
Să sprijinim și să frecventăm regulat 
cursurile de calificare profesională

In Combinatul Siderurgic Hune
doara, s’au pus în funcțiune noi 
furnale, noi cuptoare Siemens 
Martin, care măresc capacitatea 
de producție la fontă și oțel, ne
cesare industriei prelucrătoare din 
tara noastră pentru fabricarea de 
mașini și utilaje.

Minunatele metode de muncă 
ale oamenilor sovietici constitue 
un puternic sprijin, care asigură 
desvoltarea continuă a tehnicii în 
industria noastră.

Acest avânt al desvoltării teh
nice, impune creșterea de noi și 
cât mai multe cadre calificate.

„Pentru a pune tehnica în miș
care și a o folosi până la capăt, — 
ne învață tovarășul Stalin — ne 
trebuesc oameni care să fie stă
pâni pe tehnică, ne trebuesc ca
dre care să fie în stare să-și în
sușească și să folosească această 
tehnică după toate regulile artei.*

In perioada actuală, în Combi
natul nostru trebue să se fău
rească cadre tehnice cu o înaltă 
calificare profesională în toate 
domeniile de muncă, care să-și 
desfășoare activitatea ca și cadrele 
tehnice vechi care sunt alăuri de 
interesele celor ce muncesc și să 
dovedească dragoste de muncă, de 
meseria în care sunt calificați.

In Combinatul nostru, se simte 
foarte mult nevoia de brațe cali
ficate, iar de aici reese necesita
tea de a lupta cât mai mult pen
tru ridicarea de noi cadre de 
muncitori calificați și tehnicieni 
în toate domeniile de muncă. 
Partidul dă o atenție deosebită 
creșterii de noi cadre calificate.

Una din metodele cele mai efi
cace în acțiunea de ridicare a 
nivelului tehnic, o constitue cursu
rile de calificAre, recalificare și 
perfecționare profesională care și 
în Combinatul nostru funcționează.

Față de voința muncitorilor 
noștri pentru a- și ridica gradul de 
calificare profesională, este o da
torie a tuturor tehnicienilor și in
ginerilor de a ajuta cu toată capa
citatea lor pe acești muncitori.

Odată calificați, acești muncitori 
luptă cu mai mult elan pentru 
mărirea producției și productivi
tății muncii și odată cu dobândi
rea unei calificări superioare în 
muncă, crește conform sistemului 
socialist de salarizare și câștigul 
muncitorului.

In Combinatul Siderurgic Hune
doara, Planul de calificare pe pri
mul semestru nu a fost realizat.

In prima jumătate a anului s’au 
realizat următoarele procente la 
calificarea muncitorilor: 399 la 
gradul I. și 234 la gradul II.

In secțiile unde conducerile au 
dus o temeinică și continuă mun
că de organizare pe tărâmul creș
terii cadrelor, acolo unde aceasta 
a constituit o preocupare perma
nentă a organizațiilor de bază și 
a comitetelor de secție, s’au înre
gistrat succese mulțumitoare.

La secția Turnătoria de oțel, 
planul de calificare din totalul 
planificat pe secție pe anul aces
ta a fost realizat 50% la gradul 
I și 53°/o la gradul II, Turnătoria 
de oțel clasându-se prima pe Com
binat în primul semestru, urmată 
de secția Turnătoria de tuburi 
cu 46% la gr. I și 43°/» la gr. if 
și de secțiile auxiliare care au 
realizat planul la gr. I cu 47*/o 
și la gr. II cu 63°/».

Nu în toate secțiile problema 
creșterii de noi cadre a constituit 
o preocupare de prim ordin. De 
foarte multe ori conducerile sec
țiilor se plâng că nu au muncitori 
calificați ca să-și poată realiza Sar
cinile ce le revin din Plan. Unii 

conducători de secții nu se pre
ocupă temeinic de ridicarea ca
drelor și preferă să se plângă pe 
la toate colțurile că le lipsesc ca
dre cu nivel tehnic ridicat.

Asemenea cazuri avem la sec
țiile C F. U. unde nu s’a reușit 
să se califice decât 17% la gr. I, 
la secția Oțelăria specială care a 
calificat numai 25% la gr. I și 
33% Ia gr. II la Turnătoria de 
Fontă care la gr. II a calificat nu
mai 23’/», la secția Furnale care 
a calificat numai 20% la gr. I și 
la gr. II din 60 planificați nu a 
calificat nici unul; la O. S. M. 
33% gr. I și 10,33% la gr. II.

La secția Furnale nu există o 
preocupare pentru a selecționa 
elevi pentru cursurile de gradul 
II, manifestându-se prin aceasta 
un desinteres total pentru ridica
rea de noi cadre calificate, ce sunt 
necesare Combinatului nostru în 
plină desvoltare.

Aceasta denotă că nici organi
zația de bază dela această secție 
nu a dat atenția cuvenită ridicării 
de cadre calificate de furnaliști ca
re sunt atât de necesare.

Organizația de bază și Co
mitetul sindical de secție 
dela Furnale, au sub
apreciat în mod cu totul nepermis 
pregătirea de noi cadre de mun
citori și n’au văzut că această 
problemă este strâns legată de 
lupta pentru ridicarea producției 
și productivității muncii, pentru 
reducerea prețului de cost și îm
bunătățirea calității produselor.

Problema calificării profesionale 
nu trebue să fie lăsată numai pe 
seama cursurilor de calificare, ci 
trebue să constitue o chestiune de 
onoare pentru întreg colectivul 
secțiilor care se află într’o aseme
nea situație.

O contribuție însemnată în acea
stă direcție trebue să o aducă 
maeștrii și tehnicienii din fiecare 
secție a Combinatului. O bună 
parte din maeștri a înțeles ade
văratul lor rol în această direcție 
și dăm ca exemplu pe Râpeanu 
Romulus dela O. S. M., Balint 
Alexandru dela Turnătoria de Tu
buri și alții, care au sprijinit cu 
entuziasm elementele tinere, pen
tru a-și însuși o calificare supe
rioară.

Pentru cel de al Il-lea trimestru 
trebue dusă o susținută muncă de 
lămurire pentru înscriere și o frec
vență regulată la cursurile de cali
ficare profesională, iar membrii de 
partid trebue să combată cu cea 
mai mare hotărire atitudinea ne
sănătoasă a unora dintre maeștri 
care privesc cu indiferență ridica
rea de noi cadre calificate.

O sarcină a organizației UTM. 
este aceea de a îndruma pe toți 
tinerii să învețe, pentru a-și ridica 
calificarea profesională.

In perioada celui de al II-lea 
semestru, organizațiile de partid 
trebue să acorde un deosebit in
teres cursurilor de calificare, să 
fie înscriși cât mai mulți munci
tori, pentru ca planul să fie rea
lizat, iar cursurilor de gradul III 
să li se dea o și mai mare impor
tanță pentrucă numai în felul 
acesta vom avea tehnicieni bine 
pregătiți.

In această problemă, comuniștii 
trebue să fie primii care să spri
jine acțiunea calificării și să nu 
se mulțumească niciodată cu cât 
a învățat pe noii meseriași.

V. MANEA
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Cuvântul de pace al Uniunii Sovietice răsună din nou cu putere 
în întreaga lume

Răspunsul tovarășului Stalin 
la mesajul primului ministru al Indiei 
în legătură cu reglementarea pașnică 

a chestiunii coreene
MOSCOVA, 18 (Agerpres). — TASS transmite:
La 18 Iulie au fost date publicității mesajul primului ministru al Indiei, d. Pandit Jawaharlal 

Nehru, către Președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., 1. V. Stalin, răspunsul lui I. V. Stalin 
la mesajul lui P. J. Nehru și comunicarea lui P. J. Nehru adresată lui I. V. Stalin.

Mesaful primului ministru al Indiei, d Pandit Jawaharlal Nehru, către Pre- 
ședințele Consiliului de Miniștri al U. R. 8. 8, I V. Stalin, din 13 Iulie a. c, are 
următorul cuprins:

In convorbirile pe care ambasadorul nostru le-a avut la Moscova cu ministerul de afaceri externe, 
el a explicat poziția Indiei față de conflictul coreean. Scopul Indiei constă în aceea de a localiza con
flictul și de a contribui Ia o grabnică reglementare pașnică, prin înlăturarea actualului impas din Consiliul 
de Securitate, astfel încât reprezentantul Guvernului Popular al Chinei să poată ocupa locul său în Con
siliu, U.R.S.S. să poată reveni în Consiliu și, în cadrul Consiliului, sau în afara Consiliului prin contact 
neoficial, U. R. S. S, U. S. A. și China, cu ajutorul și colaborarea altor state iubitoare de pace, să poată 
găsi o bază pentru încetarea conflictului și pentru soluționarea definitivă a problemei coreene. Fiind pe 
deplin încredințat de hotărîrea Excelenței Voastre de a sprijini pacea și, în acest fel, de a menține soli
daritatea Națiunilor Unite, îmi permit să mă adresez Dvs. cu acest apel personal, de a folosi înalta Dvs. 
autoritate și influență pentru atingerea acestui țel comun, de care depinde binele omenirii.

Primiți, Excelență, asigurarea respectului meu cel mai înalt.

Răspunsul lui I. V. Stalin la mesajul d-lui Nehru

Excelenței Sale, primului ministru al Republicii India, d. Pandit Jawaharlal Nehru.

Salut inițiativa Dvs. pașnică. împărtășesc pe deplin punctul Dvs. de vedere 
în ce privește oportunitatea reglementării pașnice a chestiunii coreene prin Consiliul 
de Securitate, cu participarea obligatorie a rezprezentanților celor cinci mari puteri, 
inclusiv a Guvernului Popular al Chinei, Consider că pentru grabnica reglementare 
a chestiunii coreene ar fi oportun să fie ascultați în Consiliul de Securitate repre
zentanții poporului coreean.

Cu stimă,
I STALIN

Prim ministru al Uniunii Sovietice

Comunicarea primului ministru al Indiei, d. Pandit Jawaharlal Nehru, adresată lui I. V. Stalin 
la 16 Iulie, are următorul cuprins:

Excelenței Sale primului ministru al Uniunii Sovietice, I. V. Stalin

Vă sunt recunoscător în cel mai înalt grad pentru răspunsul prompt și încurajator al Excelenței 
Voastre. Iau contact fără întârziere cu celelalte guverne interesate și sper ca în curând să mă pot adresa 
din nou Excelenței Voastre.

Cu stimă,
Jawaharlal Nehru
Prim ministru al Indiei

Un mesaj stalinist de pace
Răspunsul tovarășului Stalin la 

mesajul d-lui Pandit Nehru, va fi 
primit cu bucurie de întreaga ome
nire dornică de pace.

In câteva cuvinte clare și concise, 
genialul conducător al Uniunii 
Sovietice exprimă politica consec
ventă de pace a Țării Socialis
mului, dorința ei nedesmințită de 
a rezolva problema Coreei ca și 
cele mai complicate probleme in
ternaționale pe ca'ea discuțiilor și 
a colaborării pașnice în cadrul 
O. N. U., pe baza Chartei O.N.U. 
Cât de puternic contrastează acest 
luminos răspuns cu politica agre
sivă și actul fățiș de agresiune al 
imperialiștilor americani în Coreea!

Răspunsul tovarășului Stalin 
arată încă odată cu câtă fermitate 
apără Uniunea Sovietică interesele 
și drepturile popoarelor mari și

Vineri, 61 Iulie 1950

mici. Tovarășul Stalin reafirmă 
atitudinea principială a Uniunii 
Sovietice în chestiunea dreptului 
indiscutabil al Republicii Populare 
Chineze de a-și ocupa locul la 
O. N. U. ca membru permanent al 
Consiliului de Securitate. Chesti
unea coreeană nu va putea fi dis
cutată și rezolvată in mod valabil 
și legal în Consiliul de Securitate 
decât în prezența tuturor celor 
cinci membri permanenți ai Con
siliului, inclusiv U.R S.S. și China.

Răspunsul tovarășului Stalin 
reflectă deasemeni atitudinea fer
mă și principială a Uniunii So
vietice fată de cauza dreaptă a 
poporului coreean, față de dreptul 
acestui popor viteaz și nobil de 
a-și spune cuvântul prin repre
zentanții săi atunci când se hotă
răște soarta sa. Aceasta cu atât

4 pagini 4 Lei

mai mult cu cât poporul coreean 
a dovedit cu prisosință că are 
dreptul și capacitatea de a-și lua 
soarta în propriile sale mâini.

Răspunsul tovarășului Stalin, 
ca și toate intervențiile sale isto
rice în favoarea păcii, va avea un 
puternic ecou mondial. Poporul 
român salută din toată inima acest 
lluminos mesaj de pace care arată 
încă odată cât de justificat este 
faptul că popoarele lumii, In cele 
mai grele momente internaționale, 
își îndreaptă privirile cu nădejde 
spre Uniunea Sovietică și spre 
marele Stalin.

Nădejdea lor nu a fost și nu 
va fi niciodată desmințită. Răs
punsul tovarășului Stalin, care 
arată calea pentru rezolvarea paș
nică a chestiunii coreene este o 
contribuție de neprețuit la cauza 
păcii și colaborării internaționale.



UZINA NOASTRĂ

Șă vedem filmul

OMUL DIN OTEL SI PA
V 1

Tema acestui film este inspirată din 
viața căutătorilor de aur și a muncito
rilor stahanoviști din minele de aur ale 
Siberiei Sovi tice. Bătrânul Fiodor Po- 
tanin es e un iscusit căutător de aur. 
El străbate taiga împreună cu câțiva 
tovarăși șl caută metalul prețios. Atunci 
când dă peste o regiune auriferă mai 
săracă împarte aurul cu tovarășii săi de 
muncă. Dacă însă regiunea este mai 
bogată în aur, el o predă statului și pe 
acel loc încep mari exploatări aurifere. 
Pe cât e de destoinic, pe atât e însă 
de autoritar. Fiodor nu admite să fie 
contrazis de nimeni. Atunci când fiul 
său Stepan îndrăznește să nu se supu
nă autorității sale, bătrânul se înfurie 
până într’atât încât îl izgonește, după 
ce-I pune mal întâi să-și scoată p'nă 
și cișmele din picioare, spunând că sunt 
cumpărate din banii Iul. Stepan nu-i 
poartă ură părintelui său. El știe că 
Fiodor e iute la mânie, dar e un om 
drept și bun la suflet, ca toți oamenii 
din taigă.

Stepan se angajează la mina de aur 
din apropiere și — în scurtă vreme — 
devine cel mai bun miner. Atitudinea 
lui față de muncă, inovațiile sale, sunt 
prețuite de toți și constitue o pildă și 
pentru ceilalți mineri. Stepan izbutește 
să depășească toate normele, să bată 
toate recordurile. Tovarășa inginer Ga- 
lina Sergheevna Polevaia, șefa minei 
Nr. 5 se îndrăgostește de dânsul.

Trecându-i supărarea, bătrânul Pota- 
nin, vine ia mina în care lucrează Ste
pan și-i spune acestuia că a descoperit 
o regiune auriferă foarte bogată, în care 
a găsit aur roșietic, asemănător celui 
din mina Nr. 5. Drept dovadă el îi lasă 
câțiva bulgări de aur, ca să-i cerceteze, 
cerându-i în schimb să nu divulge ni
mănui cele destăinuite de dânsul. După 
ce se va convinge că zăcămintele sunt 
într’adevăr bogate, le va preda statului. 
Fiodor îl roagă pe Stepan să vină cu 
el în taigă, pentru a lucra împreună. 
Stepan refuză, căci nu vrea să-și pără
sească tovarășii de muncă. Bătrânul 
pleacă atunci spunându-i că va fi ori
când binevenit în taigă.

Scerbac, un individ necinstit, strecurat 
în rândurile minerilor, pune la cale o 
ticăloșie împotriva lui Stepan, pe care-i 

dușmănește pentrucă-i luase locul de 
brigadier. împreună cu Niurca o fată 
din Taigă care-1 iubește pe Stepan și e 
geloasă de dragostea acestuia față de 
Galina Polevaia, Scerbac îl învinuește 
pe Stepan, în plină ședință, că fură aur 
din mină și față de toți muncitorii, el 
dovedește că Stepan are asupra lui aur. 
Stepan nu vrea să spună de unde are 
aurul. Pentru a salva pe Potanin, de a 
cărui nevinovăție este convins, Zimin, 
directorul exploatării, afirmă în fața 
muncitorilor că el este acela care i-a 
dat lui Potanin aurul. La analiză, se 
dovedește că aurul are aceeaș compo
ziție cu aurul din mina Nr. 5. Directorul 
uzinei își amintește că bătrânul Potanin 
fusese zărit la mină cu câteva zile îna
inte. Stepan pleacă în taigă, după ce-i 
destăinuește Galinei Sergheevna că o 
iubește. El refuză totuși să-i spună de 
unde are aurul, asigurând-o totodată că 
nu l-a furat.

Niurca îl însoțește pe Stepan în taigă. 
Ea își dă seama că Stepan n’o iubește. 
Acesta e mereu trist, căci munca în 
taigă nu-i mai face nici o plăcere. Mun
ca aceasta tainică, aproape hoțească îi 
displace, pentrucă în mină cunoscuse 
adevăratul înțeles al muncii cinstite, în 
folosul tuturor.

Intre timp, în urma cercetărilor între
prinse, se descoperă că ‘ cerbac este 
un hoț primejdios. El mărturisește de
altfel că l-a calomniat pe nedrept pe 
Potanin. O echipă de ingineri, sub con
ducerea directorului minei și a inginerei 
Galina Sergheevna Polevaia, vin în taigă 
să cerceteze regiunea auriferă. Dar nu 
mai e o taină pentru nimeni faptul că 
Galina a venit aici, nădăjduind că îl va 
întâlni pe Stepan. Niurca îi mărturisește 
lui Stepan că în dorința ei de a-1 recu
ceri, a uneltit împotriva lui spunându-i 
lui Scerbae că l-a văzut pe bătrânul 
Fotanin aducându-i aurul. Galina îi gă
sește pe Stepan și pe bătrânul Potanin 
care predă Statului regiunea atât de 
bogată în zăcăminte aurifere. Stepan 
Potanin va deveni șeful exploatărilor 
aurifere, iar Galina va rămâne alături 
de el, în timp ce bătrânul Potanin va 
continua să cutreere taiga, aducând ser
vicii reale țării sale prin descoperirea 
de noi și noi regiuni aurifere.

Romanul ,Oț’f șl pâine’ a lui Ion 
Călugăru (apărut în Viața Românească 
Nr. 12, 1, 2, 3) are în primul rând ma
rele merit de a fi prima operă literară 
consacrată marelui centru siderurgic 
Hunedoara. Importanța romanului crește, 
prin faptele excepționale Irăiie cu Inten
sitate de muncitorimea Combinatului 
nostru.

Autorul își propune să fie cronicarul 
atent al acestor evenimente, a că-or 
rădăcini sunt înfipte în etapa luptei în
dârjite pe care Partidul în fruntea ele
mentelor înaintate ale muncitorimii hu- 
nedorene o duce cu fermitate pentru 
transformarea socialistă a Urinelor 
Hunedoara.

* * *

Țara noastră trece prin perioada grea, 
plină de lipsuri și de încercări, crelată 
de sfârșitul dezastruos al crimei orga
nizate împotriva omenirii de blonzii 
hitlerlști șl de secătuirea economică 
lăsată de cel doi ani de secetă Mii de 
moldoveni încolțiți de foame șl nesigu
ranța zilei de mâine au pernit în lung 
pelerinaj în regiunile țării unde seceta 
a fost mai blajină.

In acest peisaj de foamete și greutăți 
Imense, romanul ne introduce în viața 
uzinei noastre, unde social-democrații 
de dreapta, trădători! proletariat ilu1, 
cocoțați în posturile de conducere ale 
uzinei, sindicatului și orașului, tronerză, 
dovedlndn-se iscusiți organizatori ai 
sabotajului economic, prin frânarea pro
ducției din toate compartimentele uzinei.

Autorsl ne prezintă chiar în primele 
capitole starea de haos, desinteres și 
descompunere în care se afla și uz na 
noastră în acea peiioadă. începând dela 
conducere, directorul Râul Vârnav, tipul 
carieristului capitalist, .diplomat $1 po
litician rutinat, vulpoi șiret, amabil șl 
crud când împrejurarea o cerea" șl până 
la cetele de zllerl care umblau toată 
ziua din secție în secție pentru a mă- 
cina timpul, majoritatea angajațllor în
cătușați de vechea atitudine față de mun
că șl față de Stat, au ca rațiune că 
uzina nu prezintă Interes, decât în mă
sura în care ea oferă un refugiu pen’iu 
chluleala plătită chenzinal. Cetatea side
rurgiei de Stat are aspectul unei pa»a- 
gini în mijlocul căreia doar un furnal 
sleit de puteri fumegă neputincios

Starea de lucruri este alarmantă șl ea 
se cere îmbunătățită

Partidul este acela care sesizat de 
sabotajul organizat din uzină, trimite la 
conducerea ei pe tovarășul Pavel Ule, 
om de partid, căruia îi revine greaua 
sarcină de a inviora producția și de a 
pune capăt desmățului de aici

Bătălia este grea fiindcă ea frebue 
dusă împotriva unul dușman cu poziții 
puternice. Social-democrații titeliști au 
strâns în jurul lor toate lepădăturile 

societății, pe toți declasațil politici, pe 
toate elementele chiabur."ști ale uzinei. 
Conducerea acestei adunături de vipere 
trădătoare o are inginerul Smeu. ai că
rui mare stat major este format din 
tehnicieni ca Cfurdă, șeful furnalelor, 
Vântu, șeful lamlnoarelor, Râmba din 
consilui de administrație și alții. Ei sunt 
sprijiniți de prietenii lor dela București 
și cei de peste hotare. Deviza lor este 
sabotajul, strangularea producției, agi
tarea maselor împotriva comuniștilor șl 
restaurarea vremurilor apuse.

In momentul când Pavel Iile preia 
conducerea uzinei, Smeu cu oamenii 
săi stăpânesc pozițiile principale ale 
producției. Dar Pavel Iile înarmat cu 
metodele de luptă ale Partidului, întărit 
de Încrederea nesdruncinată în forța 
uriașă a maselor, începe din primele 
zile ale instalării sale să dea lovituri 
precise dușmanului. Lupta se desfășoară 
In primul rând pe tărâmul producției. 
In toate împrejurările Pavel iile arată 
muncitorilor că singura cale de eșlre 
din mizerie, lipsuri și greutăți este nu
mai sporirea necurmată a producției.

Pe plan politic, lupta împotriva social- 
democrtțllor trădători, este întețită prin 
demascarea necruțătoare a acestora, 
acțiune re care Pavel Iile o duce sus
ținut efectiv de elementele înaintate ale 
muncitorimii. Munca ideologică a Par
tidului incepe să pătrundă In mase șl 
ca un prim rezultat, nepăsarea șl dez
interesul pe care unii muncitori îl ma
nifestau față de uneltirile ticăloase ale 
dușmanului, sunt înlăturate și înlocuite 
cu vigilența de clasă și combativitatea 
revoluționară

Munca Partidului pentru lămurirea șl 
antrenarea muncitorilor în bătălia pro
ducției, face un salt simțitor prin veni
rea în uzină a unul număr de 8 activiști 
de par id trimiși de Comitetul Central 
a! Partidului, pentru a desfășura o largă 
agitaț’e politică în rândurile munclto- 
r mii cin uzină.

De aici acțiunea romanului crește în 
intensitate și conținutul său ideologic 
se relevă, cuprinzând pasagll 
de înalt nivel politlc-agitatoric Autorul 
reușește cu mu’tă vigoare să cuprindă 
aspectul politic educativ și mobilizator 
al muncii politice duse de grupul acti
viștilor veuiți din capitală.

Un alt element nau care apare în 
partea a doua a romanului, este tineretul 
care antrenat și îndrumat de Partid, în
cepe să devină un factor activ in toate 
acțiunile Partidului.

Ascuțirea luptei de clasă, lupta dintre 
vechi și nou, procesul de creștere a 
omului non îndrumat și crescut de Par
tid, este firul roșu care călăuzește ceti
torul dealungul acestor pagini. Sub lo
viturile dâ;ze ale Partidului, pozlțllte 
dușmanului de clasă se năruiesc. So
cialiștii titeliști disperați, recurg la cele

RECEHZIE
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mai mârșave acte de sabotaj. Fabrica 
de oxigen este incendiată amenințând 
existența întregii uzlni Prin Intervenția 
energică a tinerilor brigadieri, incendiul 
este innăbușit, iar încercarea c imlnală 
a inginerului Smeu si a unt Ițelor sale 
a eșuat. Munca politică a Partidului 
ajută muncitorimea să vadă cine sunt 
sdevăratii dușmani ai săi Dacă la în
ceput demascarea dușmanului era doar 
opera activiștilor, mai târziu masa mun
citorilor este aceea ca'e zădărnicește 
toate uneltirile sale.

Acțiunile de sabotaj și provocare ale 
titellștilor sunt pirallzate

Alegerile sindicale sunt un pas hotă
rîtor.în lupta pentru izolarea dușma
nului. Smeul cu slugile sale sunt scoși 
dela conducerea Sindicatului.

începe curățirea uzinei de elementele 
sabotoare șl dușmănoase

Uzina și producția ciește.
Un lanț de succese șl realizări brăz

dează m”nca rodnică și conștientă a 
muncitorimii hunedorene Secțiile ca
pătă viață. Se organizează întrecerea 
socialistă și menea se desfășoară tot 
mai năvalnic Furnale stinse de zeci de 
ani au fost aprinse. Ele sunt recon
struite, modernizate și mecanizate. _
Cuptoarele O. S M. înghit nesățioase 
cimitirul de fler vechi pe care îl prefac 
în oțel. — Se construesc cabane noi 
Orașul t ep'dează de aglomerația miilor 
de noi venlțl Lâncezeala a fost împrăș
tiată. Avântul în muncă crește nestăvilit. 
Bogzdan dila Turnătorie întrece toate 
normele cu 400 la sută.

La Furnale se dă drumul la fontă din 
4 în 4 < re. Uzina câștigă drapelul în
trecerilor socialiste pe țară Se pun 
bazele const uiiii Orașului Muncitoresc. 
Și în pas cu creșterea uzinei și a pro
ducției se adâncește munca Partidului. 
Rezultatele sunt oglindite în desvoltarea 
impetuoasă a uzinei

Cuvintele spuse de tov Matei secre
tarul Oiganieației de Partid : ,Partidul 
nostru, Partidul clasei muncitoare, este 
puterea care a zguduit toate inerțiile șl 
a secat mlaș'lnea din oameni, a înlă
turat bandele exploatatoare șl a pus 
muncitorii si construiască’, concreti
zează minunat 'ungul proces de trans
formări 'noltoare, aduse uzinei și mun
cit rlmlt noastre prin munca dârză șl 
hotârită a Partidului

Romanul „Oțel șl pâine" conține 
un bogat material de fapte trăite 
cu intensitate de muncitorimea 
hunedoreană. Lectura romanuloi 
constitue un prilej de trecere în 
revistă a muncii și realizărilor 
noas're și un stimulent de inten
sificare a eforturilor noastre pen
tru a construi cu avânt edificiul 
măreț al socialismului ale cărui 
baze sunt cuprinse în acțiunea 
romanului. p. q

DISCIPLINA FffifflABĂ LA IfflEfEfflBlLE SOVIETICE
In U.R.S.S. fiecare întreprindere 

și instituție are obligația de a fo
losi în modul cel mai rațional și 
economic mijloacele ei materiale 
și fmanciare. Aceasta este o dis
poziție riguroasă a Statului So
vietic. Și în aceasta se cuprinde 
și disciplina financiară, care în
seamnă respectarea tuturor măsu
rilor fixate de guvern în scopul 
ca fiecare rublă sovietică, fiecare 
copeică să fie utilizată cu cel mai 
mare folos pentru popor. Așa dar, 
disciplina financiară este în depli
nă concordanță cu interesele po
porului, ca fiind în mod activ sus
ținută de toți muncitorii, funcțio
narii și conducătorii de întreprin
deri.

Disciplina financiară se bizue 
pe caracterul planificat al econo
miei naționale.

Printre coeficienții respectivi din 
plan pot fi arătate prescripțiunile 
cu privire la productivitatea mun
cii și fondul de salarii, prevederile 
relative la costurile de producție 
ș. a. m. d.

Planul întreprinderii prevede nu
mărul muncitorilor; producția pe 
care trebuie s’o dea fiecare, tari
fele salariilor, iar în cazul muncii 
în acord, plata pe bucată. Planul 
prevede sporirea salariilor, care 
contribue în cea mai mare măsu
ră la ridicarea bunei stări a mun
citorilor. Precum se știe, la sfârșitul 
anului 1949 veniturile muncitorilor 
și funcționarilor din U R.S S. fu
seseră cu 24*/» mai mari decât 
în 1940.

Productivitatea muncii irebue 
să crească mai repede decât sa

lariile. Numai cu această condiție 
poate fi asigurată o sporire rapi
dă a acumulărilor, acestea fiind 
absolut necesare pentru reproduc
ția socialistă lărgită.

Banca de Stat a U R S.S. eli
berează fondurile pentru salarii fn 
măsura în care întreprinderea în
deplinește planul. Un asemenea 
control al cheltuirii salariilor con
stitue una din cele mai serioase 
pârghii pentru înscăunarea unei 
ferme discipline financiare. In ca
zul instituțiilor și organizațiilor ce 
n’au caracter productiv, Banca de 
Stat supraveghează ca să fie res
pectate întocmai statul de personal 
și lefurile fixate, cheltuelile pentru 
delegații, materiale de birou ș. a. 
m. d. Mijloacele bănești sunt eli
berate în strictă concordanță cu 
devizul aprobat.

Atunci când, întreprinderii îi este 
fixată o sarcină cu privire la cos
tul de producție, i se indică exact 
din ce trebue să se alcătuiască 
acest cost. Respectarea normelor 
cu privire la costul de producție 
este verificată după registrele de 
contabilitate. La trusturi, la direc
țiile generale și la ministere, exis
tă organe speciale de inspecție. 
De organe de control dispune de- 
asemenea și ministerul finanțelor. 
In sfârșit, există un minister spe
cial al controlului de stat al 
U.RS.S.

Organele de control și inspecție 
studiază documentele contabilității, 
venind la întreprinderi și urmă
rind în mod minuțios ca cheltu
elile de producție și de desfacere 
a mărfurilor să nu fie depășite.

de: A.
CANDIDAT IN ȘTIINȚE ECONOMICE

In afară de controlul indicat 
mai sus, disciplina linanciară este 
întărită deasemenea mulțumită sis
temului vărsării fondurilor în bu
getul statului. Acumulările între
prinderii se împart în două 
categorii: impozitul pe cifra de 
afaceri și câștigurile. Impozitele 
pe cifra de a'aceri sunt vărsate 
visteriei statului imediat după ce 
a fost incasată fiecare sumă re
zultată din realizarea producției. 
O parte din câștiguri, ce este de
asemenea vărsată în bugetut sta
tului este plătită la fiece două 
săptămâni. In afară de aceasta, 
în fiecare decadă este depusă Ia 
bancă suma amortizărilor (valoa
rea uzării clădirilor și mașinilor). 
Această sumă are menirea de a 
acoperi cheltuelile necesitate de 
reparațiile capitale și de noile 
construcții.

Pentru ca întreprinderea să poată 
vărsa în mod regulat în bugetul 
de stat sumele cuvenite, ea trebue 
să-și organizeze în mod riguros 
activitatea ei de fabricare a pro
duselor și de vânzare a acestora. 
In caz că întreprinderea și-a mărit 
costurile de producție, înseamnă 
că în producția ei nu domnește 
ordinea și că deci i s’au micșorat 
câștigurile, deaceea ea nu mai 
poate achita la timp cele datorate 
statului Iar atunci când o între
prindere nu depune la timp su
mele cuvenite bugetului de stat, 
înseamnă că ea lucrează prost. 
Conducătorii trusturilor și direc
țiilor generale încep imediat să 
cerceteze situația unei asemenea 
întreprinderi pentru a înlătura cât

mai repede defectele din activi
tatea ei.

întărirea disciplinei financiare 
este favorizată în U. R. S. S. de 
sistemul sancțiunilor materiale. 
Pentru călcarea termenelor de 
plată către furnizori sau către bu
getul de stat întreprinderea plătește 
o amendă. Așa dar în U. R. S. S. 
există un sistem minuțios, bine 
chibzuit și rațional organizat, al 
administrării financiare, care per
mite asigurarea unei disciplini 
financiare exemplare.

Și totuși rolul hotărîtor întru 
asigurarea și menținerea discipli
nei financiare la întreprinderi re
vine nu organelor de control, ci 
maselor care muncesc, însăși mun
citorilor și funcționarilor. Aceștia 
au cel mai mare interes ca să fie 
făcute cât mai multe economii și 
mijloace, contribuind din răsputeri 
la acest lucru. Ei știu că fiecare 
rublă economisită în U. R. S. S. 
permite să fie sporită producția 
de mărfuri și ieftinit prețul aces
tora. In consecință, cu cât sunt 
făcute mai multe economii în ac
tivitatea întreprinderilor, cu atât 
mai mult se ridică nivelul de viață 
al poporutui sovietic, cu atât mai 
repede se desfășoară construirea 
comunismului.

Având grijă de binele patriei lor, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
fac din propria lor inițiativă pro
puneri menite să reducă cheltue- 
lile de producție și să întărească 
disciplina financiară. O largă răs
pândire au căpătat așa numitele 
„conturi individuale de economii". 
Sute de mii de muncitori își asu
mă îndatoriri concrete în ceeace 
privește reducerea normelor de 
cheltuire a metalelor, energiei elec
trice, sculelor ș. a. m. d.

In fruntea luptei poporului so
vietic pentru economii, pentru

respectarea disciplinei financiare 
de stat pășește Partidul Comunist 
și sindicatele Organizațiile de 
partid și sindicale din fabrici, uzi
ne și instituții străjuiesc interesele 
poporului și susțin în mod activ 
mișcarea maselor de oameni ai 
muncii pentru facerea unor cât mai 
mari economii, pentru aplicarea 
consecventă a regimului de eco
nomii menit să asigure sporirea 
acumulărilor socialiste.

Cât de mare importanță are 
mișcarea întregului popor pentru 
realizarea de noi economii se poate 
vedea din următoarele date. In 
primul trimestru al anului 1950 
producția de combustibil și metale 
s’a mărit în U.R S.S. cu 14—18 
la sută, iar producția de mașini 
cu 30—40 la sută și chiar mai 
mult.

Asemenea ritmuri ale sporirii 
construcțiilor de mașini nu sunt 
posibile decât ca un rezultat al 
perfecționării acestor construcții, 
a lichidării rebutului și economi
sirii materialelor.

Mișcarea întregului popor pen
tru cât mai mari economii consti- 
tue baza disciplinii financiare în 
U. R. S. S. O asemenea bază este 
imposibilă în țările capitaliste în 
care câștigurile create de munca 
poporului dîspar în buzunarele 
magnaților financiari și industriali. 
Dar o asemenea bază e pe deplin 
firească în Uniunea Sovietică, în 
care toate valorile se află la dis
poziția poporului însuși.

(Agerpres.)
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Riscânclu-și viața

Manevrau tul Gros Traian 
a salvat o locomotivă și patru vagoane

Mai multă atenție Standardelor de Stat

Prin diferite acțiuni, muncitorii 
Combinatului nostru își exprimă 
dragostea lor față de regimul nos
tru de democrație populară, de 
realizările lui și față de bunuri
le întregului popor.

Când la furnale s’au aprins 
gazele din cauza lipsei de apă, 
zeci de muncitori dela Furnale, 
Turnătorii, precum și toți cei ce se 
aflau prin apropriere au sărit cu 
tot entuziasmul pentru a stinge 
focul, pentru a înlătura pericolul 
de explozie care ar fi putut dis
truge furnalele și ar fi putut 
provoca stagnarea producției de 
fontă.

In Combinatul nostru se suc
ced unele după altele asemenea 
acte prin care se dovedește că. 
atitudinea muncitorilor a suferit 
o importantă cotitură spre bine, 
se dovedește că munca de lămuri
re și linia trasată de Partid dă 
roadele cuvenite.

In ziua de 19 Iulie încă un 
act demn de evidențiat s’a adău
gat la șirul faptelor patriotice 
făcute de muncitorii conștienți ai 
Combinatului nostru

Conducerea întreprinderii Nr. 12 de Construcții nu dă 
atenția cuvenită cantinelor muncitorești

Situația cantinelor muncitorești 
din Hunedoara în general este 
satisfăcătoare privind-o prin toate 
aspectele, cu excepția cantinei 
muncitorești a întreprinderii Nr. 12 
de Construcții, situată în apropri
erea castelului.

Locul în care a fost construită 
această cantină a fost bine ales 
deoarece în timpul când munci
torii servesc masa au un aer cu
rat și apă foarte bună. Dacă acest 
loc a fost bine ales, din ceeace 
se vede la fața locului se obsear- 
vă că administrația cantinelor de
la întreprinderea Nr. 12 Constru
cții nu a dat o atenție cuvenită 
acestuia, crezând că nu va 
merge nimeni să vadă aspectul 
nesănătos provocat de resturile 
și toate murdăriile ce se adună 
acolo.

Populația din comunele înveci
nate care vine la Hunedoara și 
muncitorii uzinei care circulă în 
fiecare zi pe acest drum venind 
din comunele depe acest traseu 
ca Zlaști, Boj, Groși și altele sunt 
întâmpinați în porțiunea unde se 
află cantina de un miros îngrozi
tor care îi obligă să-și oprească 
respirația în timpul acestei treceri. 
Acest lucru se datorește faptului că 
gunoiul cantinei este aruncat pe 
marginea drumului, și din cauza 
căldurii exalăunmiros insuportabil.

Această cantină mai are și o

La Cabanele din Bataga mai sunt unele lipsuri
Muncitorii Combinatului nostru 

au realizat frumoase economii în 
cursul anului 1950, din care o 
parte au fost destinate construirii 
noilor cabane-locuințe, cantine și 
săli de cultură, unde muncitorii 
Combinatului nostru să aibă con
diții de trai superioare.

Toate aceste bunuri realizate 
de muncitorii Combinatului nos
tru trebuesc păstrate în condiții 
bune dobându-le cu cele necesa- 
rd pentru buna funcționare.

Vizitând frumoasele cabane 
construite în Bătaga pe halda de 
zgură, remarcăm că unele dormi
toare dețin o curățenie perfectă, 
cum este dormitorul Nr. 21 și 
27 unde sunt bărbați fără familii, 
dormitoare care se mențin într’o 
curățenie exemplară fiind bine 
organizate și păstrând inventarul

In această zi, locomotiva Nr. 3, 
trăgea pe panta dinspre furnale, 
4 vagoane cu cocs.

La o intersecție de linie, când 
urma să se schimbe macazul pen
tru ca vagoanele să ia o altă di
recție, locomotiva nemaiavând su
ficientă presiune, nu a mai fost 
în stare să țină piept pantei și 
atunci cele 4 vagoane încărcate 
cu cocs împreună cu locomotiva 
au început să alunece pe pantă 
în jos cu viteză din ce în ce 
crescândă.

Dacă aceste vagoane nu ar fi 
fost oprite ele ar fi provocat o 
nenorocire, omorând pe cei depe 
locomotiva Nr. 3, ar fi provocat 
distrugerea locomotivei și a vagoa
nelor.

Dar acest lucru nu s’a întâm
plat.

Manevrantul Gros Traian care 
se afla pe locomotiva condusă de 
mecanicul Vlaicu Aurel văzând 
cele petrecute, a intervenit la timp.

Această locomotivă a pornit în 
urmărirea vagoanelor ce alune
cau în pantă, le-a ajuns din ur

conductă care ajută la eliminarea 
rapidă a murdăriei. La capătul con
ductei canal, se formează un mor
man de gunoi, în drumul munci
torilor, ei fiind nevoiți să treacă în 
fiecare zi peste el.

Ceva asemănător există și lângă 
ușa cantinei unde gunoiul este 
depozitat.

Intrând în curtea cantinei nu 
ai să vezi altceva decât gunoi a- 
runcat la întâmplare, oase și alte 
resturi de ale cantinei care dela 
prima vedere convinge de rea 
gospodărire.

In sala cantinei aspectul se schi
mbă. Nu mai există gunoi, oase 
și resturi de mâncare, în schimb 
noroiul acumulat depășește în 
unele locuri grosimea de 2 cm., 
dând aspectul unei săli pavate. 
In magazia cantinei unde era de 
așteptat să fie oarecum ordine, 
se văd alimente amestecate și a- 
runcate în toate colțurile și dela 
început se înțelege că acolo există 
o risipă foarte mare. Pe jos se 
află ceapă, pătrunjel, morcov, car
tofi, făină, zahăr și alte alimente 
nearanjate în rafturile respective.

Tot la această cantină, dulapul 
în care personalul își păstrează 
hainele este în desordine și dă 
aspectul unei locuințe devastate.

In bucătăria cantinei există un 
raft pentru farfurii, raft care nu 
se folosește, deoarece farfuriile se 

în bune condițiuni, acolo domnind 
un spirit sănătos de colectiv. Nu 
acelaș lucru îl putem spune 
de dornr'toarele Nr. 3 și 29 unde 
locuesc fete și femei și unde cu
rățenia și buna Înțelegere lasă dr 
dorit. — Trebue ca tovarășele să 
treacă la organizarea de comitete 
pe dormitoare și să- bchideze ati
tudinea de delăsare, trecând în 
fruntea celorlalte dormitoare unde 
locuesc bărbați și familii cu copii.

Elementele rău voitoare care 
nu înțeleg să colaboreze și fac 
numai greutăți în muncă trebuesc 
excluse din dormitoare astfel ca 
pentru 2—3 să nu sufere o masă 
de muncitori cinstiți și muncitoare.

Recomandăm „Secției Locu
ințe" să mai treacă din când în 
când pe la aceste cabane și să 
complecteze unele lipsuri care au 

mă. și manevrantul Gros Traian 
cu riscul vieții sale a sărit pe ul
timul vagon, reușind ca după 
câteva încercări neizbutite să cup
leze locomotiva cu care interveni
se, la vagoanele ce alunecau

După această operațiune lucrul 
a devenit simplu.

Locomotiva salvatoare a frânat 
oprind alunecarea primejdioasă, 
înlăturând astfel un accident care 
ar fi distrus bunuri produse cu 
trudă de poporul muncitor, și ar 
fi costat și vieți omenești.

Exemplul manevruntului Gros 
Traian care cu riscul vieții a in
tervenit pentru a salva viața to
varășilor săi precum și vagoanele 
și locomotiva, exemp'ul mecanicu
lui Vlaicu Aurel Care l-a 
susținut în această acțiune, este 
demn de urmat de toți muncitorii 
Combinatului nostru care treime 
să vegheze la păstrarea intactă 
a mașinilor și utilajului, cunos
cut fiind că aceste bunuri sunt 
mijloacele prin care clădim socia
lismul în Patria noastră.

N. Babarți

află murdare pe jos și se spală 
numai înainte de a se servi ma
sa. Toate acestea farfurii și vase 
de bucătărie sunt în permanență 
acoperite de un roi de muște, 
parcă anume adunate de către 
personalul și conducerea cantinei.

In afară de toate acestea, tre- 
bue să arătăm faptul că oamenii 
care deservesc cantina nu între
buințează șorțurile și halatele ca
re le sunt puse la dispoziție, acestea 
stând în dulapuri iar ei muncind 
cu hainele murdare cu totul ne- 
higienice.

Față de aceste lucruri care nu 
cO.ntribue cu nimic la asigurarea 
sănătății muncitorilor ce mănâncă 
la această cantină, conducerea 
întreprinderii de Construcții Nr- 12, 
va trebui să ia urgente măsuri 
pentru înlăturarea celor sesizate 
deoarece o asemenea cantină este 
de neconceput în epoca în care 
trăim.

Dacă Sfatul Popular al Orașului 
Hunedoara, nu a văzut până acum 
această problemă, trebue să ia 
măsuri de urgență prin secția sa
nitară, să înlăture toate aceste 
lucruri nesănătoase, acest focar 
de infecție ce există în Hunedoa
ra și care periclitează sănătatea 
multor muncitori din Combinatul 
și orașul nostru, prin bolile ce ar 
putea provoca.

Schdnborn Francisc

mai fost sesizate și pentru care 
nici până în prezent nu s’au luat 
nici-o măsură

Trebue ca fiecare dormitor să 
aibă găleata cu apă și cana sa 
pentru a evita certurile între mun
citorii diferitelor dormitoare sau 
secția de locuințe crede că este 
just menținerea a 30 de dormi
toare cu 11 găleți de apă ? Dea- 
semeni, credem că nu vom fi 
nevoiți a mai reveni cu critici 
acestei Secții în alte numere, ci 
vom arăta că paturile au fost 
baițuite, (nu ca acum) și că însfărșit 
fiecare dormitor are găleata și cana 
sa. Sunt lucruri mărunte care au 
o importanță destul de mare și 
pe care nu trebue să le trecem cu 
ușurință ci să căutăm ca din lucruri 
mărunte să realizăm lucruri mari 
așa cum ne învață Partidul.

Deși Standardele de Stat repre
zintă unul din mijloacele de ușu
rare pentru a se trece la econo
mia socialistă, se observă că 
deși s’au făcut anumite critici 
celor ce nu le respectă că totuși 
se persistă în această atitudine.

In general, inginerii și tehni
cienii însărcinați cu studierea 
acestor proecte în loc să între
vadă din toate punctele de vede
re posibilitatea aplicării Corecte 
a acestor standarde în Combina
tul nostru, la intrarea lor în vi
goare și deci atunci când anumite 
situații specifice uzinei noastre 
ar întrevedea imposibilitatea apli
cării standardului în forma care 
a fost elaborată se mulțumesc a 
păstra într’un sertar aceste pro
ecte fără a le studia, câte 10-15 
zile (timp suficient pentru un 
studiu amănunți;), pentrucă în 
ultima zi a termenului de răs
puns să le răsfoiască fugitiv și 
în câteva minute să-și pună și 
avizul: „Nu avem nimic de obi- 
cctat“, „Proectul este bine întoc
mit sau „Suntem de acord" întru 
totul cu cele prescrise.".

Un astfel de procedeu denotă 
însă desinteresul celor în cauză 
față de aceasă condiție esențială 
a creerii industriei socialiste la 
noi în țară, care este standardi
zarea socialistă

Procedând astfel, vom face să 
scadă nivelul tehnic al normelor 
creiate de tânăra noastră indus
trie, norme ce trebue să ducă la 
ridicarea necontenită a calității 
produselor de toate felurile, fa
bricate la noi.

Care este consecința unei ast
fel de studieri superficiale a pro- 
ectelor de Standard ?

Elaboratorul proectului nepri

COLTUL MEDICAL

Pentru a ne bucura
de o bună asistență medicală . ..

Dacă toți bolnavii ar veni la 
consult după pr.melc manifestări 
ale bolii, procentul de mortalitate 
ar fi mai mic și bolnavii ar su
feri mai puțin.

Bolnavul însă, mai amână un 
pic întâlnirea cu medicul și cu 
medicamentele fie din neglijență, 
fie din delăsare, fie din faptul că 
nu știe ce înseamnă o asistență 
medicală dată la timp.

într’o congestie pulmonară, în
tr’o plagă tăiată sau arsă, într’o 
hemoragie, medicul cu atât este 
mai de folos cu cât intervine 
mai repede.

Desiguri că cei mai mulți din
tre bolnavi respectă această apre
ciere medicală și că cele mai 
multe dintre boli sunt atacate în 
timpul cel mai scurt.

Sunt însă tovarăși care atunci 
când sunt bolnavi procedează 
altfel de cum ar trebui și nu vin 
la medic decât atunci când sunt 
în stare gravă, sau vin la dispen
sar pentru orice boală imaginară 
cerând asistență medicală de ur
gență.

Și unii și alții greșesc și reper- 
cursiunile sunt dăunătoare și 
într’un caz și în altul, în primul 
caz suferă mai mult bolnavul 
iar în al doilea caz se îngreu
nează munca muncitorilor sanitari.

Să dau exemple concrete în
tâmplate aici în orașul nostru, 
în legătură cu cele afirmate mai 
sus.

O mamă a venit să cheme 
medicul la copilul ei bolnav de 
bronho-pneumonie, numai după 
7 zile de boa'ă, atunci când co
pilul era îmr’o stare foarte gravă.

Cu mare greutate și cu multe 
medicamente copilul s’a făcut 
bine.

Iată deci cum din neglijență 
poate muri un copil, un bun atât 
de prețios al Republicii noastre.

Cu astfel de cazuri crește mor
talitatea infantilă, — cu astfel de 

mind obiecțiuni, va proceda la 
editarea Stasului definitiv în for
ma în care a fost întocmit pre
liminarul, Lipsa de utilaj sau 
material adecvat, etc, va pune 
însă sectorul sau secția respec
tivă în imposibilitatea de a putea 
aplica corect Stasul și deci vom 
fi pasibili de rigorile legii.

Astfel, ni se face cunoscut de 
multe ori că, nu se poate apli
ca cutare Standard din lipsă de 
utilaj sau din cauza personalu
lui insuficient pregătit etc. Șeful 
sectorului sau secției însă, atunci 
când a studiat proectul Stasului 
despre care este vorba, nu a 
prevăzut acest lucru ci s’a mul
țumit să scrie : „Suntem de acord 
întru totul cu proectul de Stan
dard".

Vedem deci cât de important 
este a studia amănunțit proecte- 
le și a face obiecțiuni cât mai 
detailate și reale în raport cu 
specificul Uzinei noastre.

Proectele vor trebui să fie pe 
viitor studiate și prelucrate în 
colectivele de ingineri și tehni
cieni din secții, făcându-se uz de 
documentația tehnică existentă și 
de experiența celor mai vechi și 
pricepuți muncitori și tehnicieni 
din aceste secții.

Procedând astfel, vom face =ă 
crească nivelul tehnic al Stan
dardelor de Stat concepute de 
muncitorii și tehnicienii Patriei 
noastre, vom putea îndeplini sar
cina îmbunătățirii calității produ
selor noastre, vom contribui la 
depășirea Planului de Stat pe 
1950, pășind cu o mai vastă 
experiență și dârză hotărâre în 
întâmpinarea primului nostru 
Plan Cincinal.

Șerban Ștefan

neglijențe pierde producția oameni 
și zile de muncă, cu astfel de 
delăsări se ocupă paturile spitale
lor și infirmeriilor.

Iată deci ce înseamnă preve
nirea, ce înseamnă asistența me
dicală la timp și cum pot acești 
doi factori determina mersul bolii 
și chiar al vieții.

Să vă dau acum un exemplu 
despie bolnavii noștri imaginari. 
Vin de multe ori la consultații 
cu pretenții »expre« de concediu 
medical, tovarăși care au fost 
cândva operați de apendicită cu 
rana perfect închisă acuzând că 
nu mai pot lucra fiindcă îi doare 
„apendicita", sau acuză de reu
matism, venind în baston, pe 
care după ce și-a luat concediul 
îl uită la dispensar.

într’o seară medicul a fost 
chemat la o bolnavă în stare 
foarte gravă care însă în urma 
deplasării medicului la locuință 
a fost găsită stând la masă 
și scriind scrisori.

Astfel de cezuri dau o muncă 
în plus medicului lăsând poate 
alți bolnavi reconsultați, creiază 
o neîncredere față de simptomele 
obiective pe care medicul trebue 
să le rfle dela bolnav și în sfâr
șit tentează și pe alții să-și cre
eze boli imaginare atentând ast
fel ia medicamente în plus, mij
loace de transport care costă bani 
și pe care Statul ar avea unde 
și când să le întrebuințeze.

Am arătat neajunsurile pe care 
le întâmpinăm din partea celor 
care vin la consultații, rămânând 
ca într’un alt articol să aratăm în 
mod sincer dar sever și lipsurile 
personalului medico-sanitar, lip
suri pe care le-au semnalat chiar 
bolnavii și împreună să vedem 
ce măsuri să luăm ca asistența 
medicală să se facă în condițiuni 
cât mai bune.

Or. Dumitrescu Alexandru
Medic șef de plasă
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Poporul coreean este
de neînvins de 0. Vladimirova

LUPTÂND PENTRU PLAN, PENTRU PACE
Desfășurând larg întrecerea socialistă, muncitorii 

Combinatului nostru obțin noi succese în producție
In cursul lunii Aprilie a apărut 

la Phyongyang primul număr în 
limba rusă al revistei „Coreea 
Nouă* Această revistă ne infor
mează asupra succeselor obținute 
de Republica Populară Demo
crată Coreeană în construirea unei 
vieți noi Articolele publicate în 
acest număr al revistei descriu 
transformările democratice, înfăp
tuite în Curea de Nord, reface
rea și desvoltarea industriei și 
agriculturii, înflorirea culturei 
naționale a științei și artei coree
ne. Cititorul poate compara toate 
aceste realizări cu dezastrul eco
nomic și cu decăderea culturii, 
care se observă în Coreea de 
Sud. Un articol special este con
sacrat rezultatelor politicii colo
nialiste a imperialismului american 
în Coreea de Sud. Revista ilus
trează deasemenea lupta dusă de 
Frontul Unic Democratic Patrio
tic Coreean pentru unificarea ță
rii și prietenia frățească dintre 
poporul coreean și eliberatorul 
său — marea Uniune Sovietică

Articolul lui Ten Dun Thiak, 
președintele Comisiei de Stat a 
planificării, vorbește despre sar
cinile planului bienal de desvol- 
tare a economiei naționale a Co
reei de Nord pe anii 1949-1950, 
sarcini de o deosebită importanță 
pentru poporul coreean. Ritmul 
construcției economice trebue să 
depășească într’o mare măsură 
nivelul producției industriale, 
existent sub stăpânirea japoneză.

Cifrele de control ale planului 
prevăd un ritm foarte înalt de 
creștere a producției. Ex racția 
minereului de fier, de pildă, tre
bue să constituie în anul 1950 
489% față de anul 1948, pro
ducția de oțel 595%, etc. Planul 
pe primul an al planului bienal 
fiind depășit, toate cifrele plani
ficate pe anul 1950 au fost mă
rite. Cu toate acestea, există nume
roase întreprinderi care, încă la 
sfârșitul liinii Februarie au înde
plinit în întregime planurile lor 
bienale. Anul acesta, nivelul pro
ducției globale a industriei va 
depăși cu 51,4°/® nivelul cel mai 
înalt atins în anul 1944.

Datorită ajutorului permanent 
și desinteresat al Uniunii Sovieti
ce și datorită marelui avânt în 
muncă al poporului eliberat, in
dustria din Coreea de Nord s’a 
refăcut repede. Au fost construite 
numeroase întreprinderi noi, ne
cunoscute înainte de Coreea, care 
în trecut servea drept anexă co
lonială și drept bază de materii 
prime a imperiului japonez. Se 
construesc uzine metalurgie și de 
construcții de mașini, puternice 
uzine hidraulice. Sunt aproape 
terminate construcția uzinei de 
utilaj electric din Cansensc, a 
combinatului textil din Phyon
gyang, care va livra el singur o 
producție de patru ori mai mare, 
față de întreaga industrie textilă 
a Coreei de Nord, când aceasta 
se afla sub regimul japonez.

Articolul lui Piac Nam Un Mi
nistrul învățământului public și 
al lui Tian Ik Huan șeful depar 
tamentului învățământului supe
rior, sunt o imagine clară a pro
funzimii și avântului revoluției 
culturale înfăptuite în Coreea de 
Nord.

In anul 1944, — adică înainte 
de eliberare, — arată Piac Nam 
Un, — în orașul Phyongyang, 
exista o singură școală medie de 
băeți unde puteau să învețe co
reeni și ea avea 971 elevi. Printre 
ei nu era nici un copil de mun
citor sau de țăran sărac.

In aceste școli cursurile se ți
neau în limba cuceritorilor — 
adică în cea japoneză „Elevul, 
care din greșeală pronunța un 
cuvânt coreean, era aspru pedep
sit" In cei cinci ani care s’au 
scurs dela eliberare, numărul 

școlilor medii din Coreea de Nord 
a crescut de 22 ori, iar numărul 
elevilor — cu mai mult de 23 
ori. Numărul școlilor tehnice a 
crescut de 23 ori, iar al elevilor 
din aceste școli — de 56 ori. 
Școli elementare există acum chiar 
și în cele mai îndepărtate locali
tăți ipuntoase ale Republicii. In 
școlile serale pentru adulți au în
vățat carte 2 milioane 700.000 
oameni. Potrivit hotărîrii Adunării 
Populare Supreme a Republicii, 
în anul 1950 va fi introdus în
vățământul primar general obli
gatoriu.

Sub stăpânirea japoneză, în 
Coreea de Nord nu exista nici 
o școală superioară, în prezent 
ele sunt în număr de 15. Peste 
10.000 de t neri învață la Uni
versitatea de Stat „Kim Ir Sen", 
la cele 10 facultăți ale sale, în 
institutele industriale, politehnice, 
agricole, de medicină, pedagogice, 
artistice, etc 80-100% dintre stu
denții institutelor superioare, pri
mesc burse de stat.

Articolul pictorului Sen U Dam 
ne face cunoscute renașterea ar
tei naționale coreene. Pentru crea
rea de opere pe teme naționale, 
cârmuitorii japonezi arestau pe 
pictorii coreeni și le confiscau 
operele. In anul 1930, poliția ja
poneză a distrus printre altele 
numeroase opere de artă, cărțile 
și sculpturile cunoscutului coreean 
Kin Boc Tin, iar el însuși a fost 
aruncat în închisoate unde a și 
murit după patru ani. Acum, 
sub regimul de democrație 
populară, desvoltarea artei națio
nale a luat un puternic avânt.

Timp de cinci ani imperialiștii 
americani și clica trădătoare a lui 
Li Sîn Man a făcut încercări za
darnice de a aservi poporul coree
an. Aceste încercări nu s’au măr
ginit numai la transformarea su
dului țării într’o colonie americană 
și într’o bază militară, deaseme
nea ei nu s’au limitat numai la 
o teroare necruțătoare împotriva 
patrioților din Coreea de Sud, 
care luptă pentru unificarea și 
independența țării lor. An de an, 
zi de zi, ei au pregătit agresiunea 
armată împotriva Coreei de Nord, 
urmând ca prin forța armatelor 
să răpească coreenilor patria, să 
transforme țara" într’o colonie 
anexă -a imperiului american, în- 
tr’mr cap de pod al agresorilor 
american în Extremul Orient. 
Prin însăși existența sa, prin suc
cesele obținute în construcția 
pașnică, Republica Populară 
Democrată Coreeană a zădărnicit 
planurile colonizatorilor americani. 
Poporul subjugat al Coreei de 
Sud a văzut cum trăesc compa- 
trioții săi, care s’au eliberat de 
sub jugul capitalist și au devenit 
stăpânii soartei lor, — a văzut 
și s’a pătruns de hotărîrea de a 
lupta pentru libertate, pentru re
unirea sa cu frații săi din Nord.

Astăzi, imperialiștii americani 
săvârșesc pe față o intervenție 
armată în Coreea, încercând să 
zădărnicească unificarea țării să 
distrugă RP.D. Coreeană și toate 
libertatățile și drepturile democra
tice, cucerite de poporul din Nord.

Poporul care luptă pentru o 
cauză dreaptă nu poate fi învins.

„Poporul coreean de astăzi, 
— scrie revista „Coreea Nouă“ 
în editorial — este un popor 
nou, eliberat, care prin propriile 
sale mâini a creat în partea de 
Nord a țării o republică populară, 
cu o puternică și democratică 
bază economică și politică. Popo
rul coreean a cunoscut prin pro
pria sa experiență ce înseamnă 
libertatea. Deacea, nici o forță 
din lume nu-i va putea răpi re
gimul de democrație populară pe 
care ei l-au cucerit".

(Agerpres)

Furnalul Nr. 3, furnal fruntaș
Muncitorii furnalului Nr. 3 ob

țin din zi în zi frumoase succese 
în producție, tocmai datorită fap
tului că întrecerea socialistă se 
desfășoară în bune condițiuni.

Din echipele ce muncesc la 
acest furnal, pe perioada 1—15 
Iulie, în fruntea întrecerii se află 
echipa lui Costea Nicolae cu o 
depășire de 19,34%, urmată de 
a lui Munteanu Gh. cu 6,81°/» și 
a lui Isac Mihuț cu 6,14°/0.

Echipa lui Baba loan 
dela furnalul Nr. 1 și-a depășit 
sarcinile de plan pe 15 zile 

cu 17,86 la sută

Ca și muncitorii Furnalului 3, 
cei dela furnalul Nr. 1, muncind 
cu râvnă pentru îndeplinrea și 
depășirea Planului de Stat reușesc 
să obțină frumoase depășiri de 
norme.

Echipa prim-topitorului Baba 
loan în intervalul 1-15 Iulie și-a 
depășit programul de producție 
cu 17,86«/o și a lui Schweighoffer 
Abel cu 8,49o/0

DIN SECTOARELE COMBINATULUI NOSTRU
Tot mai multe echipe de mineri obțin succese

Echipa lui Lup loachim, 
echipă fruntașă

Conștienți că minereul scos de 
ei contribue la îndeplinirea Pla
nului de Stat, minerii din Ghelar 
intensificându-și eforturile în pe
rioada 1—15 Iulie au obținut re 
z fltate frumoase în câmpul muncii.

Echipa care stă totdeauna în 
fruntea întrecerii socialiste este' 
a lui Lupu loachim dela Abatajul 
Păcii cu o depășire de 607°, iar

Tot mai mulți muncitori calificați la Minele de fier Ghelar

Muncitorii Minelor de Fier Ghe
lar, conștienți de importanța șco
lilor de calificare au pornit cu a- 
vânt la înscrierea în aceste școli.

Șjoala a luat ființă în 
luna Ianuarie, iar prima serie de 
60 elevi a absolvit la 24 Aprilie, 
pregătindu-se ca pe data de 10 
August să fie trimiși în fața Co
misiei tarifare pentru reîncadrare 
alți 140 muncitori ca mineri, funi- 
culariști și o parte ca muncitori 
în serviciile auxiliare.

Dintre lectorii cari au predat

Echipa lui Popa Gheorghe dela mina de Vest Ghelar muncind 
neplanificat, nu dă nici rezultate

Nu toți oamenii sunt conștienți 
de felul cum trebue să întrebuin
țeze cele 8 ore de lucru.

Făcând un cronometraj la echi
pa condusă de tovarășul Popa 
Gheorghe (Fleandură) dela Mina 
de Vest Ghelar, am constatat că 
din cele 8 ore pe care trebuia să 
le lucreze, a lucrat numai 5 ore 
și 55 de minute. — In loc să în
ceapă lucrul la ora 7 ca alte echi
pe conștiente, ea l-a început nu
mai la ora 8.

Ce au f ă c u t în această oră ? 
Au stat de vorbă, au fumat, au 
scuturat hainele de praf, mă rog 
de toate câte nu trebuiau făcute 
în această oră.

Văzându-mă pe acolo s’au se
sizat și au intrat în galerie în- 
dreptându-se spre frontul de lu
cru — Șeful de echipă s’a apucat 
de cupturit, iar ceilalți doi tova
răși s’au întors înapoi cca. 300 
metri ca să-și aducă perforatoa
rele, sfredelile și alte scule de care 
aveau nevoie, (aceasta putând să

Turnătorii de oțel produc piese 
în contul lunii Septemvrie

Datorită bunei organizări a 
muncii desfășurată în cadrul sec
ției Turnătoria de oțel, tot mai 
multe echipe obțin rezultate fru
moase în producțe.

Astfel, începând din ziua de 
18 Iulie a.c., turnătorii acestei 
secții produc piese în contul lunii 
Septembrie.

In această secție echipa lui 
Marcu Gheorghe pe intervalul 1-18 
Iulie se află în fruntea întrecerii 
socialiste, reușind să-și depășea
scă progamul stabilt cu 53%, iar 
exemplul este urmat de echipa 
lui Drăgan Anton cu o depășire de 
de 46°/0, a lui Brebeanu Victor 
cu 35% a lui Toma Romulus cu 
32% și a lui Navratil Emil cu 
3O’/o mai multe piese peste plan.

Forjerii produc piese peste plan

Hotărâți să-și depășească pla
nul înainte de termen, echipele 
de forjeri depun eforturi sporite 
în întrecerea socialistă.

exemplul acestei echipe este urmat 
și de echipele conduse de Zlătior 
Simion cu o depășire de 55,/'-, a 
lui Oprișa Gheorghe dela ori
zontul IV cu o depășire de 43% 
și a lui Crăciunescu Apostol cu 
32% mai mult minereu peste plan.

Minerii delaTeliuc obțin succese 
în producție

Hotărâți să contribue prin rea
lizările lor la îndeplinirea și de
pășirea Planului de Stat, munci

materii la aceste cursuri s’au evi
dențiat: tov. subinginer Toma loan 
care a predat partea tehnică și 
tov. Alic Maria la limba română.

Subinginerii Trifa, Haneș și 
Voina Varachim nu s’au prezen
tat la predarea orelor ce le-au 
avut la școlile de calificare.

** «
In ziua de 14 Iulie s’a deschis 

primul curs de calificare gradul 
I. cu un număr de 13 tovarășe 
minere care și-a luat angajamen
tul că vor frecventa cursurile în 

o facă în timpul când s’au dus 
la frontul de lucru).

Aflându-se la locul de 
muncă, s’au apucat să perforeze 
cu o mașină trei deodată. Cum 
adică? Doi țineau mașina și unill 
sfredelul. Cred că nu greșesc dacă 
vă spun că trebue să perforeze 
cu o mașină cel mult doi mun
citori.

Văzând aceasta, le-am atras 
atenția că nu e just să perforeze 
3 oameni cu o mașină.

Atunci unul dintre ei, vagone
tarul Oprișa Gheorghe, a luat va- 
gonetul și a plecat să încarce ma
terialul pușcat dintr’un front de 
lucru. — A dus vagonetul dar nu 
și-a luat trocul, sapa și ciocanul 
fiind nevoit să se întoarcă iarăși, 
cei 300 metri după sculele 
necesare.

Lucrul a început la ora 9 și 
20 minutei iar primul vagonet s’a 
încărcat la ora 10,40 când echipa 
a trecut la masă până la ora

In felul acesta echipa lui Isac 
luliu este fruntașe în producție 
reușind ca pe perioada 1 — 17 Iu
lie să aibă o depășire de 71%, 
urmată de a lui Harabagiu loan cu 
36% și a luiTaloș luliu cu 22%, 
iar prin buna gospodărire a muncii 
muncitorii acestei secții au ajuns 
ca pe primele 12 zile ale acestei 
luni să facă economii în valoare 
de 46.017 lei, la diferite materiale 
ca mangal, ulei etc.

Depășiri de norme la Fabrica 
de oxigen

Cele 3 schimburi ale Fabricii de 
oxigen, au desfășurat cu avânt 
întrecerea socialistă pe perioada 
1-15 Iulie, pentru a da cât mai 
mult oxigen secțiilor p oductive 
ale Combinatului nostru. Schim
bul lui Herban Vasile se află în 
frunte, depășindu-și programul cu 
8,92% urmat de a lui Blaga loan 
cu 8,20% și a lui Man Miliai cu 
7 54%. Prin aceasta ei contribue 
la îndeplinirea planului la secțiile 
productive ale Combinatului no
stru.

M. Malea

torii minelor Teliuc muncesc cu 
elan, iar rezultatul muncii lor se 
vede prin depășirile obținute care 
contribue la întărirea Patriei și 
apărarea păcii.

Printr’o muncă bine organizată 
echipa lui Vlad Simion Mihuț 
și-a depășit norma cu 51%. ur
mată fiind de a lui Florincaș Gaș- 
par cu 41% și a lui Buda Si
mion cu 30% mai mult minereu 
peste plan în perioada 1-15 Iulie.

M. M

mod regulat. Mai mult, ele au 
provocat la întrecere pe tov. mi
neri dela cursul gradul I. pe ur
mătoarele criterii:

Frecvență regulată, disciplină 
în școală și asimilarea a cât mai 
multe cunoștințe.

Prin ajutorul Partidului și al Gu
vernului nostru, clasa muncitoare 
are toată posibilitatea de a-și ri
dica nivelul din orice punct de 
vedere contribuind prin aceasta 
la construirea socialismului cu un 
ceas mai devreme.

11,45, deci au mâncat o oră și 5 
minute.

Ca să fiți lămuriți redau mai jos: 
Echipa a încărcat un vagonet în 
80 de minute, și a luat masa 65 
minute (ca la restaurant). — In 
sfârșit după aceasta s’au dus îna
poi la lucru. Șeful de echipă și 
cu un ortac s’au apucat de per
forat, iar tov. Oprișa Gheorghe a 
încărcat al doilea vagonet, dar a- 
cesta în 55 minute și ultimul în 
70 minute.

Rezultatul muncii lui Oprișa Gh. 
a fost de 2 m. c. steril încărcat 
și dus la 50 metri distanță.

Această atitudine a acestor to
varăși și a altora ca ei nu fac 
cinste clasei muncitoare, deaceia 
ei trebue să și-o schimbe căutând 
ca de acum înainte să înlăture 
timpii morți, să-și organizeze bine 
munca, pentru a putea contribui 
la îndeplinirea și depășirea Planu
lui de Stat, la înflorirea Patriei.

Plelmuș Nicolae,
Normator
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