clasa X-a, 
membră a uniunii „Tineretului 
german liber", mulțumește în nu
mele tovarășelor sale Țării Sovie
tice, poporului ei și Marelui 
Stalin, pentru ajutorul dezintere
sat acordat Germaniei Democrate.

»In clasa noastră, —scrie ea,— 
toți elevii sunt membri ai uniunii 
„Tineretul german liber" Cercu
rile de artiști amatori ale uniunii 
dau deseori reprezentații în clu
burile din uzine.

Noi dorim ca poporul german 
să nu mai repete niciodată greșe
lile din trecut și să nu fie atras 
din nou intr’un război de către 
imperialiștii americani".

(Agerpres)

Dascălii proletariatului, Marx, 
Engels, Lenin și Stalin ne învață 
că în perioada de trecere dela 
capitalism lupta de clasă se as
cute și ia formele cele mai dife
rite. Aceasta se datorește pe de o 
parte creșterii forțelor socialismu
lui, iar pe de altă parte creșterii 
împotrivirii burgheziei, care pe 
măsură ce pierde puterea își apă
ră tot cu mai multă înverșunare 
ultimile poziții. Țara noastră se 
găsește acum în perioada de tre
cere dela capitalism la socialism. 
In această broșură se arată cum 
lupta de clasă ascute din ce în 
ce mai mult și la noi.

Foștii fabricanți și moșieri nu 
pot uita vremurile, când se îmbo
gățeau pe spinarea omului mun
citor, iar capitaliștii străini nu pot 
renunța la bogățiile țârii noastre 
care se scurgeau în buzunarele 
lor fără fund. Toți aceștia, cu o 
ură mereu crescândă, încearcă pe 
toate căile să lovească în pute
rea populară, încearcă să întrone
ze vremurile de jaf și exploatare

BRIGADA ISTEȚILOR
Printre ultimile cărți sovietice traduse 

șl publicate de Editura Tineretului, a 
apărut .Brigada Isteților* scrisă de cu
noscutul autor sovietic Vladimir u o- 
cichln

Această carte oglindește lupta eroică 
pe care o brigadă de tineri sovietici o 
duce in cadiul unei mari turnătorii de 
oțel din regiunea Povoljiei pent u câști
gare bătăliei oțelului.

Eroii romanului sunt trei țineri sovie
tici, veni I dlntr'un colhoz bogat al re
giunii, nânați de dorința fierbinte de 
a-și însuși meșteșugul prețios al tur
nării oțelului. Dorința lor isvorește din 
patriotismul înflăcărat al omului sovietic 
Ei știu că patria sovietică are nevoe de 
cât mai multe msșlnl pentru desvoltarea 
industriei sovietice șl de cât mal multe 
tractoare. Acești tineri își dau bine 
seama că pentru a se realiza toate aces
tea, este nevoie de oțel cât mai mult și 
mal bun Fiecare este conștient că ră
nile adânci pe care războiul fâlhăresc 
al fasciștilor le-au lăsat Țărti Socialis
mului, nu pst fi lecuite decât prin muncă 
încordată șl perseverență pe Irontul 
uriaș al muncii pașnice și creatoare

Egor Annușchln, unul dinte cei trei 
tineri, poartă cu mândrie pe pieptul său 
tineresc medalia ,Pa tlzanul din Răz
boiul pentru Apărarea Patriei*. Greută
țile și suferințele frontului antifascist, 
l-au călit șl maturizat șl de acela el 
privește cu încredere și bărbăție viitorul, 
fiind elementul cel mai pozitiv din 
această carte ln contradicție cu Egor,

Pilmul: Ceața brună
Berlinul în anii de criză eco

nomică a capitalismului, Care a 
urmat primului războiu mondial. 
Pretutindeni, șomaj, mizerie, foa
mete. In aceste condițiuni se în
firipă o idilă de dragoste între 
Hans și Lotte. In primii ani ai 
căsniciei lor, ei îndură lipsuri gre
le, deoarece Hans este șomer. 
Nașterea fiului lor, Helmut este 
un izvor de mari bucuri’, dar și 
de mari necazuri. Hans nu gă
sește de lucru și ocupațiile lui 
sporadice nu pot asigura copilu
lui o hrană indestUlătoare. Helmut 
e slab, bolnăvicios.

Trec an>i... Situația lui Hans 
se îmbunătățește. El găsește de 
lucru într’o mare întreprindere 
tipografică.

Cu sprijinul trusturilor și al 
militariștilor germani, Hitler vine 
la putere. Germania e cuprinsă 
de furia nazistă. Hans refuză la 
început să se înscrie în rândurile 
partidului nazist, dar în cele din 
urmă, temându-se să nu-și piardă 
slujba, e nevoit s’o facă. Ideile și 
sentimentele lui sunt însă potriv

prin deslănțuirea unui nou război. 
Pentru a-și atinge scopurile lor 
criminale, ei își strecoară în țara 
noastră ca și în celelalte țări de 
democrație populară, spionii și 
agenții lor plătiți. Procesul grupu
lui de spioni al lui Rajk din Un
garia și al lui Traicio Costov în 
Bulgaria dovedesc cu prisosință 
acest lucru. In fruntea tuturor 
complotiștilor, asasinilor și spio
nilor din țările de democrație 
populară, imperialiștii americani 
au așezat clica facistă-teroristă 
a lui Tito. Dar, după arată bro
șura, tuturor acestor uneltiri mâr
șave massele largi populare con
duse de partidele lor comuniste 
și muncitorești le răspund cu 
strângerea rândurilor lor, cu în- 
tețirea vigilenței revoluționare. Bro
șura ne arată toate sectoarele de 
activitate în care clasa muncitoare 
trebue să-și extindă vigilența re
voluționară. Astfel, fiecare om al 
muncii membru și nemebru de par
tid trebUe să vegheze zi de zi 
ca uneltirile burgheziei să fie

tânărul Polovodov Alioha — ca puter
nice rămășițe ale educației burgheze, — 
își începe munca la unui din cuptoarele 
SiemenB Martin, st pânlt de un senti
ment individualist, mic burghez, care îl 
face să creadă că muncind secta-, va 
reuși să înfrângă greutățile

Această mentalitate înapoiată, cu con
ținut egoist constitue marea deosebite 
1 Jeologlcă, cate se va construi chiar din 
primele zile între el șl colectivul său de 
muncă De acest lucru se sesizează în 
primul rând bătrânul turnător Macar 
Ivanovl.i Acest tovarăș de muncă aiul 
Alioha, cu ajuto ul Iscusit al secretarului 
o ganizațiel de Comsomel șl a întregii 
brigăzi de turnători, va reuși să risi
pească din sufletul tânărului, rămășițele 
moralei burgheze, ajutându-1 zi de zi 
să-și însușească conținutul minunat al 
educației comuniste, desvoltând miezul 
sănătos și cinstit din sufletul său

Procesul de transformare ideologică 
a lui Alioha începe chiar în ziua când 
el se izbește de organizația ( omsomo- 
lului. El obsearvă că în munca sa cât 
și a tovarășilor săi, sprijinul șl dragostea 
părintească a Partidului șl a Comso- 
molului călăuzește șl întărește pe fie
care brigadier.

Dragostea sa pentru Natali', fata bă
trânului Macar ivanovicl, îl îndârjește 
ambiția de a munci mai mu t și mal 
bine, de a fi evidențiat, lăudat șl apre
ciat în brigadă. — Insă educația 
din trecut îl apasă conștiința, im- 
pingându-l la hotărîrea de a înfrunta

nice crimelor și bestialității hitle- 
riste. El împărtășește convingeri
le cumnatului său Kurt, care fiind 
comunist, e mereu hărțuit de 
poliție.

In școli, otrava hitleristă pătrun
de în sufletul întregului tineret. 
Helmut primește aceeași educație 
ca și colegii săi. El devine un 
sclav fanatic al .educației" naziste 
și nu se sfiește să-și denunțe 
părintele atunci când acesta, 
aflând că cumnatul său a murit 
în închisoare, sparge tabloul lui 
Hitler. Helmut fuge de acasă, în 
timp ce tatăl său este arestat. 
In timpul cercetărilor se descope
ră faptul că Hans ducea o acti
vitate comunistă.

Izbucnește cel de al 2-lea răz
boiu mondial. Trec ani de grele în
cercări, de cumplite suferințe pen
tru întreaga omenire. In cele din 
urmă, vinovății își primesc pedeap
sa. Fiara nazistă, care a deslănțuit 
războiul, este răpusă chiar în bâr
logul ei. Victorioasele Armate So
vietice dau lupte grele pe străzile 

preîntânpinate și demascate la 
timp. Oamenii muncii trebue să-și 
întărească și să-și a scută vigilența 
în apărarea avutului obștesc în 
îndeplinirea și depășirea Planului 
de Stst, în lupta pentru întărirea 
alianței dintre clasa muncitoare 
și ță ănimea munci mare, împotri
va dușmanului de clasă — chîabu 
rul. întărirea vigilențeirevoluționare 
este deasemeni o sarcină de frun
te în munca de partid.

Prin explicațiile și exemplele 
concrete pe care ni ie dă, broșu
ra ne face să înțel gem just ne
cesitatea și însemnătatea vigilenței 
revoluționare.

In încheiere, broșura arată că 
desvoltând în fiecaie om al mun
cii spiritul vigilenței revo’uționare 
față de dușmanii dinlăuntrul și 
din afara țării, p rrtidul nostru 
își va îndeplini cu succes toate 
sarcinile construcții i socialiste, iar 
țara noastră va putea da un aport 
real și concret în lupta pentru 
pace a oamenilor muncii din lu 
mea întreagă.

singur greutățile muncii, de a-și cucer 
singur victoria, ignorând cu stăruință 
forța creatoare a muicii colective. — 
Acesta esL motivul care îl face să Iro
sească 50 tone oțel, vărsate din neizbu- 
tirea sa de a lucra slr gur. decreta'ului 
organizației de Coms >moi spune : < u 
prețul celor 50 de tone de oțel l-am 
cucerit pe Alioha Polovodov, pătrund 
adânc î.i sufletul său. Abia acum Alioha 
își dă seama cât de g.eșit a fost, sub- 
rpreolnd angrenajul muncii colective.

In paginile următoaie «le cărții, auto
rul ni-l prezintă pe Alioha într'un pro
ces de plină creștere b >lșevlcă. Cu aju
torul stăruitor al celor din jurul său, el 
reușește treptat, treptat să se prime
nească, curățindu-se de zgura mentali
tății nesănătoase.

ln ansamblu, le.tura cărții „Brigada 
Isteților* ne zugrăvește cu multă mă- 
estrle artistică lupta dintre verhiu șl 
nou, luptă caie se manlfistă cu multă 
Intensitate în munca șt viața oamenilor 
sovietici și in această luptă aprigă în
totdeauna tot ce este veihiu și putred 
dispare și moare, Iar noul se desvoltă 
In această luptă, forța raotrlcă o con- 
s'itue munca ideologică a Partidului, a 
Comsomolulul și a elem.ntelor înaintate 
ale societății sovietice.

Această carte minunată care ne îm
părtășește din experiența bogată șl glo
rioasă a tineretului sovietic ttebuește 
citită șl conținutul Însușit de tineretul 
nostru.

Berlinului. Hans este eliberat din 
închisoarea Moabit de către osta
șii sovietici. In acest timp, Lotte 
este uc’să într’un adăpost de ex
plozia unei bombe. Hans a rămas 
acum singur, îndurerat...

Și într’o zi Helmult, care fuse
se luat prizonier, se reîntoarce în 
Pahie. Sunt 6 săptămâni de când 
Helmut e la Berlin, dar nu în
drăznește să se ddcă la tatăl său 
Prietena sa, Inge, îl îndeamnă s’o 
facă. Helmult a înțeles de mult 
că a fost victima nebuniei care 
cuprinsese tineretul gei . nan. a în
țeles crimele și atrocitățile naziști
lor... Sfios, el se întoarce acasă 
și-i cere tatălui său iertare pentru 
durerea pe care i-a pricinuit-o. 
înțelegător, Hans îl iartă. In dra
gostea dintre Helmut și Inge, 
Hans retrăește propria sa viață.

Ar părea că totul se repetă 
dela capăt. Nu 1 Totul nu trebue 
să se repete 1 Cruzimile și barba
riile hitleriste nu trebue să se mai 
repete! Oamenii trebue să-și fău
rească o viață mai bună, mai 
luminoasă.
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cercurilor de politică curentă
Având în față directivele Ple

narei a V-a a C. C a Partidului 
Muncitoresc Român, conducerea 
organ’zației Județene C. S H. a 
trecut la punerea lor în practică.

După curățirea de elementele o- 
portuniste, cea mai importantă 
sarcină a Partidului este munca 
de ridicare a nivelului politic și 
teoretic a membrilor, cunoscut 
fiind că, cu cât nivelul politic și 
cunoștințele marxist-leniniste a 
membrilor sunt mai ridicate, cu 
atât rezultatele muncii lor în toate 
domeniile sunt mai concrete, mai 
rodnice.

Pentru a îndeplini această sar
cină, Organizația noastră Jude
țeană, a luat o serie de măsuri 
care vor contribui la o bună or
ganizare a învățământului de Par
tid de toate gradele creind astfel 
cadre bine pregătite atât de ne
cesare construcției socialiste.

Pentru a orienta just «cercurile 
de politică curentă», — care con- 
stitue prima treaptă și cea mai 
largă formă a învățământului de 
partid, conducerea Organizației 
Județene, a organizat în ziua de 
3 Iunie a. c. o conferință cu pro
pagandiștii tuturor cercurilor de 
politică curentă din cadrul Jude- 
țenei, în care s’au analizat ve
chile metode de lucru și s’au tra
sat noi directive.

Din rapoartele prezentate de 
propagandiști au reeșit o serie de 
deficiențe în muncă, provocate 
unele, din lipsa de instructaj din 
partea Secției de Propagandă și 
Agitație, altele din interpretarea 
greșită a directivelor de către în
suși propagandiștii cercurilor.

Cercurile de politică curentă a 
organizațiilor de bază Construcții 
Metalice, C. F. U., Pază, Fabrica 
de Oxigen, au fost formate din- 
tr’un număr foarte mare de mem
brii de partid precum și din ne
membri, fapt care a făcut ca la 
discuții să nu poată fi antrenați 
toți tovarășii, astfel ședințele ne- 
atingându și scopul.

In alte cercuii, propagandistul 
în loc de a pune în discuție pro
blemele broșurii respective, începe 
prin a ceti broșura, prelucrând

Să luptăm pentru un preț de cost 
cât mai scăzut

Unul din factorii de bază ai 
acumulării socialiste, este reduce
rea costurilor de producție.

Evidența costurilor de producție 
trebue să oglindească în mod fidel 
întreaga gospodărie a întreprin
derilor, tendințele de îmbunătățire 
economică cât și deficiențele avute, 
spre a putea trage concluziile 
necesare de îndreptare în viitor.

De aceea se impune ca urmă
rirea, evidența și planul de sinteză 
a costurilor să se bucure de toată 
atenția cuvenită în orice întreprin
dere, astfel ca prețul de cost să 
fie cunoscut în orice moment, în
cepând dela primul conducător 
până la muncitorul cel mai simplu.

In acest scop s’a creat un ser
viciu de costuri de producție și în 
cadrul Combinatului nostru.

Pentru ca acest serviciu să-și 
poată atinge însă scopul, se im
pune o mobilizare generală a tu
turor factorilor productivi și în
drumarea acestora spre un regim 
sever de economii, spre o gospo
dărie chibzuită până în cele mai 
mici compartimente.

apoi fiecare problemă întâlnită.
Deasemeni o lipsă întâlnită în 

multe cercuri, este slaba frec
vență, ceeace arată o muncă or
ganizatorică superfecială.

După analiza activității cercu 
rilor de politică curentă, făcută 
de tov. Pipoș loan, responsabilul 
Secției de Propagandă și Agitație 
a Județenei, a urmat un instruc
taj asupra modului de organizare 
și funcționare a cercurilor, ins
tructaj făcut de tov. Dobra Cons
tantin.

Din instructaj a reeșit că:
In Cercurile de politică curentă 

membrii de partid învață și tre
buie să învețe să citească și să 
înțeleagă informațiile de Partid 
din presa de partid.

Cercurile de politică curentă se 
organizează pe „organizații de 
bază" cuprinzând numai pe mem
brii de partid și fiind formate din 
cel mult 20 membri.

Dacă organizația de bază cu
prinde un număr mai mare de 
membri, aceștia vor fi cuprinși 
într’un număr de cercuri cores
punzătoare.

Cercurile de politică curentă se 
țin bilunar (odată la 2 săptămâni).

Pentru buna lor funcționare, 
răspunde organizația de bază ș> 
în acest scop ea trebue să se în
grijească de numirea unui pro
pagandist priceput, — care să nu 
fie responsabil cu propaganda și 
agitația din organizația de bază.

Propagandistul cercului, va pri
mi un instructaj din partea sec
ției de Propagandă și Agitație din 
cadrul Județenei, pentru a fi bine 
pregătit la fiecare ședință de cerc.

El se va îngriji de primirea bro
șurilor și difuzarea lor din timp 
tuturor membrilor cercului, — pen
tru ca aceștia să poată însuși și 
pregăti problemele în legătură 
cu ea.

Prin agitatori, propagandiștii vor 
verifica însușirea materialului du
pă care va convoca ședință.

La ședință, propagandistul va 
face o prezentare a broșurilor, 
care nu va ține mai mult de 15 
minute, arătând în mare proble
mele ce trebuesc atinse, dând a-

Variațiile de consumuri denotă 
un mers anormal în procesul teh
nologic și o lipsă de omogenitate 
în controlul și supravegherea con
sumurilor noastre de materiale, 
cu un cuvânt deficiențe în gradul 
de organizare al muncii noastre.

Se impune deci să se termine 
odată cu risipa de materii prime, 
auxiliare, energii, sau de orice 
natură ar fi ele, să dispară acel 
„dute-vino“ din incinta uzinelor, 
să ne rămână ca o tristă amintire 
cuvintele „locații*1, iar calitatea 
produselor să formeze în viitor 
faima CSH.-ului și stindardul de 
onoare al angajaților acestuia.

Așa cum și in alte întreprinderi 
au luat ființă brigăzi de economii, 
este momentnl ca și în cadrul 
Combinatului nostru să se creeze 
o brigadă de economii și curățe
nii, a cărei preocupări de căpetenie 
să fie grija de a păstra și folosi 
cu cea mai severă chibzuială ma
terialele de consum și produsele 
rezultate.

Realizarea Planului de Stat în 
sectorul siderurgic, înseamnă să 

poi cuvântul membrilor din cerc 
și antrenându-i în discuții pentru 
ca acestea să țină cel puțin o oră. 

Problemele se vor lega cu lo
cul de muncă, dându-se exemple 
concrete pozitive, accentuându-se 
asupra lipsurilor, și a sarcinilor. 

După ce ficare membru a luat 
cuvântul, propagandistul va trage 
concluziile legându-le de specifi
cul fiecărei secții în cadrul căruia 
funcționează cercul de politică 
curentă.

Pentru stimularea membrilor din 
cerc, se va folcsi arma criticii 
și autocriticii, popularizându-se 
prin gazetele de perete cei ce fac 
progrese, criticându-se cei cu frec
vența neregulată și care asistă pa
sivi la discuții.

In urma instructajului, foarte 
detailat, s’a hotărît înființarea unUi 
cerc model, din mijlocul celor pre- 
zenți, cu un număr de 15 tov. 
care să demonstreze practic mo
dul de funcționare a cercurilor de 
politică curentă.

Tov. Dobra Constantin, numit 
propagandist al cercului model, a 
expus broșura «Planul de Stat 
pe 1950».

Luând cuvântul în urma expu
nerii, tov. Greț leagă sarcinile în 
lupta pentru realizarea Planului 
de aceea a popularizării metode
lor sovietice, de întrecerile socia
liste, de organizarea muncii etc.

Tov. Calous pune accent deo
sebit pe ajutorul acordat de Uniu
nea Sovietică, oamenilor muncii 
din țara noastră pentru îndeplini
rea și depășirea Planului, prin 
materiale și tehnicieni.

Și astfel, rând pe rând, mem
brii cercului, iau cuvântul arătând 
sarcinile fiecărui sector de muncă, 
administrativ, tehnic, controlul, 
evidența, securitate, etc.

In urma ședinței model propa
gandiștii au primit practic un ins
tructaj pe care aplicându-1 în cer
curile respective, va duce la îm
bunătățirea muncii politice, va 
contribui la ridicarea nivelului tu
turor membrilor, va ajuta astfel 
Secția de Propagandă și Agitație 
a Județenei în munca sa de for
mare a cadrelor de partid.

N. Babarți.

producem la timp oțel mult, bun 
și ieftin.

Aceste sarcini trebuesc însă în
deplinite în totalitatea lort fiindcă 
așa cum nu se poate concepe o 
producție întârziată sau necores
punzătoare condițiilor tehnice, tot 
astfel nu se poate admite ca pro
ducția să depășească prețul normal.

Să ne concentrăm deci atenția 
și asupra felului cum ne gospo
dărim avutul, să ducem o luptă 
dârză împotriva cheltuelilor nepro
ductive și a risipei sub orice for
mă s’ar prezenta, să căutăm a da 
o utilizare cât mai complectă a 
deșeurilor, să luptăm necontenit 
pentru economii, pentru reducerea 
prețului de cost.

însemnătatea și importanța re
ducerii prețului de cost să se 
întipărească în mintea tuturor celor 
care contribuie la făurirea so
cialismului, în mintea tuturor celor 
care luptă pentru o viață fericită, 
pentru pace.

Ing. Alexandru Rimbaș 
șeful serviciului costuri 

de producție

Dizenteria este o boală infecto
contagioasă cu evoluție sezonieră 
care atinge maximum de frecvență 
vara (Iunie, Iulie și August) sca
de toamna, iar în timpul iernii 
aproape dispare. Apare la toate 
vârstele și dă o imunitate de 2 — 
4 ani. La copii sub 2 ani pre
zintă o gravitate excepțională. 
Se ivește deobicei în regiunile 
supraaglomerate, periferia orașe
lor, în internate, cămine, cazărmi 
și pretutindeni unde curățenia 
este defectuoasă.

Ea este produsă de un microb 
ce se localizează io intestinul gros 
și se elimină prin materiile fecale 
timp de 2—3 luni iar uneori 1 
an sau mai mult.

Poarta de intrare a microbului 
este tubul gastro-intestinal. Con
tagiunea se face direct și indirect. 
Direct prin contactul imediat cu 
bolnavul; indirect prin contactul 
cu rufăria intimă hainele de pat, 
vesela bolnavului și prin interme
diul muștelor, care transportă 
microbii (dela fecale bolnavului 
sau obiectele injectate de acesta, 
la alimente, apă etc) Legumele, 
laptele, untul și apa injectată cu 
asemenea bacili, reprezintă dese 
mijloace de contagiune, contra 
cărora nu se poate lupta decât 
printr’o viață cât mai higienică.

Latrinele primitiv construite, 
constitue un adevărat pericol so
cial din acest punct de vedere, 
— fiindcă bacilii dizenteriei pot 
trăi în pământ 2—3 luni. In 
asemenea cazuri pământul devine 
un adevărat rezervor microbian.

Dizenteria prezintă forme ușoa
re și grele. Tabloul ei clinic e do

Cum își petrec oamenii 
muncii concediul de odihnă

Și în anul acesta ca și în cei
lalți ani, prin grija Partidului și 
Guvernului nostru, nenumărați 
muncitoripleacă în concedii de odih
nă în stațiuni balne-climaterice, 
pentru ca într’adevăr în cele 15 
sau 21 de zile cât stau acolo 
să-și reînprospăteze torțele.

Iată ce ne spune tovarășa To
por Rozalia muncitoare la Secția 
Oțelăria Siemens Martin, care a 
fost în concediu de odihnă la 
Predeal.

,Aș vrea să știu să scriu și eu 
singură să fac un articol la ziar 
și să arăt în el tuturor muncito
rilor cât de bine m’am simțit la 
Predeal, să arăt cum Partidul și 
Guvernul nostru se îngrijește de 
oamenii muncii, și le asigure 
odihna.

Nici când nu visam să merg 
la vreo stațiune balneo-climaterică, 
ba mai mult, nici nu știam ce 
este aceea. In trecut doar la 
„ domnii “ — la care le spălam 
eu înainte de a mă angaja în 
uzmă — auzeam că se pregătesc să 
meargă la băi, să se odihnească. Se 
năștea atunci în mine o ură față 
de acești trântori cari, tot anul 
nu făceau altceva decât mâncau 
bine și jucau cărți, iar apoi tot 
ei erau aceia cari aveau dreptul 
să se odihnească, iar noi, munci
torii, cari de dimineața și până 
scara munceam până ne eșiau 
ochii pentru un salar de mizerie, 
noi care eram trudiți și bolnavi, 
nu ne bucuram de atenția nimănui.

Dar odată cu 23 August au 
venit zile frumoase pentru popo
rul muncitor. Acum noi aceia cari 
muncim avem dreptul la odihnă.

Cercetându-se fișele medicale, 
s’a aflat că am fost bolnavă de 
pleurită. Am fost atunci căutată 
acasă de către un tovarăș dela 
Sindicat pentru a mi face cunos
cut să mă prezint pentru întocmi

minat de temperatură, sensibilita
te abdominală, diarei frecvente 
(cu mucus, sânge, tenesme sen
zație imperioasă de defecare).

Scaunele pot fi uneori foarte 
frecvente 20—100 în 24 ore.

Tratamentul constă mai întâi 
în repaos de pat, apoi regim : în 
primele zile ceai, apoi supă de 
chimen, lapte diluat cu ceai și 
după aceea se trece la orez, etc. 
apoi mere rase de 5x200 gr. în 
24 ore. In a 3-a și a 4-a zi se 
ia și ceai sau decoct de orez. Se 
face seroterapie specifică, spălă- 
turi intestinale, comprese calde 
umede, supozitorii cu calmante, 
etc.

In lupta cu această boală se 
impune declararea, izolarea bol
navului, desinfectarea cu antisep
tice a obiectelor cu care a venit 
în contact; materiale fecale nu 
vor fi aruncate pe pământ. Legu
mele și fructele înainte de con
sumație trebuesc spălate sau fierte.

In trecut această molimă sece
ra în fiecare an sute de copii, 
dată fiind mizeria în care erau 
siliți să trăiască oamenii muncii. 
Astăzi datorită asistenței gratuite, 
datorită spitalelor noi, corecte, 
prin grija și atenția Partidului, 
situația s’a îmbunătățit simțitor, 
totuși este o datorie a tuturor 
oamenilor conștienți să lupte 
pentru prevenirea acestei boli, 
prin toate măsurile de higienă 
arătate mai sus, pentru ca evitân
d-o, și păstrându-și intactă sănă
tatea să poa ă prin muncă încor
dată să contribue la îndeplinirea 
și depășirea Planului de Stat

Dr. Lucia Poruțla

rea formelor, pentru a pleca la aer.
Am plecat în ziua de 9 Mai 

împreună cu alți 9 tovarăși la 
Predeal.

Aici am întâlnit mulți tovarăși 
dela alte întreprinderi din alte lo
calități.

După ce luam cafeaua cu lapte 
la care se dăuga pâine cu unt 
și marmeladă la discreție, stăteam 
pe balcon, ascultam radio și dis
cutam între noi. Discutam despre 
producție, despre orașele de unde 
am venit dar mai discutam și 
despre bandiții care se lăfăiau 
înainte vremuri în cele locuri fru
moase cu aer curat dătător de 
sănătate.

Pela ora 10 eram întrerupți de 
tovarășii care ne aduceau câte o 
gustare.

După aceasta mai făceam câte 
o plimbare până la ora mesei. 
La masa de prânz ni se servea 
3 feluri de mâncare, bună și con
sistentă. Fiecare ne duceam apoi 
să ne odihnim in camerele curate 
cu lingeria de pat ca neaua. La 
oi ele 4 după masă ni se servea 
câte o gustare, după care unii 
plecau la un film, iar alții ne 
strângeam pentru a ceti ziarele, 
sau alte reviste frumoase.

Seara la cină ni se servea două 
feluri de mâncare bună.

Așa am petrecut cele 15 zile 
la Predeal.

La plecare mă uitam tristă la 
ceilalți tovarăși cari știau carte și 
carii își spuneau: >Să mai îmi 
seri tovarășe cum muncești după 
ce te întorci în producție».

Aș fi vrut să scriu și eu celor
lalte tovarășe însă nu știu carte.

Dar deși am 44 de ani, tot am 
să mă înscriu la școala de alfa
betizare pentru ca la anul viitor, 
când voi mai merge la băi să pot 
să scriu și eu tovarășelor cu care 
mă voi împrieteni acolo.

(ContlnuiiM fu pas. 4)
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Să dăm o atenție deosebită instructajelor 
pentru prevenirea accidentelor

fRaid — ancfietă la tabăra 2 
fRataga

In lupta pentru îmbunătățirea 
condițiilor de protecția muncii, s’a 
dus în unele domenii o activitate 
planificată, încununată de cele 
mai bune succese.

Problemele prevăzute în Con
tractul Colectiv al Combinatului 
nostru, pe intervalul dela 1 Ianuarie 
până la 30 Mai 1950, privind 
măsurile de protecția muncii, au 
fost realizate în cea mai mare 
parte.

Este cunoscut de toți muncitorii 
uzinei faptul că la Secția Furnale 
și Turnătorii s’au dat spre folosință 
vestiarele, că s’au făcut apărătoare 
de angrenaje, de transmisiuni și 
mașini la Mecanică, Construcții 
Metalice și Forță, s’au înființat 
două posturi de prim ajutor la 
Furnale, s’au făcut balustradele 
dela Prăjitoare și altele.

Făcând o analiză a măsurilor 
de protecția muncii, se constată 
că dacă într’o direcție s’a lucrat 
intens, problema prevenirii acci
dentelor de muncă nu a fost pri
vită cu destulă atenție și seriozi
tate.

* * *
Comisia Protecția Muncii din 

uzină, pentru a preveni toate acci
dentele, a elaborat o serie de cir
culare și instrucțiuni în legătură 
cu securitatea și protecția muncii. 
Acestor circulare însă, șefii de 
secție, maeștrii și șefii de echipă 
nu le-au dat atenția cuvenită, 
lăsând muncitorii neinstruiți, ne- 
prevenindu-i la timp asupra acci
dentelor ce s’ar putea întâmpla la 
locurile de muncă.

DECE SUNT FRUNTAȘE 
IN PRODUCȚIE, MAMELE MUNCITOARE?

Trebue să ținem seamă că foarte 
mulți muncitori au de executat 
operațiuni foarte grele în procesul 
de producție. Ne vom lega numai 
de câteva probleme din uzina 
noastră, unde se observă o nepă
sare totală din partea conducerii 
secțiilor și maeștrilor în vederea 
securității și protecției muncii.

La secția Turnătoria de Fontă, 
există o asemenea nepăsare la 
inginerul Ciora și referentul tehnic 
Cadaru. In hală există o hărmălae 
întreagă și dacă ai căuta piese și 
forme bune pentru a le folosi în 
procesul de producție, n’ai să le 
găsești pentru că locul lor es'e 
ocupat de rebuturi și caslice care 
nu se mai folosesc.

Toate materialele secției sunt 
asvârlite la voia întâmplării; rebu
turile și materialele ce nu mai 
sunt de folos, nu sunt evacuate, 
ci ocupă spații necesare procesu
lui de producție.

Secția Turnătoria de Fontă, dacă 
va mai rămâne pasivă față de 
aceste lucruri, va ajunge ca spațiul 
de producție, — după care țipă 
atât de mult, — să se micșoreze, 
iar accidentele să crească din cauza 
nearanjării materialelor.

* * ♦
La Secția Laminoare, stivuirea 

blocurilor se face foarte neregle
mentar, împiedecând circulația și 
expunând muncitorii la accidente.

La Fierul vechiu, se observă o 
superficialitate în controlul muncii 
din partea șefului de secție și a 

artificierului șef Popovici Nicolae. 
Aici, foarte mulți muncilori au 
suferit accidente grele, din cauza 
nerespectării directivelor ce au 
fost date în acest sens.

O dovadă de proastă gospodă
rire a secției există și la Oțelăria 
Siemens Martin. Conducerea sec
ției este nepăsătoare de tot ceeace 
se întâmplă în ha’a de turnare. 
Neorganizarea evacuării rebuturi
lor, zgurei și lingotierelor stricate 
pune într’o permanentă primejdie 
integritatea corporală a muncito
rilor din hala de turnare.

De foarte multe ori se întâmplă 
că în timp ce muncitorii montează 
groapa, pe deasupra lor să circule 
macarale, transportând blocuri, iar 
la o distanță de 1—2 metri să se 
desbată cochilele.

Nu poate garanta nimeni că din 
cleștele macaralei nu vor cădea 
blocuri și astfel viața muncitorilor 
nu poate fi asigurată nici de șeful 
secției și nici de maeștrii, care nu 
s’au îngrijit de o bună organizare 
a muncii care să înlăture acci
dentele.

In situația de față, conducerea 
Combinatului trebue să ia măsu
rile necesare, ca șefii de secții, 
maeștrii și șefii de echipă, să res
pecte toate circularele și instruc
țiunile în legătură cu securitatea 
și protecția muncii și să țină cont 
că de fiecare lucru întâmplat din 
neatenție, vor răspunde direct în 
fața muncitorilor.

V MANEA

Eșind din gara Hunedoara, dea
supra unui delușor (halda de zgură 
bataga) vezi, un șir luminos de 
cabane în jurul căruia forfotă o 
mulțime de oameni.

Aici sunt cabanele taberei Nr. 
2, a Combinatului Siderurgic Hu
nedoara construite în anul acesta 
prin grija Partidului și Guvernu
lui nostru pentru oamenii muncii.

In prima parte a acestor clă
diri se află dormitoarele spațioase, 
luminoase și cu paturi frumos 
amenajate, cu lengerie curată. 
Dar în acest spațiu bine pregătit, 
ne isbim din primul moment de 
un lucru puțin atrăgător.

Pe paturi, — care fuseseră 
odată albe din scândură nevopsită, 
acum pătate cu urme de mâini 
murdare, — stau aruncate haine, 
salopete și lengerie diversă, pen
tru simplul motiv că în dormitoa
re nu sunt dulapuri individuale.

Paturile ar putea prezenta un 
aspect mult mai plăcut dacă s'ar 
băițui adică s’ar da peste lemnul 
curat, o soluție de baiț formată 
conform indicilor de tâmplărie, 
operațiune care ar fi puțin costi
sitoare.

Deasemeni, dulapurile atât de 
necesare s'ar putea confecționa 
din bugetul secției locuințe, aco- 
perindu-se din chiria ce se înca
sează lunar dela cei ce locuiesc în 
cabane.

Eșind din dormitoare întâlnim 
doi muncitori care discută foarte 
agitat

Unul duce o găleată spre dor
mitorul Nr. 2; aceasta este o fe
meie care transportă apă celor ce 
locuiesc acolo: muncitorul dela 
dormitorul Nr. 1, cere să vie gă
leata cu apă la dormitorul lui.

La întrebările puse de membrii 
ce efectuau raidul — anchetă s’a 
răspuns că pentru cele 30 dormi
toare sunt numai 11 găleți și 11 
căni.

Credem, că această economie e 
prea exagerată și ar mai trebui 
să mai facă oarecari comenzi, sec
ția de locuințe procurând cel pu
țin 30 de găleți și 60 de căni.

Apropiindu-se încet de dormi
torul Nr. 4, am fost întrecuți de 
niște tovarăși mecanici și alți dela 
încărcări și descărcări, obosiți du
pă 8 ore de muncă încordată, 
murdari și dornici de odihnă.

Până a ajunge și noi în dor
mitor ei erau deja întinși în pat 
(așa îmbrăcați) ceeace ne-a făcut 
să nu ne mirăm că unele cearcea
furi erau deja negre.

Ne întrebăm: oare Secția lo
cuințe găsește că e prea greu să 
comande niște rame în care să se 
afișeze un regulament de funcțio
nare ?

In partea ultimă a construcții
lor deja terminate, se vede o luc
rare cu totul nouă.

Aici „trebuia ad fie gata 
dela 1 Iunie" bucătăria, sala 
de mese și baia, taberei.

întreprinderea Nr. 12 de Con
strucții Hunedoara găsește de cu- 
vință că aceste lucrări se pot a- 
mâna. bagatelizând propriile lor 
angajamente de a le termina la 
1 Iunie.

Suntem convinși, că lipsurile 
privind secția locuințe și Între
prinderea Nr. 12, se pot îndrepta 
cu eforturi nu prea mari, ci nu
mai Cu puțin ă bunăvoință. Ți
nând seamă că toți muncitorii care 
locuesc în această tabără sunt ele
mente ce contribue la bunul mers 
al producției și depun eforturi 
pentru depășirea Planului, trebue 
ca cei vizați să lichideze cu pasi
vitatea și creindu-le condițiile cele 
mai bune pe care ei întotdeauna 
le merită, să le dea posibilitatea 
să se odihnească așa cum se cere 
pentru a putea munci cu randa
ment pentru o viață mai bună.

Schonborn Francisc

La poarta Căminului se despart... 
Sudora Comșa Ștefania se în

dreaptă spre uzină, iar Nora, fe
tița ei, de șase ani, după ce 
se mai uită odată la mamă-sa, 
care se pierde în grupurile de 
muncitori, intră în cămin. Fiecare 
își începe o nouă zi din viață,

Și alte mame, fac acelaș drum... 
Și alți copii, vin la cămin... Sunt 
43 cu toți. Educatoarele Cristet 
Silvia și Coloji Emilia, ii primesc 
cu dragoste. După baie, fiecare 
copil îmbracă uniforma... Iată-1 pe 
băețelul Ludvic Ionel. N’are de
cât 5 ani și jumătate... O pere
che de pantalonași roșii și o blu- 
ziță albă îl face să calce tare 
țanțoș...

Nora Comșa a primit și ea o 
rochiță azurie cu floricele galbene... 
S'ar juca cu Ionel, dar n’are 
timp. Sora Lucia Baiu îi ia tempe
ratura și o cântărește. La fel face 
și cu ceialalțî.

Observațiile sunt notate zilnic 
în fișele individuale.

Gata, vizita s’a sfârșit și începe 
joaca... O cascadă de râsete și 
voie bună isbunește.

Fel de tel de jucării le stau la 
dispoziție: leagăne circulare, lea
găne pendul, cărucioare, mașini, 
etc. Dar zarva nu ține mult.

„La masă copii" strigă Naghi 
Ana.

Și invitația vine tocmai la timp... 
Toți au o foame de lup. Biscuiții, 
untul și mierea pe pâine, laptele 
și cafeaua dispar ușor.

— „Copii, acum trecem la pro
gram".

Educatoarea Coloji Emilia îi în
vață lucruri frumoase și deaceea 
copii o iubesc.

Alături de Cămin e creșa. Aici 
sunt aduși sugarii. Cu ei s’ar 
părea că e ceva mai ușor. Au 
„mâncat" și acum în paturile albe 
ca neaua, dorm liniștiți

îngrijitoarea Brucher Maria și 
Zigler Susana nu mai au ce face; 

copilașii dorm, iar îngrijitoarele 
cos rochițe și pantalonași.

O viață, de liniște o viață să
nătoasă trăește acum Nora Comșa, 
viață pe care Comșa Ștefania, 
azi sudoră în atelierul de Con
strucții Metalice n’a cunoscut-o 
când a fost mică.

Lucrează și fetița, lucrează și 
mama. Fetița a terminat puiul. 
Mama ei, Comșa Ștefania a ter
minat și ea cu o comandă: ra
ma de răcire dela ușa cuptorului 
Siemens Martin Nr. 4 e gata su
dată și poate fi montată la cup
tor. Alt pui începe fetița, altă ra
mă sudează Ștefania... Lucrează 
fericită. E liniștită, știind că prin 
grija Partidului, fetița ei e la adă
post și va avea o educație bună. 
La ora asta, alte numeroase ma
me fericite muncesc cu drag 
pentru îndeplinirea Planului de 
Stat, pentru pacea și viața fericită 
a copiilor lor.

Rodica Zamfirache nu are de
cât un an și jumătate. Acum 
doarme. Maria Zamfirache de acolo 
de sus, din cabina macaralei 
apasă pe o pârghie și macaraua

Slveți mai multă
In ziua de 16 Mai a. c., har

nicii muncitori de a Construcții 
Metalice mi-au terminat complect 
toaleta, adică mi-au făcut o repa
rație generală.

După terminarea vopsitului, am 
luat drumul șantierului

In primele zile, cei dela C. F. U. 
m’au menajat, adică nu au per
mis conform instrucțiunilor să mă 
supra-încarce până când nu am în
deplinit, toate condițiile pentru 
recepție.

Trecând prin hala O. S. M. în 
ziua de 20 Mai a. c, curat îmb
răcat, în dreptul gropii de t r- 
nare mi s’a înfundat.

Cu groază privesc cum tov. Ing. 
Nisipeanu și tov. Șerban Iosif îmi 

cu oala de oțel — în ciocurile ei 
puternice — se îndreaptă spre 
formele din care vor căpăta viață 
zeci și zeci de piese. Maria și 
Aurica cele două fetițe ale sudorei 
Acasandrei Vasilica au adormit 
în paturi. Fiecare strânge câte o 
păpușică în brațe. Sudora Aca- 
sandri Vasilica a terminat a 40 a 
piesă. E ora 12 și norma zilei a 
fost deja îndeplinită...

Patru copii are în cămin curie
ra Pop Sofia. Ea muncește con
știincioasă și fără grijă la secția 
Administrativă sigură de copii ei, 
că sunt îngrijiți.

Și ca ele, 40 de mame mun
cesc în uzină, iar copii lor la 
adăpostul Creșei și al Căminului 
trăiesc o viață sănătoasă.

lată pentru ce mamele munci
toare din Combinatul nostru sunt 
întodeauna fruntașe în întreceri so
cialiste. Muncind pentru Planul de 
Stat, • muncesc pentru viața feri
cită a lor și a copiilor lor, mun
cesc pentru pace pe care o do
resc, toate mamele din lumea în
treagă.

Topan loan

grijă de tilinguri 
pun în spate, trei blocuri de 
zgură roșie, care îmi ard complect 
hainele ce le îmbrăcasem noi 
nouțe, cu trei zile în urmă.

Calvarul nu se termină, luat de 
guler, am fost dus la coloana de 
apă și udat până la piele cu apă, 
până și în ghete (cutiile de gră
sime).

In halul acesta am fost purtat 
până la descărcare.

Voi toți acei ce faceți parte din 
neamul meu (tilinguri) spuneți 
tuturor celor ce vă supraîncarcă, 
că fără ajutorul nostru nu vor 
putea câștiga existența familiilor 
lor, iar în caz de ne va răni, tot 
ei sunt acei ce vor avea de pier
dut și nu noi. Tilingul Nr. 6

La Secția Mecanică

Organizația U. T. M. 
trebue să activizeze colectivul 

gazetei de perete
Tineretul UTM. din secția 

Mecanică pe lângă părțile 
bune, mai are și unele lipsuri.

Trecând în ziua de 7 Iunie 
a. c. prin secția Mecanică și 
privind gazeta de perete a 
UTM.-iștilor, am observat că 
pe gazetă nu este nici un 
articol.

Mai mult; pe gazetă era 
un aviz care spunea: „Acel 
ce a găsit 4 articole de ga
zetă, pierdute de un tovarăș, 
este rugat ca în timpul cel

Cum își petrec oamenii 
muncii concediul de odihnă

Acum, înapoiată dela Predea) 
mă simt mai sănătoasă și mun
cesc cu mai mult elan pentru în
deplinirea și depășirea Planului 
de S’at, pentru ca prin munca 
mea să contribui și eu la lupta 
pentru pa e, pentru o viață mai 
bună pentru toți oamenii muncii 
de pretutindeni.

* * *
Și ca Topor Rozalia, mii și mii 

de oameni ai muncii, după 11 

mai scurt să le prezinte, pen
tru a putea fi aplicate pe 
gazetă. “

Dăm noi un răspuns, dacă 
eventual, articolele nu vor fi 
găsite: Să nu se aștepte îna
poierea articolelor pierdute, ci, 
din realitățile vieții din secție 
se găsesc la fiecare pas să se 
facă articole, înlăturându-se 
spiritul nesănătos ce există 
astăzi în colectivul de redac
tare a gazetei UTM.-iste.

M. M

luni de muncă încordată, îș 
petrec concediile de odihnă în 
locuri sănătoase de unde se în
torc plini de noi forțe, și recu
noscători și plin de Încredere în 
Partidul nostru, pornesc cu efor
turi sporite în muncă pentru de
pășirea Planului, pentru a contri
bui la întărirea economică a țării 
noastre factor activ în lupta pen
tru pace.

Munteanu Valeria
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