
LA LUPTA ACTIVĂ 
pentru pace

Mișcarea mondială a par
tizanilor păcii capătă o am
ploare din ce în ce mai mare 
și un caracter tot mai orga
nizat. Zeci și sute de mili
oane de oameni cinstiți se 
alătură luptei pentru pace, 
pentru viață, semnând Apelul 
Comitetului Permanent al 
Partizanilor Păcii, lansat la 
sesiunea dela Stockholm.

In jurul măreței Uniuni 
Sovietice conducătoarea lup
tei popoarelor pentru apăra
rea păcii se organizează un 
uriaș front antiimperialist al 
forțelor păcii. Acest front 
cuprinde state puternice ca: 
Republica Populară Chineză, 
statele de democrație popu
lară din Centrul și Răsăritul 
Europei, Republica Demo
crată Germană, Coreea, Viet
nam, cât și zecile de mili
oane de oameni simpli și 
iubitori de pace din statele 
capitaliste.

Sub stindardul partidelor 
comuniste oamenii muncii 
dau o ripostă dârză și ener
gică ațâțătorilor la război, 
imperialiștii anglo-americani 
și agențiile lor social-demo- 
crate de dreapta și titoiste. 
In țările capitaliste muncitorii 
refuză să producă și să des
carce armament american, 
împiedecă îmbarcarea trupe
lor de colonialiști; în țările 
coloniale popoarele luptă cu 
arma în mână împotriva 
colonizatorilor americani, en
glezi, francezi etc. Toate 
aceste dovedesc că există 
posibilități practice de a ză
dărnici pregătirile războinice 
ale monștrilor omenirii, im
perialiștii.

In țara noastră ca și în 
celelalte țări din lagărul so
cialismului, lupta pentru pace 
s’a transformat într’o uriașe 
mișcare de massă, într’o miș
care a întregului popor.

In țara noastră, la chema
rea Partidului, poporul mun
citor a răspuns alegând 
Comitetele de luptă pentru 
pace.

Asemenea Comitete de 
luptă pentru pace au fost 
alese și în Combinatul nos
tru. In Comitetele de luptă 
pentru pace au fost aleși 
muncitori fruntași, evidențiați 
fn lupta de zi cu zi pentru 
îndeplinirea și depășirea Pla
nului de Stat.

Intre aceștia se află oțela- 
rul fruntaș Simeria Gheor- 
ghe, Dăn;că Ioan dela Lami
noare, Balint Alexandru dela 
Tuburi și alții care au an
trenat massa muncitoare la 
luptă pentru îndeplinirea 
planului, obținându-se rezul
tate din cele mai frumoase.

Comitetele de luptă pentru 
pace din secții, îndrumate 
de Comitetul de luptă pen
tru pace din uzină, au pornit 
cu avânt la realizarea sarci
nilor ce le stau în față. Roa
dele muncii depuse de ei, 
s’au văzut chiar după pri
mele două zile în care timp 
majoritatea salariaților Com
binatului nostru au semnat 
Apelul păcii. In această di
recție, Comitetul de luptă 
pentru pace din Combinat a 
dus o intensă activitate, acti
vizând și Comitetele de luptă 
pentru pace din secții. S’au 
evidențiat în mod deosebit 
următoarele Comitete de 

luptă pentru pace: Lami
noare, Furnale, CFU, Con
strucții Metalice și Adminis
trativ care au dus o intensă 
muncă de agitație pentru a 
lămuri oamenii muncii de
spre nvincibilitatea lagărului 
păcii și despre odioasele 
pregătiri războinice ale im
perialiștilor, în așa fel că 
după două zile s’au depus 
listele semnate de toți sala- 
riații sectoarelor respective.

Angajamentele luate de 
muncitori cu ocazia semnării 
Apelului, au devenit azi fapte 
grăitoare. La Furnalul Nr. 1, 
la Cuptorul de 5 tone, la 
Turnătoria de Oțel, Tuburi, 
Fontă și a'te secții, planul 
de producție pe luna trecută 
a fost depășit cu mult

Dacă Comitetul de luptă 
pentru pace a depus muncă 
și a reușit să mobilizeze toți 
salariații Combinatului nos
tru pentru semnarea Apelu
lui, împletind aceasta cu lupta 
pentru îndeplinirea planului 
de producție, mai are însă 
și unele lipsuri.

Faptul că membrii Comi
tetelor de luptă pentru pace 
din secțiile O. S M., Tur
nătoria de Fontă și altele 
n’au informat și lămurit oa
menii muncii asupra marelor 
succese pe care le obține 
frontul organizat al păcii, în 
frunte cu Uniunea Sovietică 
și în acelaș timp n’au de
mascat în toate ocaziile fața 
monstruoasă a imperialiștilor 
anglo - americani, constitue 
lipsa cea mai mare. Unelti
rile criminale și pregătirile 
de război ale lagărului im
perialist trebuesc demascate 
zi de zi, clipă de clipă.

Comitetul de luptă pentru 
pace din uzină n’a lucrat pe 
baza unui plan sistematic, 
din care cauză n’a putut 
efectua un control perma
nent asupra îndeplinirii sar
cinilor de către Comitetele de 
luptă pentru pace din secții.

Membrii Comitetelor de 
luptă pentru pace trebue să 
arate adevărata față a clicii 
fasciste a lui Tito, adunătură 
de spioni și asasini.

Membrii Comitetelor de 
luptă pentru pace trebue să 
fie acei care să cultive dra
gostea nețărmurită față de 
U. R. S. S. și să adâncească 
sentimentul internaționalis
mului proletar.

Comitetele de luptă pentru 
pace trebue să demaște fără 
cruțare acele elemente care 
prin zvonuri caută să demo
bilizeze dela munca și lupta 
pentru pace. Deaceia ele 
trebue să lupte pentru mo
bilizarea oamenilor muncii 
și ascuțirea vigilenței lor 
împotriva dușmanului de 
clasă care sub diferite forme: 
sabotaj, zvonuri etc., caută 
să semene panică în rândul 
muncitorilor.

Comitetele de luptă pentru 
pace trebue să pășească ne
întârziat la acțiuni hotărîte 
pentru a lichida lipsurile 
avute în trecut pentru a de
veni o pârghie puternică în 
mobilizarea maselor largi în 
lupta pentru îndeplinirea și 
depășirea Planului de Stat,
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Nici un muncitor 
evreu cinștit, care 
iubește familia și 
pacea, nu poate să 
se încadreze într'un 
stat condus de capi

taliști ...
— ne scrie vânzătorul A. 

Variași dela Coop. 
„înfrățirea*

Tovarășe Redactor,
Astăzi, în Republica 

Populară Română, toți oa
menii muncii fără deosebire 
de rasă sau religie, se bu
cură de cea mai largă li
bertate, egalitate și dreptul 
la muncă și odihnă.

In statele unde domnește 
capitalismul argio-american, 
cum este și statul Israel, 
oamenii muncii sunt crunt 
exploatați fără drepturi și 
trăesc în cea mai mare 
mizerie.

Afaceriștilor și acelora 
care au trăit din munca al
tora, din exploatări și spe
culă, sigur că nu le convi
ne că astăzi trebuie să mun
cească, și caută să plece din 
țările de democrație populară 
în statele unde mai departe 
pot să t ăias:ă fără muncă 
și pe spinarea acelora care 
muncesc. Piopaganda sio
nistă desfășurata de impe
rialiști, a dus în erore și pe 
mulți evrei cinstiți, care în
șelați de promisiuni minci
noase au părăsit țările de
mocrate, și ajungând în 
Israel, au găsit foamete, mi
zerie șomaj și epidemii

Nici un muncitor evreu 
cinstit, care iubește familia 
și pacea, nu poate să se în
cadreze într’un stat cmdus 
de capitaliști care se pregă
tesc de un nou război u 
contra U R S S. și contra 
statelor cu democrație 
populară.

Eu în trecut, sub regimul 
capitalist, am fost exploatat 
de fabricanții capitaliști și 
am suferit teroarea legiona
ră și antonesciană, fără drept 
la muncă sau drepturi poli
tice, căci fiind evreu nu 
eram considerat ca om

Astăzi în Republica 
Populară Română, avem a- 
sigurateprin legea țării, prin 
Constituție, egalitate în drep
turi politice și civile.

Fiecare muncitor, manu
al și intelectual evreu, are 
datoria de conștiință de a 
lupta pentru un stat Israel 
liber și indepedent a celor 
ce muncesc, și tocmai de 
aceea, recomand tuturor 
evreilor să strângă rândurile, 
să conteste contra influenței 
exploatatoare anglo-america- 
ne și luptând pentru întărirea 
regimului de democrație 
populară din R. P. R să 
eontribue la întărirea lagă
rului păcii, fiind convins că 
astfel pregătim un stat Israel 
liber și fericit al celor ce 
muncesc.

Variași Alexandru 
vânzător la Cooperativa 

„Înfrățirea"

Oamenii muncii din Combinatul nostru 
au primit cu bucurie Codul Muncii

Lămurind șl respectând cuprinsul noului Cod al Muncii, să facem 
din el pârghia unui viitor fericit și al unei păci trainice

Apariția *Codului Muncii», 
lege care reglementează și 
dă formă definitivă dreptu
rilor și îndatoririlor oameni
lor muncii din Republica 
Populară Română, a fost 
primită cu entuziasm de 
către toți muncitorii conști- 
enți — manuali și intelectu
ali — din țara noastră.

Acest entuziasm își gă
sește explicația în însuși 
cuprinsul articolelor codului, 
articole care vin să ridice 
munca și pe cei ce o pres
tează la o treaptă nouă, 
mai înaltă. Ele trasează dru
mul sigur pe care trebuie 
să-l urmăm pentru a deveni 
fericiți pentru ca, îndepăr
tând toate apucăturile vechi, 
— pârghii de sprijin ale 
exploatării, — să devenim 
cărămizi de temelie pentru 
noua lume care se clădește : 
lumea socialistă.

O lege făurită de clasa muncitoare, 
pentru clasa muncitoare

Legile vechi, legile regi
murilor burghezo-moșierești, 
purtau doar titlu de legi, 
îndărătul lor ascuzâidu-se 
față hidioase a capitaliștilor 
exploatatori.

N’am să uit niciodată 
viața de mizerie pe care o 
duceau argații depe moșia 
capitalistului Ștefan Paruș 
unde am slujit.

Biciul câinelor de pază 
boerești l’am simțit și pe 
spatele meu, eu fiu de ță
ran sărac din comuna Gri- 
vița Jud. Tutova, care pen
tru o plată de nimica, mun
ceam sub soarele arzător 
în grădina de zarzavat a 
boerului mai sus amintit.

Deși aveam numai 15 ani, 
trebuia să-mi depun toate 
puterile pentru a munci cât 
cei mai vârstnici, așa cum 
striga la mine «Comandirul» 
peste cei din grădină, Nico- 
lae Munteanu: — „Și tu 
doar mănânci cât unul 
mare". —

Dar la plată, mă pome
neam cu câștigul pe jumă
tate față de ceilalți și atunci

luptAnd pentru prce

Turnătorii de oțel lucrează în contul lunii August
Cele 9 echipe ale Tur

nătoriei de oțel antrenate 
în întreceri individuale 
au făcut ca cea mai mare 
parte din lipsurile sec
ției să fie înlăturate, iar 
muncitorii să-și însușeas
că noi cunoștințe tehnice 
care au avut ca rezultat 
importante depășiri.

Rebuturile și absențele 
nemotivate, care in prima 
lună a anului 1950 erau 
o problemă ce dădea de

Știm’cu toți că Planul de 
Stat este izvorul micșorării 
prețului de cost, îmbunătă
țirii condițiilor de viață și a 
producerii în calități Cores
punzătoare a tuturilor bunu
rilor de consum. Devenit 
Lege, noul Cod al Muncii, 
asigură realizarea Planului 
de Stat, care va crea un 
traiu mai bun, condițiuni de 
muncă mai bune și o repar
tizare justă a tuturor produ
selor.

Vechimea în câmpul mun
cii, dreptul la odihnă, sala
rizarea, timpul de lucru și 
protecția muncii, nu mai 
sunt probleme ce se rezol
vă după bunul plac al unor 
patroni, — cum se făcea în 
trecut, — ci toate concurea
ză spre a aduce noui și cât 
mai multe îmbunătățiri oa
menilor muncii.

mă duceam acasă, plângăn- 
dn-mă tatii:

„Eu nu mă mai dUc la 
„Paruș" tată, dă-mă la o 
meserie sau la vre-o școală,® 
căci în clasele primare, în fie- 
ecare an luam premiu.

—«Numai cei cărora le dă 
mâna, măi băiete, pot urma 
la școală, iar la meserie să 
te dau, nu faci alt ceva, 
decât să ții odraslele patro
nilor și să le fii slugă».

Tăceam și înghițeam no
duri cât pumnul.

Am plecat de acasă prin 
August 1946, după ce m’am 
eliberat din armată. Ăm ve
nit la Hunedoara numai cu 
scopul de a deveni meseriaș 
și am devenit ușor căci po
sibilitățile creiate de regimul 
nostru de democrație 
populară mi-a permis să mă 
calific în meseria de sudor 
electric, pe care o iubesc 
foarte mult.

Odată cu aceste «bote
zuri» prin care am trecut, 
și conștiința mea a putut 
vedea până unde merg luc
rurile.

gândit tuturor muncitori
lor din secție, în mo
mentul de față s'au re
dus', rebuturile au fost 
reduse în medie pe pri
mele 5 luni până la 3,6*/o, 
față de 5*/o cât este ad
mis, iar absențele nemo
tivate până la I’/o.

In acest timp, s’a evi
dențiat echipa de turnători 
condusă de tov. Mar cu 
Gheorghe care pe primele 
5 luni ale anului a obți

Angajamentul muncitorilor 
intelectuali din Combinatul 
Siderurgic Hunedoara, tre
buie să fie acela de a ana
liza, difuza și respecta în 
toată munca noastră, cuprin
sul îndrumător al «Codului 
Muncii».

Codul Muncii este, pentru 
oamenii cinstiți, arma de 
luptă împotriva dușmanilor 
interni și externi, pentru un 
traiu mai fericit și pentru o 
pace trainică.

Călăuziți de principiile 
noului nostru „Cod al Mun
cii", să pornim hotărâți la 
îndeplinirea și depășirea 
Planului de Stat, nimicind 
astfel orice încercare . de a- 
gresiune împotriva lagărului 
păcii și democrației, în frun
tea căreia stă neclintită 
Uniune Sovietică.

Ing. I. Mihuț 
șeful secției T. oțe

Clasa muncitoare, în al<- 
anță cu țărănimea munci
toare, a putut da peste cap 
vechile legi, înlocuindu-le 
cu legi noi, între care și 
«Codul Muncii* votat de 
Marea Adunare Națională 
acum câteva zile, pe care 
l-am cetit oprindu-mă la 
capitolul 84, care spune: 
„Tinerii au aceleași drepturi 
ca și vârstnicii, în ceea ce 
privește încheierea și execu
tarea contractului de muncă"

«Codul Muncii» este o 
lege dreaptă și bine venită, 
în care se arată atât drep
turile cât și datoriile fiecărui 
muncitor, care trebuiesc 
păstrate întocmai, de toți 
oamenii muncii, această lege 
— pe care eu îmi iau an
gajamentul să o respect 
întocmai în munca și în 
viața mea, — îi va ajuta 
să muncească mai bine, mai 
cu spor, pentru Plan și pen
tru întărirea uriașului front 
al păcii.

I. Dlaconu
Sudor la S. C. Metalice

nut o depășire medie de 
114°/o, lucrând acum la 
ultimele piese ce-i revin 
din planul lunii Noem- 
brie. Echipele conduse de 
Strempel Carol și Kiss 
Ștefan, primul lucrând 
depe acum în contul lu
nii Octomvrie, iar cel de 
al doilea către sfârșitul 
lunii Septemvrie s;au evi
dențiat deasemeni prin 
buna organizare și fru
moase depășiri de norme,

ALCONITETULUI.de


„UZINA NOASTRĂ*

RECENZIE

CINE SUNT DUȘMANII 
unirii și înfrățirii 
oamenilor muncii

Filmul zilei

MAKAR NECIAI
DIN PLANUL DE MUNCĂ 

al bibliotecarului

In această broșu'ă ed tată de 
Editu>a P. M. R, oi se arată cum 
dușmanii oamenilor muncii dela 
orașe șl sate intre’ uinfează orice 
mijloace și mtrșăvii peat n a-i 
împiedica să se unească, cum 
chlaburimea din satele noastre 
aț&fă țărănimea muncitoare de 
diferite naționalități pentru ca să 
nu pornească pe calea nouă a 
propășirii, calea gospodă iilor 
colective.

învrăjbirea Intre naționalitățile 
din acceaș țară șl între naționa
litățile din țări diferite, e unul din 
mijloacele pe care burghezia din 
toată lumea îl întrebuințează pen
tru desbinarea oamenilor munc 1 
șl pentru menținerea exploatării

El ațftță pe muncitorii albi îm
potriva celor negri, pe albii ame
ricani împotriva albilor Italieni, 
români sau evrei din America, 
pentru a abate atenția muncito
rilor dela adevărata cauză a să
răciei lor — care e exploatarea — 
pentru ca burghezia să poală 
exploata și stăpâni mai bine.

Spre deosebire de politica duș
mănoasă dusă față de alte națio
nalități în statele Imperialiste, în 
Uniunea Sovietică s'a înfăptuit o 
unire a tuturor popoarelor, unire 
făurită în lupta împotriva capita
liștilor exploatatori, în lupta pen
tru libertate șl un trai mal bun.

Mai departe în broșură se arată 
cum la noi în țară guvernele bur- 
ghezo-moșlerești ațâțau muncito
rimea română împotriva munci
torilor de altă naționalitate, pen
tru ca moșledmea șl burghezia 
să-l poată jupul mal bine șl pe 
unii șl pe alții.

Partidul nostru — al clasei 
muncitoare — călăuzit de învă
țătura marxist-lenlnist-stalinlstă în 
problema națională, care spune 
că nu poate fl liber un popor ce 
asuprește alt popor, a dus întot
deauna o luptă dârză împotriva 
șovinismului, naționalismului, pa
triotismului burghez mincinos

Acum, chlaburimea este aceea 
care caută să aprindă ura între 
țăranii de diferite naționalități, 
pentru ca țăranii să nu-și dea 
seama că adevăratul lor dușman

e chiaburul, Iar nicidecum țăranul 
muncitor maghiar, tare sau bulgar

Se arată cum chlaburimea în
cercând să se strecoare in coo
perative, sindicate agricole, are 
scopul de a îndepărta țărănimea 
mun ltoare de clasa muncitoare, 
de a încerca să rupă această 
alianță care stă la temelia statu
lui nostru de democrație populară.

Cel care împiedică șl demască 
acțiunile chiaburimli e Partidul, 
care acum ca șl în trecut sprijină 
țărănimea muncitoare de orice 
naționalitate dela noi din țară. 
Astfel, la reforma agrară, redu
cerea impozitelor, acordarea cr~- 
dltelor, închirieri de mașini agri
cole, pe băncile Marii Adunări 
Naționa’e, naționalitățile conlo
cuitoare se bucură de aceeași 
grijă din partea Partidului șl Gu
vernului.

In ultima parte a broșurii se 
arată sarcinile țărănimii munci
toare de orice naționalitate, dela 
noi din țară, acum când lupta de 
clasă se ascute din ce în ce mai 
mult. El trebue să arate că inte
resele chiaburilor merg mână in 
mână cu Interesele dușmanilor din 
afară, că Tlto folosește chlabu- 
rlmea sârbă dfn Banat pentru a 
împrăștia svonurl mincinoase cu 
scopul de a slăbi înfrățirea dintre 
țărănimea muncitoare română, 
sârbă șl maghiară Dușmanii 
dinăuntrul țării BUnt legați de cel 
din afară, pentrucă și unii șl alții 
doresc un nou război împotriva 
Uniunii Sovietice, vor să sdrun- 
clne prietenia dintre poporul ro
mân șl popoarele Uniunii Sovie
tice, pentru că această prietenie 
înseamnă pentru muncitorii și 
țăranii muncitori din țara noastră 
piatra de încercare a adevăratului 
patriotism, chezășia unei păci 
trainice.

îndrumați și conduși de Partid, 
în alianță cu clasa muncitoare, 
țăranii muncitori români, ma
ghiari, turci, bulgari sau tătari au 
măreața sarcină de a construi o 
nouă orânduire fără moșieri, fără 
burghezi, fără chiaburi, In care 
omtil să nu mai fie asuprit șl je
fuit de altul — orânduirea socia
listă

„Noi nu putem aștepta 
daruri dela natură. Trebue 
să le cucerim singuri. Aceasta 
e sarcina noastră." Aceste 
cuvinte ale marelui agrobio- 
log sovietic Ivan Vladimiro- 
viei Miciurin, călăuzesc în
cercările îndrăznețe ale agro
nomului Makar Neciai de a 
transforma natura, de a o pune 
în slujba nevoilor oamenilor, 
creind noui și noui specii 
de plante tot mai perfecțio
nate. Concepțiile sale revolu
ționare fac ca lumea savan- 
ților agronomi sovietici să 
se despartă în două lagăre, 
corespunzând celor două 
curente: unul conservator 
și retrog'ad, încătușat în 
vechile teorii academice, ce
lălalt progresist și revoluțio
nar care desvoltă neîncetat 
rezultatele experiențelor 
științifice.

Din primul lagăr fac parte : 
Academicianul Adamov, au
torul rigidelor „legi ale ere
dității", profesorul Golovin, 
care i convins că va obține 
o specie de fluturi care nu 
sboră și profesorul Gorki, 
care speră să descoperă în 
Egipt o specie de bumbac 
argintiu. Aceștia sunt împo
triva teoriilor și experiențe
lor lui Neciai. Din al doilea 
lagăr fac parte: Asistentul 
Vladimirov și asistenta Nata- 
șa Stahova. Ei îl sprijină pe 
Neciai, care, în cadrul Insti

tutului de Cercetări Științifi
ce pentru culturi agricole 
perseverează în experiențele 
sale pentru obținerea bum
bacului argintiu. Semințele 
bumbacului de pe câmpul 
de experiență a lui Neciai 
sunt trimise în Ucraina, în 
Uzbekistan, în Tutkmenia.

Recolta de bumbac se 
anunță a fi înbelșugată. Tu
fele cresc înalte, apar bobocii 
dar înainte de a înflori, ei 
se ofilesc și cad.

Makar nu dezarmează to
tuși. El își dă seama că 
vârfurile tufelor de bumbac 
răpesc bobocilor o cantitate 
enormă de sevă. „Ce ar fi 
dacă am reteza vârfurile ?“ 
își spune Makar...

Vizitând culturile de 
bumbac ale lui Neciai, aca
demicianul Adamov își dă 
seama că acest cercetător 
îndrăzneț a revoluționat știin
ța. El vede diferitele specii 
de bumbac create de Neciai, 
printre care și specia de 
bumbac colorat. Până și 
bumbacul argintiu, pe care 
prof. Gorski îl descoperise 
în Uzbekistan, este al lui 
Neciai, căci e rodul semin
țelor trimise de el.

Astfel înarmat cu știința 
înaintată miciuriniană, con
duși de Partidul lui Lenin și 
Stălin, oamenii sovietici 
schimbă fața pământului și 
obțin roade îmbelșugate.

Expoziția „Oțelarul Vitalii Mihailov și 
strungarul Pa vel Bâkov"

Organizația A R L U. S. 
Subfiliala C. S H. deschide 
în ziua de Sâmbătă 17 Iunie 
1950 in localul Clubului 
C. S. H. o expoziție intitu
lată : >0 .elarul Vitalii Mihai
lov și strungarul Pavel 
Bâcov, eroi ai Pianului Cin
cinal Stalinist de după răz
boi».

Această expoziție vine 
tocmai la timp pentru a ne 
ajuta să cunoștem și să folo
sim măreața experiență a 
Uniunii Sovietice acumulată 
timp de 30 de ani de con
strucție socialistă.

Uniunea Sovietică ne-a 
ajutat cu experiența sa încă 
din primele zile ale sdrobirii 
dictaturii antonesciene.

Astăzi Uniunea Sovietică 
ne ajută să menținem și să 
consolidăm regimul nostru

de democrație populară 
independența economică și 
politică, contra clicilor im
perialiste hrăpărețe, fiindu- 
ne cel mai prețios ajutor în 
construirea socialismului.

Deaceia datoria fiecărui 
om cinstit iubitor de pace 
și progres este de a cunoș- 
te cât mai mult și cât mai 
temeinic, munca și viața de 
zi cu zi a acelora care au 
făurit cea mai avansată 
cultură și știință din lume.

Prin această expoziție fie
care tov. muncitor, tehni
cian și funcționar din Com
binatul nostru va putea 
cunoște măcar o mică par
te din măreața și glorioasa 
experiență a primului Stat 
Socialist din lume.

Uscar Adolf 
coresp.

I s’a umplut inima de 
bucurie tovarășului nos
tru bibliotecar când și-a 
văzut biblioteca pusă la 
punct.

Odată aranjate cărțile 
în subdiviziuni, iar fișele 
cetitorilor în ordine alfa
betică, bibliotecarul își fă
cu un plan de muncă în 
care, pe lângă populari
zarea cărților prin diferite 
metode, precum și mărirea 
numărului de cetitori dela 
2.400 cât a avut luna 
trecută, la 2.600, își pre- 
văzu în plânși readuce
rea în bibliotecă a cărți
lor ridicate de mai mult 
timp.

Și astfel, își trase în 
față fiș°le cetitorilor, și se 
apucă de scris.

Freilich A g lai a dela 
Centrala telefonică, a ri
dicat cartea „Pe Donul 
liniștit* în ziua de 29 
Decembrie 1949; deși sun
tem în luna Iunie a anu
lui 1950, tovarășa Frei
lich stă „liniștită* la fel 
ca „Donul*. Radulovici 
Ioan ține din 30 Iulie

1949 „ Cuvântul maeștri
lor*, cu toate că el și-a dat 
„cuvântul* la ridicarea 
cărții că o va aduce îna
poi. Tovarășa Preoteasa 
Mar ia, a ridicat în 21 
Octomvrie „Electricitatea 
Practică*, dar până în 
prezent n’a devenit practic 
și astfel să aducă\ înapoi 
cartea gândi bibliotecarul, 
nostru.

Tov. Bistrian Ioan, mai 
practic, s'a asigurat cu 4 
cărți din luna IX. 1949; 
probabil le-a ridicat cu 
intenția de a le ceti tri
mestrial. „Nu sunt contra, 
dar cel puțin din când în 
când să mai aducă câte 
una înapoi*, scrise pe a- 
ceaș hârtie bibliotecarul. 
Apoi, după ce îl trecu și 
pe tov. Hanciu Petru cu 
„Antologia Muncii* ridi
cată la 23 III. 1949 și 
pe tov Petrovici Nicolae 
cu „Vânătorul* din 8 III, 
1949, a bătut la mașină 
tabloul cu intenția de a-l 
efișa la gazeta de perete 
a Clubului.

Fără nici un comen
tariu. T. N,

LECTORUL, ELEMENT DE BAZA 
în ridicarea calificării muncitorilor
In mersul nostru înainte 

pe drumul construirii socia
lismului, e nevoie din ce în 
ce, de tot mai multe cadre 
calificate, cu o pregătire cât 
mai bună, care să poată 
conduce o tehnică nouă, su
perioară tehnicei capitaliste

Ținând seamă de acest 
impera Partidul și Guver
nul nostru, au creiat în în
treaga țară o serie de școli 
de toate gradele.

In Uzina noastră, cu toate 
greutățile și lipsurile avute, 
s’au obținut rezultate destul 
de mulțumitoare. Pentru ca 
rezultatele să fie și mai bune, 
și pentru a înlătura lipsuri
le ce mai există, se cer 
eforturi mai mari din partea 
lectorilor.

Nu toți lectorii și-au în
țeles pe deplin rolul pe care 
îl ad în creșterea cadrelor 
calificate necesare atât de 
mult uzinei noastre. Așa de 
exemplu subinginerul Dobra 
dela Furnale, Ing. Oniga 
Iosif dela O. S. M. și Ing.

Pașa dela Forță, au lipsit în 
nenumărate rânduri, lăsând 
tov. muncitori să aștepte 
ore întregi și totuși, lecția 
respectivă să nu fie predată.

Pentru ducerea la bun 
sfârșit a sarcinelor, fiecare 
lector va trebui să se pre
zinte la școală cu lecția bine 
sistematizată și însușită. Pre
darea lecției să se facă în 
limbaj muncitoresc, fără a 
se întrebuința cuvinte radi
cale pe care muncitorii noș
tri nu le înțeleg.

De felul cum lectorul va 
ști să predea lecția, fără 
a plictisi elevii frecvența la 
cursuri se va îmbunătăți și 
ea.

Numai așa, hotărâți In 
muncă, ținând cont de 
sarcinile mari ce ne stau în 
față, înlăturând lipsurile a- 
vu»e, vom putea da uzinei 
noastre cât mai multe cad
re calificate, necesare atât 
de mult în opera de cons
truire a socialismului în 
R P. R. Pătrău Petru

Scrisori din uzina „Krasnâi Vâborjeț"
de V. Antonov

Pe tabloul da tittri din turtea uzinei „Crasnâi Vâborjeț", alături 
de portretele Inițiatorilor Întrecerii 
socialiste, — Mihail Puțin fi Boris Krugiov și de fotografiile fruntași
lor actuali ai întrecerii, Alexei 
Leaghin ți Grigorii Dubinin, — 
poate fi văzut ți chipul unui copilandru : e»‘e Victor Fedotov.Acest tânăr laminator a terminat 
abia acum câțiva ani școala de calificare din cadrul uzinei. Numele lui insă este rostit cu respect nu numai de către tineret, dar și de către muncitorii maturi ai uzinei Victor Fedotov e dealtfel bine cunoscut ți iu numeroase întreprinderi din Leningrad.Anul trecut acest tânăr muncitor 
ți-a Întocmit propriul său plan tehnic de lucru, care a devenit angajamentul său socialist față de tovarășii din brigadă, față de colectivul uzinei „Crasnâi Vâborjeț". Fedotov a hotărât să depășească in permanență normele, să-și însușe
ască, în mod exemplar funcționarea instalației do laminare și să-ți 
ridivo califi «are a, pentru ca din a

jutor de vălțuitor să devină văl- țuitor do sine stătător. Afară de 
aceasta, Victor ți-a pus ca sarcină să studieze serios tehnologia prelucrării blocurilor, să dea producție de caiita’e excelentă și să se pregătească pentru a putea fi admis într’o școală tehnică prin corespondență.Inițiativa tânărului muncitor a fost sprijinită călduros de colectivul uzinei. Intr’un răstimp scurt 150 de muncitori și-au pregătit planurile lor tehnice de lucru. Intre cei caro au urmat exemplul lui Fedotov se află și Alexei Leaghin și Grigorii Dubinin. Aceștia, și după ei și alți muncitori calificați, au prevăzut în planurile lor tehnice și idicarea de noi cadre dintre muncitorii tineri.Noua mișcare a fost primită cu simpatie și imitată. De pildă tehnologul Evseev din secția de vass 
s’a Obligat în planul său tehnic să efectueze peste prevederi, o serie do experiențe pentru verificarea durității noilor produse fabricate în 
uzină ți să-ți însușească metoda 

lustruirii hidraulice a obiectelor produse in secția sa. Deasemsnsa tehniciană Dmitrieva s’a obligat să 
facă o serie do experiențe cu noi 
modele de aparate pentru măsurători pirometrice.Astfel a luat naștero la uzina „Crasnâi Vâborjeț' nou« mișcare fedotovistă, care s'a răspândit repede și în alto fabrici ți uzine. Acest fapt nu constitue nimic surprinzător, căci în U. R. S. S. interesele muncitorului și ale întreprinderii sale sunt inseparabile. Munca plină de succes a uzinei este asigurată prin eforturile fiecărui membru al colectivului acesteia. Căci bună starea muncitorului depinde de desvoltarea economiei naționalei de buna funcționare a fiecărei întreprinderi.Statul sovietic este vital interesat ca fiecare muncitor să realizeze succese personale în munca sa. In uzinele și fabricile sovietice au fost create cele mai prielnice condiții de desvoltare pentru muncă ți creație, pentru fiecare muncitor. 
Planul tehnic al lui Victor Fedotov 

este una din măsurile, care con- tribue la ridicarea nivelului tehnic ți de muncă al muncitorilor ți al uzinei. Datorită acestui fapt inițiativa lui Fedotov a fos‘ adoptată pe scară largă.Acelaț caracter îl poartă la „Crasnâi Vâborjeț" și colaborarea creatoare dintre muncitorii fruntași ți oamenii de știință. Astfel, la 17 Mai 1#49 a avut loc la uzină o consfătuire între reprezentanții instituțiilor științifice din oraș ți sta- hanoviștii, inginerii și activiștii de partid și sindicali ai uzinei.Cu prilejul acestei consfătuiri s’a încheiat un contract socialist do ajutor reciproc și colaborare între uzină și nouă Institute. După câteva zile, în secțiile uzinei „Crasnâi Vâborjeț" au început să lucreze 17 brigăzi complexe, alcătuite din colaboratori ai Institutelor și ingineri și stahanoviști ai uzinei. Fiecare din ele a pășit la rezolvarea unei probleme tehnice concrete, legată de necesitățile imediate ale producției.Una din brigăzi, în fruntea căreia se află profesorul I. Baimacov dela Institutul Politehnic ți inginerul Evlamricov din uzină, a construit o instalație pentru extragerea cuprului din soluțiile corosive. 
Această instalație este deosebit de 
apreciată de tot colectivul udași. 

Acum se termină montarea ei și în curând va intra în funcțiune.0 altă brigadă, din care fac parte colaboratori ai Institutului minier, tehnologul uzinei Postnicov, ți alții, a rezolvat problema preparării unui aliaj special pentru electrozii mașinilor moderne de sudat. Cu acelaș succes a fost rezolvată, datorită eforturilor combinate ale oamenilor de știință și ale muncitorilor din uzină, problema unor noi color» nți pentru obiectele de aluminiu. După puțin timp noii coloranți, mai buni, au fost introduși în practica uzinei, fără a se opri lucrul.Anul acesta, pe baza experienței încununată de succes de anul trecut. uzina și-a consolidat ți lărgit și mai mult legăturile cu oamenii de știință. Acum lucrează în secțiile uzinei 18 brigăzii complexe din care fac parte peste 100 de persoane. Câteva brigăzi și-au terminat sarcinile propuse. A fost între altele, rezolvată problema folosirii căldurii gazelor de ardere pentru încălzirea cuptoarelor din secțiunea de topire a cuprului. La rezolvarea acestei probleme au contribuit 14 persoane, care au primit un ajutor efectiv din partea colectivului întregii secții. Cu colaboratorii Institutului minier au lucrat ți in
ginerul Cutepov ți stahanovițtii 
Leaghin ți Pavlov din uzină.

Activitatea în uzină a oamenilor de știință nu îmbunătățește numai procesele de producție, dar în acelaț timp îmbogățește știința cu experiență stahanovistă. Noul grafic rapid al lui Alexei Leaghin a determinat corectări esențiale în procesul tehnologic de topirea cuprului. Marcatorul Grigorii Dubinin a ținut de mai multe ori îa fața unui auditoriu alcătuit din studenți șl oameni de știință, referate despre experiența sa stahanovistă. Lângă cuptorul de marcare din secția unde lucrează Dubinin, pot fi adeseori văzuți constructori sau tehnologi cunoscuți.Colaborarea creatoare dintre muncitori și savanți a devenit posibilă în U. R. S. 3., pentrucă uzinele șl fabricile aparțin oamenilor muncii. Știința sovietică e pusă în slujba poporului și este strâns legată de munca practică concretă.Fiecărui muncitor sovietic 1 se dau posibilități nelimitate ca să-ți lărgească orizontul cultural ca să- ți complecteze cunoștințele sale tehnice. Munca muncitorului sovietic e pătrunsă de spirit creator. Astfel, de pildă, fiecare al cincilea muncitor din Leningrad participă activ la mișcarea de raționalizare. Propunerile tăcute de muncitorii raționalizatori anul trecut, vor face 
ca industria din Leningrad să re
alizeze o economie de 6QQ milioane 
ruble pe ea (Agerpres.)
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VIAȚA DE PARTID

A început înmânarea noilor Carnete de Partid
Pe Valea Runcului s’au îngropat stâlpi

In ziua de 10 Iunie, a în
ceput înmânarea noilor Car
nete de partid.

Intr’un cadru festiv, Par
tidul și-a confirmat milifanții 
cei mai încercați din Hune
doara, membrii Comitetului 
Județean și activiștii.

Luând cuvântul tovarășul 
Șerban Constantin, secretarul 
Organizației Județene de Par
tid, arată răspunderea ce și-o 
iau cei ce primesc acest 
carnet, Carnetul de membru 
al avangardei clasei munci
toare.

Cei ce primesc Carnetul 
au răspunderi sporite în lupta 
pentru socialism și comu
nism, aceasta cu atât mai 
mult cu cât pretențiile mas- 
selor față de comuniști cresc 
pe zi ce trece, iar sarcinile 
de luptă sunt tot mai cu
prinzătoare.

In urma verificării, Parti
dul s’a întărit din punct de 
vedere politic, ideologic și 
organizatoric și astfel con
duce cu mâna sigură întreaga 
clasă muncitoare din Repu
blica noastră spre o viață de 
belșug, fericire și pace, fiind 
organizatorul unei vieți noi.

Muncitorii din Combinatul 
nostru s’au putut convinge 
că Partidul nostru pune ca
litatea membrilor lui mai 
presus de numărul lor și de 
aceea stima și atașamentul 
muncitorilor față de Partidul 
nostru a crescut și continuă 
să crească pe zi ce trece, 
socotindu-l Partidul lor

Sarcinile mărețe care stau 
în fața muncitorilor din Com
binatul nostru cer ca fiecare 
organizație de bază și ca 
fiecare membru de Partid să 

Pentru o mai bună desfășurare a întrecerilor socialiste

fie în fruntea luptei pentru 
Plan, să se afirme puternic 
ca element de avantgardă în 
toate ramurile de activitate.

Să nu uităm nici un mo
ment cuvintele rostite de 
Tov. Stalin la moartea lui 
Lenin:

„Noi comuniștii, suntem 
oameni de o structură deo
sebită. Suntem făuriți din- 
tr’un material deosebit.

Noi suntem cei ce făurim 
armata marelui strateg pro
letar, armata tovarășului 
Lenin.

Nimic nu este mai presus 
decât cinstea de a face parte 
din această armată. Nimic 
nu este mai presus decât 
titlul de membru al Parti
dului."

Iată dece această cinste 
trebue păstrată neîntinată’cu 
prețul celor mai mari sacri
ficii, cu prețul vieții.

Carnetul de membru al 
Partidului, trebue păstrat și 
meritat prin activitatea de zi 
cu zi; membrii de Partid să 
respecte toate îndatoririle 
fixate în Statutul P. M. R., 
ridicându-și necontenit nive
lul politic, însușindu-și prin
cipiile de baza ale învățăturii 
lui Marx, Engels, Lenin, 
Stalin.

Membrul de Partid trebue 
să fie un exemplu de atitu
dine socialistă față de murcă, 
să fie un permanent mobi
lizator și organizator al ma
selor în vederea ridicării 
producției și productivității 
muncii.

El trebue să fie un luptă
tor îndârjit pentru apărarea 
cuceririior poporului munci
tor, un luptător care să lo

vească fără cruțare in duș
manii care uneltesc împotriva 
Republicii Populare Române.

Membrul de Partid trebue 
să fie pătruns de sentimentul 
internaționalismului proletar, 
în care Partidul educă pe 
oamenii muncii, și în primul 
rând față de marea Țară a 
Socialismului, Uniunea So
vietică.

El trebue să fie un exem
plu de moral tate, știind că 
privirile maselor fătă de 
Partid stau în permanență 
ațintite asupra membrilor de 
Partid, iar dușmanul caută 
tot felul de motive pentru a 
calomnia și a discredita 
Partidul în fața maselor.

Devotamentul membrului 
de Partid față de măreața 
cauză pentru care luptă, se 
verifică prin modul cum își 
păstrează Carnetul de partid.

Pentru a-1 feri de pângă- 
rtoarele rraini dușmane, mii 
de luptători comuniști au 
preferat să-și dea viața.

Grija pentru păstrarea Car
netului, dovedește grija pen
tru apărarea Partidului.

Să nu ne legitimăm cu 
Carnetul, decât în fața orga
nelor de partid.
„ Să depunem o deosebită 
grijă pentru a nu-1 pierde, 
deoarece dușmanul așteaptă 
asemenea ocazii, pentru a 
putea strecura în rândurile 
Partidului elemente e lor care 
să poată lucra contra inte
reselor clasei muncitoare.

Să păstrăm cu sfințenie 
Carnetul de partid care este 
simbolul onoarei, mândriei 
și luptei și să luptăm în
treaga viață pentru a-1 păstra 
neîntinat.

— Sunt de părere să mal 
încercăm odată, p ate reușim 
șl . . . în definitiv ce o să 
pierdem î

— Da, ai dreptate. Mai fa
cem o cerere numai pentru 
sârmă șl izolatori; restul facem 
prin muncă voluntară. Nu e 
rușinos, cu două turb ne elec
trice lângă noi să n’avem cu
rent? 11 delegăm pe t ;V. Mun- 
teanu Aurel să meargă la uzină 
cu cererea; e mai tânăr și 
poate alerga.

Alegerea s’a făcut în unani
mitate de către locuitorii din 
Valea Run ului-0ov£jd a, în
truniți într’o ședință lai’.mina 
unui opaiț

A doua zi, cu ce e ea pe 
care colectase vre-o .0 sem
nături și cu hrana sece pentru 
câteva zile, tov. Munteanu se 
urcă în tren

Ajuns în Hunedoara, s’a pre
zentat la șeful Serv. Forță, 
care văzând despre ce e vorba, 
a format o comisie pentru a 
merge la fața locului Ce bu
curoși erau locuitorii când au 
văzut succesul lui Munteanu 
Comisia deplasată le-a dat 
sprran|e și după 3 zile, stâlpii 
aduși p:in muncă voluntară 
depe Dealul Groșilor, au șl 
fost ingropați

Iar s’a urcat tov. Munteanu 
in tren și a poposit la Ing 
Popa dela Serviciul Forță, 
care făcuse parte din comisie. 
Acesta, cerându-i cererea, a 
scris: «Domnule DLector,
tovarășii de mai sub au montat 
stâlpii necesari liniei. Vă ru
găm a d spune aprobarea ce
rerii. Semnat Ing. Popa. 31 
Martie )910,‘

b’a dus tov. Munteanu la 
Direcție și a arătat dulean.ele 
muncitorilor depe Valea Run
cului

Ing Șef Ekfteriu, după ce 
a cercetat-o, a așternut un 
referat către Pregătirea Luciu

lui : «Dacă avem maferl 1 șl 
din ce fond? Semnat Fief le: lu 
31 Martie 1950.

La .Pregătirea Lucrului" 
Ing Dan ovici, după ce a cetit 
cu atenție petiția, a scris: 
.Ate ierul Electric : Rngfm a 
vă da avizul dacă avem ma
terial disponibil pentru această 
lucrare, etc. Srmnat ing. Dan- 
covici. 31 Martie 1950.

S’a prezentat apoi la tov. 
Stroga dela Atelierul Electric, 
care i-a recomandat să lase 
cererea și să mal t eacă pe 
acolo.

In Ouvăjdla, tov. Munteanu 
era aște tat cu nerăbdare de 
către locuitorii din '. alea Run
cului.

— „Ei, o s’avem lumină?“
— „t-ână in prezent avem 

3 referate, testul o să vedem "
Au mai trecut câteva săptă

mâni și a mai trecut și tov. 
Munteanu pela Atelierul Elec
tric, dar a plecat fără nici un 
rezultat A mal lăsat să treacă 
încă vreo câteva săptămâni șl 
iar s’a prezentat la tov. Straga, 
care l-a promis că îndată ce 
se schimbă rețeaua dela O. M„ 
va primi sârmă

Filele dela calendar se 
schimbau mereu, numai re
țeaua dela O M, nu l

Văzând aceasta, tov Mun
teanu iar a dat o raită pela 
Atelierul Elect'ic

După ce a scris referatul, 
„Pregă Irea Lucrului, au ne
voie de 40 buc. izolatori și 
conducta de aluminiu rămasă 
prin arderea magnetoulul dela 
O. S. M. 2000 m“, a pus data 
de 5 iunie t950 șl a semnat: 
Straga.

la s’a dus la Direcțiune; 
de di ta aceasta l-a întâlnit pe 
Ing Curcubălă și i-a Bpus șl 
acestuia păsul. După ce a 
văzut despre ce este vorba, 
l-a trimis Ia ing Dancovicl. 
Acesta printr'un referat îl tri

mite la tov. Ciobanu, pentru 
a calcula prețul După câteva 
înmulțiri șl adunări, tov. Cio
banu a semnat și a pus data 
de 5 Iunie sub suma de Lei 
108.614-—.

Calculat (prfțu', nu tov. 
Munteanu) s’a dus Iar la Ing. 
Dancovicl, care msi pune un 
referat prin care cere Direc
țiunii să dispună asupra fon
dului din care urma să se facă 
luc area

Arătând referatul Inginerului 
Curcubălă, acesta l-a trimis 
ia Contabilul Șef hilcula, pen
tru a decide fondul. Contabilul 
Șef Mcula, n'a stat prea mult 
pe gâidurl și a scris „Din 
fondul directoria1, dacă este 
vorba de îmbunătățirea c >n- 
dlțiunllor de trai a muncito
rilor noștri.'*

Ce oameni cumsecade, gândi 
tov Munteanu, plecând in 
căutarea inginerului Curcu- 
bătă Găsit, Ing. Curcubătă, a 
cetit toate referatele, apoi în 
concluzie, a scris: „Se amână 
până la rezolvarea fondului 
di ectorlal.**

A mulțumit d-lui Ing. pen- 
tiucă l-a scutit și de alte dru
muri eventuale, și frânt de 
oboseală, s’a îndreptat spre 
gară.

De data aceasta, în Govăj- 
dia, era așteptat cu căruța. 
Locuitorii erau convinși că va 
aduce sârma. Când l-au văzut 
iar fără sârmă, li s’au întune
cat fețele.

— „N'al obținut sârma, tov. 
Munteanu ?“

— „Am mal obținut încă 
6 referate și o amânare.’*

Trecutul a lăBai întunerec 
pe Valea Runcului, întunerec 
a lăsat și pela unii funcționai.

Dar se va lumina prin lupta 
noastră, căci avem în frunte 
Partidul nostru de avangardă, 
Partidul Muncitoresc Român.

Nicbță Tănase

Analizând munca depusă tn 
cadrul întrecerilor socialiste de 
muncitorii și technicienii Combi
natului nostru constatăm că pe 
luna Mai au fost o serie de Îm
bunătățiri In muncă, dar tn a- 
celaș timp și lipsuri care au mai 
fost semnalate în repetate rân
duri.

Astfel ca exemple pozitive: 
Cele 3 echipe dela Cuptorul de 5 
tone înțelegând rostul ce-1 au în
trecerile socialiste au avut depă
șiri frumoase.

Echipa lui Lupescu Teodor a 
avut o depășire de 29%, a lui 
Băda loan de 20,35%, și a lui 
Popa Alex. de 17,98% peste 
normă, iar total, pe Cuptorul de 
5 tone, depășirea a fost de 
22,44% peste plan.

La fel și Turnătoria de tuburi, 
datorită bunei organizări a între
cerilor socialiste, a obținut o de
pășire de 4,31o/o.

La Furnalul I echipa lui Baba 
loan a avut o depășire de 16,19%, 
a lui Dojescu Simion de 10%, 
șl a lui Schweighoffer Abel de 
9,58% peste normă.

Și acum să ne întoarcem pu
țin privirea la secțiile c*re au 
rămas sub plan, și să analizăm 
cauzele nereallzărli planului pe 
luna Mai.

La Furnale, reparația gâtului 
furnalului Nr. 4, nu s’a făcut în 
bune condițiuni din cauză că 
s’a programat un timp prea scurt 
de reparație și în felul acesta s’a 
făcut o reparație superficială îm- 
peidecând pe timp îndelungat în
cărcarea în bune condițiuni a 
furnalului, iar din cauza gazelor 
multe care eșeau din furnale, 
muncitorii lucrau în condițiuni 
grele

S’a procedat tn felul acesla 
tocmai pentru a nu stagna pro
ducția șl pentru ca furnalul să 
nu stea prea mult, dar cu toate 
acestea producția a stagnat.

Au fost multe deficiențe în 
transport, din care cauză descăr
carea furnalelor nu s’a putut face 
la timp, oalele de zgură neso
sind la timp, fiind prea puține, 
iar conducerea secției neîngri- 
jindu-se din timp pentru rezol
varea acestor probleme.

S’a mai simțit lipsa de corfe 
pentru mecanizarea materialului 
dela prăjitoare; tn repetate rân
duri nu a fost bine sortat mine
reul care sosește dela Ghelar, de 
multa ori cu foarte mult steril 

și pământ. Acesta es'e o lipsă 
a maiștrilor depe terenul de sus 
al furnalelor, care nu controlează 
mai îndeaproape felul cum se 
alege sterilul de minereu.

Instalația pentru sgură granu
lată nu s’a întreținut în bune 
condițiuni prin faptul că lăcătușii 
dela această instalație sunt slab 
pregătiți din punct de vedere 
profesional.

La O.S.M. au fost multe defi
ciențe la macarale, la pai tea elec
trică și mecanică, din cauză că 
o parte din macaragii lucrează 
prost șl fără atenție cu maca
ralele.

S’a putut observa o lipsă de 
interes și răspundere personaă 
din partea unor maiștri, printre 
care se află și maistrul Berbe- 
caru loan care a dat 4 șarje care 
nu s’au putut folosi fiind de 
proastă calitate.

S’a simțit lipsa de oale de 
turnare după capacitatea cuptoa
relor, iar conducerea secției nu 
s’a interesat până în ultimul timp 
de această chestiune.

La Laminoare, au fost între
ruperi dese de curent din cauza 
sai cinei prea mari, Centrala 
Electrică existentă neputând servi 
în bune condițiuni instalațiile pe 
care le avem.

Deși s’a hotărât ca O.S.M. să 
trimită lingourile la Laminoare 
după cel mult o oră dela des

Ca și fratele meu, ti- 
lingul Nr. 6, după ce am 
precut printr’o revizie gene
rală, de unde am fost asi
gurat pentru o circulație 
de 3 ani, am plecat la 
muncă. Peste tot mi-a fost 
foarte bine, dar când am 
ajuns la Secția O. S. M, 
aducându-mi aminte de 
cele povestite de fratele 
meu, m'a cuprins groaza 
și am început să tremur.

In sfârșit, [sunt băgat 
forțat în hală înnoaptea de 
13 VI a. c., după orele 24 
și-mi aștept moartea. Sunt 
pus în situația de a stațio

cărcarea cuptoarelor, totuși con
ducere i secției O. S M. nu re
spectă acest termen și lingourile 
sosesc reci.

Și la Laminoare s’a putut ob
serva o lipsă de interes și ră
spundere personală din partea 
unor maiștri și șefi de echipă, 
așa cum a fost cazul maistrului 
Socol Gheorghe, care a lucrat 
cu o presiune mai mare decât 
cea prescrisă și nu a verificat 
grosimea plăcilor care se lami- 
nea din care cauză s’a rupt val- 
țul inferior dela laminor.

In concluzie, s’a putut observa 
o lipsă de intens și răspundere 
persona'ă din partea unor techni- 
cleni, maiștri, șefi de echipă și 
muncitori. S’a putut observa lipsa 
da organizare a serviciilor și 
lipsa de aprovizionare la timp a 
secțiilor cu cele necesare din 
partea șefilor de secții.

Toate lipsurile arătate mai sas 
s’au răsfrânt asupra neîndeplinirii 
planului pe luna Mai.

Lichidând toate lipsurile sem
nalate mai sus, și pornind între
cerile socialiste cu sarcini con
crete repartizate până la ultimul 
om, vom reuși să îndeplinim și 
să depășim planul de producție 
și vom contribui astfel la întă
rirea Patriei noastre și a lagăru
lui păcii.

M. MALEA.

Mai multă atenție la
na câteva clipe, apoi apare 
lângă mine I nginerul 
Oris Todorean, care exa- 
minându-mă zâmbește iro
nic, apoi dă dispoziții 
să-mi pună 2 blocuri în 
spate, dar... „deceleroșii“.

Ași fi vrut să-l sfâșii 
și să-l calc sub roți, dar 
nu am avut timp căci ma
caraua mi-a și pus în 
spate primul bloc, care s’a 
lipit de hainele mele care 
au și început să ardă. Am 
țipat, m'arn sbătut, dar za
darnic. N'am fost crezut 
ca mă sbat de moarte și 
mi s’a adăugat și al doi-

Și la Secția Postcalcul se lucrează după norme
Preocupanți în permanen

ță de lichidarea vechilor 
meiOde „birocratice* funcți
onarii Combinatului nostru, 
găsesc și pun în practică 
zi de zi noi metode de luc
ru, prin care munca ia un 
aspect nou, antrenând tot 
mai intens întreaga munci
torime intelectuală.

Ultima inovație de o im
portanță considerabilă, este 
aceia a muncii in acord la 
funcționari.

Pentru prima dată în țara 
noastră, se aplică această 
metodă in sectorul Contabil, 
la Combinatul nostru.

începutul a fost făcut de 
către funcționarii Secției 
Contabilitatea Materialelor 
cari de aproape o lună de 
zile, lucrează cu succes după 
această metodă, cu toate că 
la început au fost unii 
»specialiști< cu »rutină< 
care au ironizat aceasta.

încărcarea tilingurilor
lea bloc, tot atât de roșu 
ca și primul.

După ce sunt supus 
acestor chinuri groaznice, 
sunt scos afară, de unde 
am fost luat de oamenii 
dela C. F. U. și cu multă 
repeziciune du3 la coloana 
de apă dela Sectorul I. Ce 
ploaie groaznică am avut 
aici și ce chinuri!.. Dacă 
inginerul Oris Tudorean 
s'ar fi gândit la chinurile 
mele și și-ar fi dat seama 
că după aceasta nu va mai 
avea cu ce transporta nici 
blocuri reci, nu dădea a- 
ceste dispozițiuni ci ar fi

Și nu întâmplător această 
metodă revoluționară in 
concepția funcționărească 
s’a invit la Combinatul 
nostru.

Es limpede in evidență 
roadele muncii temeinice 
dusă de Partid in rândurile 
muncitorimii intelectuale 
cinstite al cărui nivel de 
conștiință a ajuns acolo de 
a face corp comun cu mun
citorii manuali, in bătălia 
pe care aceștia o dau pen
tru îndeplinirea Planului de 
Stat, pentru pace.

Secția care a pus prima 
in practică această metodă 
este condusă de un funcți
onar tănăr membru de 
Partid pe care Partidul l-a 
educat în concepția sănă
toasă a muncii și este în
cadrată in majoritatea ei cu 
elemente tinere, cărora Org. 
U. T M. sub îndrumarea 
Partidului, le-a făcut și le 

respectat normele de în
cărcare protejând un bun 
al oamenilor muncii care 
prin deteriorare produce 
o stagnare a producției și 
cheltueli în plus, care mă
resc și prețuri de cost al 
produselor.

Cerem în mod insistent 
a se lichida atitudinea de 
nepăsare față de bunurile 
întregului popor și să se 
acorde o atenție deosebită 
tuturor materialelor Ce 
servesc la bunul mers. al 
protecției.

Tllingul Nr. 15

face în permanență educa
ția revoluționară a muncii.

Dar această metodă nu 
a rămas să se aplice numai 
in cadrul secției sus menți
onate ci ea a devenit obi
ect de discuție pentru pu
nerea sa in practică in în
treg sectorul contabil.

Astfel secția Postcalcul a 
și început punerea ei în 
aplicare De câteva zile un 
normator se află in biroul 
acestei secții cronometrând 
timpul la operațiunile care 
urmează a se efectua in 
acord. Și funcționarii secți
ei Postcalcul sunt conștienți 
că prin introducerea acestei 
noi metode de lucru se va 
te mina cu „închiderile* 
(calculul definitiv al costuri
lor secțiilor) cari deveniseră 
proverbiale prin faptul că 
aceste lucrări se întocmeau 
cu câte 2-3 luni după ter
minarea procesului de pro
ducție din care cauză nu-și 
mai atingeau scopul real.

In acest sens se preconi
zează că in cel mai scurt 
timp secția Postcalcul să 
poată face înregistrările la 
zi, putând astfel furniza da
tele imediat după terminarea 
procesului de producție.

Funcționarii sectorului 
contabil al Combinatului 
nostru sunt conștienți că 
aplicând cu succes metode
le socialiste în muncă, parti
cipă efectiv la realizarea 
Planului de Stat, la întărirea 
lagărului păcii, pentru bună
starea lor și a întregului 
popor muncitor din Repu
blica Populară Română.

Gh. Popescu 
corespondent
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Clica fascistă a lui Tito 
aruncă în mizeria cea mai 
cruntă poporul iugoslav

însemnate economii obținute prin

Politica externă trădătoare 
a clicii tit iste, care stă la 
baza politicii interne de opre
siune fascistă, ca și exploa
tarea jefuitoare a oamenilor 
muncii, îndâijr ște din ce în 
ce mai mult massele iugo
slave, care luptă pentru răs
turnarea regimului dela 
Belgrad.

Infația care ia proporții 
din ce în ce mai mari, ca în 
toate țările marshaliizate, 
contribue și ea la sărăcirea 
poporului munc tor iugoslav, 
pe care zbirii lui Rankovici 
îl despoaie în fel și clup.

Ziarul „Pentru Iugoslavia 
Socialistă'* arată că „sistemul 
de aprovizionare" a popula
ției introdus de titoiști este 
de fapt un sistem de apro
vizionare a aparat Iui fas
cisto-gestapist, a buigheziei 
orășenești și a chiaburimii. 
El condamnă la înfometare 
și la sărăcire pe toți oamenii 
muncii din Iugoslavia.

De aceea, țărănimea mun
citoare, în alianță cu munci
torimea dela orașe, duce o 
luptă tot mai organizată îm
potriva bandei titoiste. Lupta 
de clasă se ascute în orașele 
și satele iugoslave. In faza 
actuală, titoiștii au aba donat 
orice rezervă în aplicarea 
polit cii lor pur fasciste. Vor
băria despre socialism a fost 
rezervată în special propa
gandei care se adresează 
străinătății, căci poporul iu
goslav e prea bine informat, 
prin propriile sale s ferințe, 
despre tragica realitate, pen
tru a mai putea fi indus în 
eroare. Aceasta explică dece 
agenția Tanjug a anunțat că 
„în Iugoslavia au fost puse 
în funcțiune 7 posturi de 
radio-emisiune, unele din ele 
fiind dintre cele mai puter
nice din Europa". Aceste 
posturi sunt construite de 
ingineri americani, cu mate
riale furnizate de monopo- 
liștii americani și în vederea 
executării planurilor impe
rialiste americane.

In privința situației interne, 
chiar după declarațiile lui 
Tito, suprafața terenurilor 
însămânțate a scăzut consi
derabil și e în continuă scă
dere dela an la an — și 
aceste recunoașteri sunt de
parte de a arăta întreaga 
realitate. Presiunea luptei 
țăranilor săraci și mijlocași 
i-a făcut pe tito ști să treacă 
la formele cele mai crunte 
de exploatare capitalistă. Iar 
presa titoistă a mers cu ci
nismul atât de departe, încât 
a scris că „țăranii bogați 
arată o înaltă conștiință so
cial stă și intră cu drag în 
cooperative, în timp ce ță
ranii săraci nu-și dau seama 
de necesitatea „socializării1 • 
satelor și refuză să intre în 
cooperative".

Ziarul „Nova Borba", al 
luptătorilor emigranți iugo
slavi, a arătat că în locul 
cooperativelor „socialiste" în 
formă și capitaliste prin con
ținut, titoiștii forțează acum 
crearea unor cooperative 
strict capitaliste, și pnn for

mă și prin conținut, ceeace 
face ca în satele iugoslave 
să domine astăzi elementele 
capitaliste, chiaburi și spe- 
ci lanți. S’au format astfel 
la țaiă două lagăte opuse: 
de o parte ch’aburimea cu 
raracter de burghezie săte
ască, dușman înverșunat al 
socialismului; pe de alia, 
marea majoritate a țăranilor 
săraci și mijlocași, care luptă 
pentru eliberarea de sub ex
ploatare ș: pentru libertatea 
națională, pentru alungarea 
coloniștilor anglo-americani 
și a slugilor lor.

In această luptă, țărăn mea 
săracă și miilocașe are ală
turi de ea clasa muncitoare 
din Iugoslavia. Lupta lor 
comună tinde la e’ib rarea 
țării de sub tirania sânge
roasă a lui Tito, la elibera 
rea de sub dom nația impe- 
r aliștilor anglo-americani, 
care dictează la Belgrad.

Alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare du
ce la crearea condiți.lor pen
tru alungarea fasciștilor tito- 
ișH, ppntru a se putea trece 
apoi la construirea socialis
mului și la întoarcerea Iugo
slaviei în lagărul democratic 
și anti-impenalist, condus 
de către marea Uniune So
vietică. Până și presa tito
istă se vede obligată să 
recunoască zilnic exisența 
grevelor muncitorești. Astfel, 
ziarul „Veșnic", care apare 
la Zagreb, a publicat la 9 
Mai următoarele informații 
în legătură cu nerespectarta 
cortractelor de muncă la 
întreprinderea forestieră 
„Vrhovine": „Aceasta însem
nează că numai la această 
întreprindere 300 de munci
tori au nesocotit contractele 
de muncă .. părăsind între
prinderea". Deasf mc nc-a, „la 
mina Rașa au părăsit munca, 
cu dela sine putere, în Martie 
a. c., 450 de muncitori care 
au semnat contracte de mun
că pe o durată de 3 până 
la 6 luni".

Și aceste exemple se re
petă pe tot întinsul țării.

Toate acestea arată că, sub 
conducerea clasei muncitoare 
din Iugoslavia, lupta între
gului popor muncitor ia for
me tot mai organizate, pre
gătind anihilarea agenturii 
imperialiste a lui Tito Ran
kovici. Poporul iugoslav, 
care-și dă seama că țara sa 
a fost transformată înti’o bază 
de atac anglo - americană, 
care vede că Tito a devenit 
aliatul monarho-fasciștilor 
greci, după ce a vândut bo
gățiile țării monopolurilor din 
Wall-Street, care simte prin 
îngrozitorul nivel de trai ce 
i-a fost impus, efectele poli
ticei titoiste de trădare a 
intereselor sale de viață, a 
înțeles necesitatea luptei ho- 
tărîte împotriva bandei dela 
Belgrad. Prin lupta și sacri
ficiile sale, poporul iugoslav 
va readuce Iugoslavia în fa
milia țărilor democratice și 
socialiste, în marele lagăr al 
păcii condus de invincibila 
Uniune Sovietică.

Redacția șl admininiatrația: Hunedoara, Piața Libertății 18. — Telef. 85 — Tipografia I. Wachtcr, Hunedoara

Lupta pentru calitate sarcină 
de bază

Planul de Stat este facto
rul de bază pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață, 
pentru asigurarea păcii și 
construirea socialismului în 
țara noastră.

Pentru a îndeplini Planul 
de Stat trebuesc îndeplinite 
trei elemente de bază: can
titate, calitate și preț de cost.

Respectarea prescripțiuni- 
lor de calitate asigură în
săși realizarea Planului can
titativ.

In Combinatul nostru de 
exemplu, la fonta produsă 
la furnale nu s’a dat impor
tanța cuvenită calității, fapt 
care a făcut ca pe luna Mai 
să avem 15*/o din produc
ția de fontă declasată care 
nu se încadrează în pre
scripția de analiză.

Care sunt consecințele ? 
— Pe o perioadă de timp 
O. S. M a avut dificultăți 
mari la cuptoare având gro
pi în vetre, reparațiile du
rând în unele cazuri și câte 
24 ore la un cuptor ceace 
echivalează cu 4 șarje.

Să mergem mai departe, 
la O. S. M.: Aici nu se dă 
destulă atenție respectării 
condițiilor de calitate și nu 
se respectă procesul techno- 
logic.

Să luăm ca exemplu luna 
Mai; rebuturile la oțel lichid 
sunt de 1,73°/» și dacă In
cludem și rebuturile rezul
tate de laminoare, se ridică 
la 2,56*/o. Dar să insistăm 
asupra rebuturilor din oțel 
lichid. — Ele vin din rete
zări de bare la dopuri, din 
orificiile care nu le închid, 
din scurgerea oțelului pe 
sub cochile etc., care se 
cifrează la cea 5—6 șarje 
lunar.

Din cele relatate se poate 
concretiza că îndeplinirea 
condițiilor de calitate, asi
gură într’o măsură foarte 
mare realizarea planului.

Să respectăm prevederile 
pentru asigurarea protecției muncii
Plecând dela consideren

tul socialist că cel mai pre
țios capital este omul. 
Partidul și Guvernul 
nostru, în urma marelor re
forme sociale, au introdus 
pentru prima dată la noi 
în țară, Legea pentru Protec
ția Muncii.

Această lege, care ilustrea
ză mire g«jă a Partidului 
și Guvernului nostru pentru 
opi, prevede o serie de mă
suri pentru asigurarea în 
cele mai bune condițiuni a 
protecției muncii. Una din 
aceste măsuri este și numi
rea în intreprinderi a unui 
număr de inspectori tehnici 
care să verifice în perma
nență modul cum sunt res
pectate dispozițiunile de pro- 
te ție.

Cu toată munca de lămu
rire dusă, unii șefi de ser
viciu și secții nu înțeleg să 
rezolve chestiunile decât 
fiind presați sau îndemnați 
în fie care zi de către ins
pectorii te.hnici izinali și 
Secția Protecția Muncii

Instructajele și circulare
le sunt puse la dosar și ui
tate în loc de a fi puse în 
practică.

Astfel la secția C. F. U. 
șeful mișcării, Atanasiu 
Traian, nici până în prezent 
n’a făcut instructajul perso 
naiului de manevră, cu toa
te că a fost zilnic invitat 
să-l facă.

La secția Construcții Me
talice, maestrul Sfâru loan, 
n’a vrut să ia la cunoștință

O critică se face și Ser
viciului Control Tehnic care 
nu a reușit până în prezent 
să asigure un control rigu
ros pe faze de fabricație și 
această critică se poate atri
bui și Șefilor de Servicii 
care nu au sprijinit contro
lul, căutând să dea elemen
te necorespunzătoare pentru 
Control, asigurându-și lor o 
oarecare comoditate, cum 
este cazul la Furnale unde 
în timp de 1 an, au fost 
schimbați 6 controlori care 
nu au corespuns acestui 
post,

Deasemeni o remarcă im
portantă de făcut este Că, 
nici până în prezent, atât 
serviciile de bază, cât și 
cele auxiliare nu au întoc
mit procesele technologice 
de fabricație care trebue să 
fie adaptate la specificul 
nostru de uzină, la sursele 
noastre de materii prime și 
auxiliare etc.

Din cele enumerate, deși 
prea puține, ne putem da 
seama de ce la Hunedoara 
nu se poate realiza planul, 
dece technicienii noștri se 
tânguiesc că, planul este 
greu. Este timpul ca techni- 
cianul să se ocupe cu pro
bleme technice, să urmă
rească munca muncitorului 
și să găsească metode noi 
de lucru pentru ridicarea 
calitativă, și nu să urmă
rească încărcări de vagoane, 
manevrări de tilinguri sau 
pontarea prezenței.

Disciplina de plan impune 
respectarea tuturor elemen
telor componente în sarcina 
de plan, pentru care avem 
obligația de a le îndeplini 
și depăși fiind sprijiniți în 
permanență de Partid, care 
ne călăuzește din succese 
în succese.

Radulovici loan
șef. serv, control tehnic.

instructajul pentru muncitorii 
din echipele conduse de el, 
refuzând iscălirea procesului 
verbal de instructaj.

Conducerea secției Furna
le, în frunte cu subinginerul 
Dobra losif, nu dă impor
tanță circularilor și instruc
țiunilor primite pentru îm
bunătățirea condițiilor de 
de muncă, pentru curățirea 
terenurilor de materiale îm
prăștiate, care stau în gră
mezi mari pe linia funicu- 
larului dela mecanizare, 
strangulând procesul de pro
ducție.

Conducerea întreprinderii 
No. 12 — Secto ul Uzinal, 
— nu ia măsurile necesare 
pentru prevenirea accidente
lor, lăsând șanțuri și gropi 
fără podețe și balustrade 
provizorii, săptămâni întregi.

Asemenea abateri se fac 
de către majoritatea secții
lor din Combinatul nostru.

Ca model de conștiincio
zitate și dragoste față de mun
citori, executând la timp 
toate sarcinile primite în 
domeniul pretecției muncii, 
cităm conducerea Atelieru
lui Mecanic și a secției 
C. F. U., — întreținerea linii
lor ferate — și chemăm pe 
toți șefii de secții și maeș
tri să urmeze frumosul e- 
xemplu al celor dela Ateli
erul Mecanir, ajutând astfel 
la mărirea producției, pro- 
ductivitatății munciși la îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă, pentru îndeplinirea 
ș: depășirea Planului de Stat.

Czako Vasile 
corespondent.

revalorificare
Un punct important in 

sprijinirea întrecerilor socia
liste este economia de ma
teriale și folosirea deșeurile 
punct pentru care unele sec
ții luptă cu toate mijloacele.

Așa de exemplu la Cup
torul de 5 tone, s’au luat 
măsuri pentru construirea 
unor cochile cu o ca
pacitate de 40 Kg. pen
tru ca oțelul care eventual 
ar rămâne dela oală, după 
turnarea cochilelor mari, să 
fie puse acolo și apoi aceste 
mici blocuri să fie transpor
tate la Forje, fiind un oțel 
de calitate bună pentru for
jarea diferitelor piese.

La fel s’au creat echipe 
pentru strângerea deșeuri
lor dela Laminoare, aceasta 
fiind o economie căci ma
terialul găsit conține deja 
anumite procenteje de aliaj

La Contabilitatea materialelor 
se lucrează după norme

Luând exemplul dela mun 
citorii secțiilor produc
tive din Combinat, funcțio
narii Secției Contabil tatea 
Materialelor au stabilit norme 
de lucru în acord pe care 
au început să le aplice din 
ziua de 15 Mai.

In combinatul nostru, a- 
ceastă metodă se aplică pen
tru prima dată și a reușit 
să dea rezultate foarte bune 
chiar dela început.

Funcționarii acestei secții 
au început să aplice această 
metodă pornind dela prin
cipiul : »Funcționarii trebue 
să muncească și prin munca 
lor să sprijine efectiv pe 
muncitorii din secțiile pro
ductive care luptă pentru 
îndeplinirea planului; să nu 
se mai considere simpli an
gajați lunari ci factori an
trenați efectiv în lupta pen
tru pace, pentru plan*.

Normele stabilite, sunt cal
culate ca să fie echivalente 
cu salariul de bază, iar 
atunci când sunt depășite 
să primescă un acord pro

COLTUL MEDICAL

INSOLAȚIAInsolația este o intoxicație a organismului nostru, datorită razelor solare puternice care sunt absorbite de către corpul nostru.Insolația se produce mai ales la oamenii care stau mult în soare cu capul descoperit.Razele solare care conțin radia- țiuni caloric», au o influență rea asupra centrilor nervoși. Razele solare produc o iritație a acestor centri, de care depind toate actele vieții noastre. Când temperatura acestor radiațiuni este ridicată, substanțele chimice din care este format creerul și alte organe ale sistemului nervos, intră în descompunere și se produce o stare de șoc puternică, care poate produce și moartea.Semnele după care putem cunoaște la un om insolația, sunt:Dureri puternice de cap, dureri care strâng ca un cerc de fier capul, amețeli, omul simte asupra capului și a corpului o căldură puternică și insuportabilă, bătăile inimii se întețesc.Dacă starea omului e mai gravă, el își pierde cunoștința și în cazurile grave, moare.Deaceea nu trebuie să ne expunem — atunci, când avem o muncă de executat — cu capul descoperit în bătaia soarelui. Când avem de făcut vreo muncă în soare, trebuie să punem pe cap o pălărie, de preferință de paie. In lipsă de a- ceasts, putem pune pe cap orice pălărie.La fel vom face și dacă sun- trm plecați la băi, la mare sau la munte.

de materiale
care eventual ar trebui pro
curate din altă parte pentru 
a fi introduse în cuptor.

La Turnătoria de Tuburi 
s’a adus o oală de turnare 
din fierul vechiu cu o capa
citate de 2500 kg. găsită 
de tov. șef de echipă a lă
cătușilor, Bodea Traian, ca
re fiind reparată a și intrat 
în funcțiune în luna Mai.

Vedem dar, cum o bună 
parte din muncitorii Com
binatului nostru își dau tot 
interesul pentru ca producția 
să meargă cât mai bine și, 
acest exemplu să-l urmăm 
cu toți pentru că numai în 
modul acesta vom putea 
spune că folosim din plin 
toate rezervele interne ale 
Combinitului nostru și că 
luptăm pentru îndeplinirea 
Planului de Stat.

porțional cu depășirea ob
ținută.

Ca rezultat al muncii după 
normele stabilite prin cro- 
nometrare, s’a ajuns la re
zultatul că întreaga secție 
neces tă numai 11 funcțio
nari în loc de 13 cât sunt 
prevăzuți în schema de or
ganizare.

Această normare a ajutat 
foarte mult la grăbirea lu
crărilor, ajungând ca aproape 
toate lucrările programate pe 
luna Iunie să fie satisfăcute 
la zi, iar prin aceasta se 
poate interveni la timp a- 
tunci când se întâmplă even
tuale erori în lucrările zilnice 
și nu după 6—7 săptămâni 
dela efectuarea lor.

Prin sprijinul efectiv pe 
care l-a dat Partidul nostru 
funcționarilor acestei secții, 
ei au ajuns să se claseze 
cu lucrările lor în fruntea 
tuturor secțiilor funcționă
rești din Comb nat prin ține
rea evidenței tuturor lucrări
lor la zi.

Șunda Iile 
corespondent

„Nu vom sta nlciodatA cu 
capul descoperit In bătaia ra
zelor solare/1După ce am văzut ce este insolația și pericolul ei pentru noi, să vedem și ce măsuri trebuie să luăm în fața unui om caro suferă de insolație :In primul rând, trebuie, să izolăm bolnavul într’un loc ferit de razele solare sau într’o cameră rece.Aplicăm apoi pe capul bolnavului o compresă udată cu apă rece. Dacă bătăile inimii sunt accelerate, putem pune încă o compresă cu apă rece pe inima bolnavului, adică pe partea stângă a pieptului.Dacă bolnavul și-a pierdut cunoștința și mișcările respiratorii sunt rare, prin mișcări de respirație artificială îi putem readuce la viață.Deasemeni se pot tace injecții cu substanțe cari întăresc inima (Cof- feină, Pantazol, Caramină.)întrebuințăm deasemeni substanțe care măresc activitatea centrului nervos respirator (Lobelina), care mai întotdeauna sufeiă depe urma insolației.Se dau bolnavului lichide roci în cantități mari, ca: apă rece îndulcită cu zahăr, ceaiuri și siropuri reci.Deasemeni, ținem bolnavul culcat la pat câteva ore sau mai mu't, după starea mai ușoară sau mai gravă în care se află.Acestea sunt, pe scurt, măsurile imediate care trebuie să le luăm în fața unul om atins de insolație.

Dr. Zăgănescu Râul.


