
Să intensificăm întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 23 August
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Ziua de 23 August, ziua 
când țara noastră a fost elibe
rată de sub jugul fascismului 
de către glorioasele Armate 
Sovietice, este o zi scumpă 
pentru poporul muncitor din 
Republica Populară Română.

Pentru poporul muncitor 
din țara noastră ziua de 23 
August are o importanță de
osebită, deoarece în această 
zi s’a făcut marea cotitură 
în viața poporului nostru, 
România desprinzându-se din 
lanțul statelor imperialiste.

In anul aceasta sărbătorirea 
zilei de 23 August coincide 
cu momente covârșitoare în 
lupta pentru construirea so
cialismului în țara noastră: 
pregătirea trecerii la primul 
Plan Cincinal și intensificarea 
luptei întregului popor mun
citor în marele front al păcii, 
în fruntea căruia stă nebiru
ita Uniune Sovietică, pentru 
a zădărnici planurile agresive 
ale imperialiștilor americani 
și englezi.

In cinstea acestei mărețe 
zile muncitorii și tehnicienii 
Combinatului nostru își in
tensifică eforturile în cadrul 
întrecerii socialiste, luptând 
cu tot mai multă dârzenie 
pentru a da Patriei mai 
mult minereu, mai multă 
fontă, mai mult oțel și lami
nate.

„Vom îndeplini planul lu
nar de producție până la 23 
August" au hotărît în cadrul 
unei ședințe de producție 
minerii din Ghelar.

,,In cinstea zilei de 23 Au
gust vom face economii de 
materiale în valoare de 
5.000.000 lei", au hotărât 
oțelarii noștri. Asemenea an
gajamente s’au luat și de 
muncitorii furnaliști, lami- 
natori și alții care dovedesc 
dragostea lor fierbinte față 
de Patria noastră, față de 
glorioasele Armate Sovietice, 
eliberatoare.

Angajamentele luate de 
muncitorii și tehnicienii Com
binatului nostru izvorăsc din 
adâncul sentiment patriotic, 
din voința de a construi so
cialismul în Republica noas
tră.

Știrile sosite din diferitele 
sectoare de muncă, dovedesc 
dârzenia muncitorilor noștri, 
voința lor de a traduce în 
viață angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August. 
Muncitorii dela Oțelăria Sie
mens Martin, s’au angajat 
să depășească până la 23 
August prevederile planului 
cu 1,5%, depunând însă e- 
forturi deosebite, organizând 
cu mult mai Jbine munca ca 
anterior, până în ziua de 8 
August au obținut o depășire 
de 19,7%, în frunte aflându
se echipa lui Forțu Petru 
care a depășit programul de 
producție cu 60,6% urmată 
de a lui Stanciu Aurel cu 
37,5% și Brassai Dionisie, cu 
33,5%.

La Furnale echipele con
duse de Isac Mihuț, Dojescu 

Simion, Munteanu Gheorghe 
și Băișan Sabin, au dat în 
prima decadă a lunii August 
respectiv cu 20,3% 14,9% 
13% și 12,8% fontă peste 
plan.

La Minele Ghelar echipele 
conduse de Lup Ioachim, 
Alic Iosif (băloni) și altele, 
au obținut depășiri de nor
mă între 80—50%.

Rezultatele obținute de 
muncitorii secțiilor mai sus 
arătate și a altora ne dă con
vingerea că angajamentele 
luate în cinstea zilei de 23 
August vor fi îndeplinite cu 
succes.

In focul luptei pentru în
deplinirea și depășirea anga
jamentelor luate în întâmpi
narea măreței sărbători, oa
menii muncii depun toată 
capacitatea lor de lucru, pen
tru a obține rezultate cât 
mai bune în câmpul muncii. 
Tot mai multe echipe de 
oțelari aplică cu succes me
toda sovietică de elaborare 
rapidă a șarjelor; muncitori 
ca : Szekely Arpad, Grăjdan 
Ioan, Regher Gheorghe și 
alții, prin inovațiile lor, prin 
raționalizările aduse, prin re
cuperări de materiale din fie
rul vechi aduc importante 
economii, sprijinind din plin 
îndeplinirea angajamentelor 
luate de colectivul de mun
citori și tehnicieni din Com
binatul nostru.

întrecerea socialistă în cins
tea zilei de 23 August, are 
o importanță deosebită în 
ceeace privește bătălia pen
tru plan, trimestrul III. al 
anului fiind cel hotărîtor 
în îndeplinirea Planului de 
Stat. Acest trimestru 
trebue să constitue 
un mijloc puternic de lichi
dare a rămânerii în urmă în 
unele sectoare de muncă din 
Combinatul nostru. între
cerea socialistă deasemenea 
trebue să constitue pentru 
Organizația noastră de Partid 
și pentru Comitetul Sindical 
un mijloc eficace pentru pre
gătirea muncitorilor noștri în 
vederea mărețelor sarcini ce 
vor decurge din Planul Cin
cinal 1951 — 1955.

Deaceea organizațiile de 
bază au datoria de a îndru
ma organele sindicale din 
secții pentruca întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 23 
August să fie organizată te
meinic, iar angajamentele să 
fie îndeplinite.

Organizațiile de bază tre
bue să desfășoare o vie 
muncă politică în jurul între
cerii socialiste, acordându-i 
locul de frunte în preocupă
rile sale. Onganizațiile de 
bază dela O.S.M., Laminoare 
și Turnătorii s’au preocupat 
prea puțin de îndrumarea în
trecerii socialiste, deci trebue 
să-și ^întărească munca în 
acest domeniu.

Sindicatul să ducă o in
tensă muncă de lămurire în 
rândul maselor, pentru a în-
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IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

MUNCITORII COMBINATULUI NOSTRU ȘI-AU LUAT 
ANGAJAMENTE IN MUNCĂ

Pentru a întâmpina ziua de 23 
August cu noi succese în pro
ducție, muncitorii și tehnicienii 
Combinatului Siderurgic Hune
doara, au ținut în ziua de 7 Au
gust consfătuiri de producție pe 
grupe și secții.

In consfătuirile ținute s’au ana

LaO.S M. prim-topitorul Bârlea 
Traian, luând cuvântul în numele 
oțelarilor a spus: „Luptăm pen
tru pace. Astăzi suntem liberi. 
Oțelul să curgă mai tare din cup
toarele noastre, el să consolideze 
libertatea noastră câștigată cu aju
torul marei noastre prietene, 
U. R. S. S.“

Apoi în continuare, în numele

La Furnale productivitatea muncii va crește cu 10 la sută
La Secția Furnale, muncitorii 

deasemenea și-au luat angajamen
tul de a depăși planul de pro

Se va da cu 5 la sută oțel special peste cel planificat
La Oțelăria specială, muncitorii 

și tehnicienii s’au angajat să de
pășească planul de producție cu

Reducerea absențelor, un obiectiv al întrecerii
Laminoriștii s’au angajat să de

pășească planul de producție cu 
2%, să mărească productivitatea 
muncii cu 4% față de primul 
semestru, să reducă prețul de cost 
cu 4°/», să reducă absențele ne 
motivate cu 207», față de media

Minerii din Ghelar și-au înoit angajamentele
In meetinguri fulgere, minerii 

din Ghelar și-au reînoit angaja
mentele, hotărîți să întâmpine ziua 
de 23 August cu noi și însemnate 
realizări.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii dela Grupul Mine
lor de fier din Ghelar, în consfă
tuirile de producție care au avut 
loc în zilele de 28 și 29 Iulie 
și-au luat următoarele angaja
mente în întâmpinarea măreței 
zile de 23 August: Să îndepli
nească și să depășească planul 
de producție până în ziua de 22 
August, să îmbunătățească calita
tea minereului cu 2 la sută, prin 
reducerea sterilului și printr’o mai 
bună sortare, să reducă prețul 
de cost al minereului cu 5 la sută, 
să respecte indicii tehnico-econo- 
mici și să reducă consumul spe
cific cu 5 la sută, să ridice pro
ductivitatea muncii cu 2 la sută 
față de plan, să introducă noi 
metode de muncă, —- cum ar fi lu
crul cu mai multe perforatoare, — 
să respecte angajamentele din 
Contractul Colectiv, să elimine 
.timpii morți prin dirijarea mate
riilor prime la locul de muncă și 
să reducă absențele nemotivate cu 
40 la sută.

lizat toate posibilitățile ce stau la 
îndemâna grupelor și secțiilor pen
tru a da în cinstea zilei de 23 
August o producție sporită și de 
bună calitate.

Muncitorii și tehnicienii pătrunși 
de dragostea nețărmurită față de 
marea Țară a Socialismului, Uniu

La O. S. M. 5.000.000 lei economii
celor câteva sute de oțelari, prim- 
topitorul Bârlea Traian a dat 
cetire angajamentelor luate de în
treaga secție.

Până la 23 August vor realiza 
o economie 'de 5 000.000 lei Ia 
combustibil și încărcări metalice.

Planul de producție va fi depă
șit cu l,5°/o față de cel planificat.

ducție cu l®/0, de a mări produc
tivitatea muncii cu 10°/0 față de 
luna Iulie, de a reduce prețul

5% față de planificat, să mărească 
productivitatea muncii cu 3%. să 
reducă rebuturile cu 75% față de 

primului semestru și să îmbună
tățească calitatea prin respectarea 
standardelor.

In celelalte secții, s’au luat an
gajamente concrete, care să asi
gure o bună colaborare pentru o

Echipele de mineri, în consfă
tuirile de producție pe schimburi 
și orizoante ce au avut loc ulterior, 
și-au reînoit angajamentele în 
cinstea zilei de 23 August.

Minerii dela Orizontul 
L u c a c i și-au luat angaja
mentul ca până în ziua de 23 
August să depășească planul lunar 
cu 87o, să mărească productivi
tatea muncii cu 9%, să facă eco
nomii la materialele de mină cu 
6®,'o și să reducă absențele nemo
tivate cu 30%.

La Orizontul I: Să depășească 
planul de producție al lumi Au
gust până în dimineața zilei de 
23 August cu l®/o, să mărească 
productivitatea muncii cu 2%, să 
facă economii la materia’ele de 
mină cu 4® o și să reducă absen
țele nemotivate cu 30%.

La Orizontul II, muncitorii și 
tehnicienii s’au angajat să depă
șească sarcinile din planul lunii 
August până în dimineața zilei de 
23 August cu 67», să mărească 
productivitatea muncii cu 4®/0, să 
facă economii la materiale cu 4% 
și să reducă absențele nemotivate 
cu 70%.

Muncitorii și tehnicienii dela 
Orizontul III, s’au angajat ca până 
în dimineața zilei de 23 August 

nea Sovietică, pătrunși de adânca 
recunoștință față de Armata Roșie 
eliberatoarea țării noastre, și-au 
luat angajamente concrete să cin
stească Ziua Eliberării țării noastre, 
cu fontă și oțel mai mult și de o 
mai bună calitate.

Se va mări productivitatea mun
cii cu 9% față de luna Iulie.

Se va reduce prețul de cost cu 
2®'0 față de cel planificat, se va îm
bunătăți calitatea prin respectarea 
standardelor și menținerea decla
satelor sub 0,5% și reducerea 
absențelor nemotivate cu 15®/o 
față de primul semestru.

de cost cu 2,5% față de cel pla
nificat și de a reduce absențele 
ne motivate cu 15°/o față de primul 
semestru.

primul semestru și să reducă ab
sențele nemotivate cu 50% față 
de media primului semestru.

producție mărită și de bună cali
tate.

Oțelarii, au trecut de îndată la 
intensificarea muncii pentru ela
borarea șarjelor rapide și la folo
sirea la maximum a capacității de 
utilizare a cuptoarelor.

să depășească sarcinile de plan 
ce le revin pe luna August cu 3°/o, 
să mărească productivitatea muncii 
cu 3 /„ să facă economii de ma
teriale cu 3°/, și să reducă absen
țele nemotivate cu 70%.

La Orizontul IV, sarcinile pla
nului pe luna August vor fi de
pășite cu 37, până în dimineața 
zilei de 23 August, productivitatea 
muncii va crește cu 37°, se vor 
economisi materiale de mină în 
proporție de 4®/0 și se vor reduce 
absențele nemotivate cu 80%.

Muncitorii dela Mina ,1 Mai* 
Valea Iberii, având un teren mai 
bun de muncă, s’au angajat să 
depășească sarcinile de producție 
pe luna August cu 10% până în 
dimineața zilei de 23 August, să 
mărească productivitatea muncii 
cu 5%, să economisească mate
riale de mină cu 3*/o și să reducă 
absențele nemotivate cu 407®.

Tot în cadrul meetingului, pen
tru întâmpinarea acestei mărețe 
zile și pentru a veni în ajutorul 
minerilor pentru a-și îndeplini 
angajamentele luate, funcționarii 
grupului Minelor de fier din Ghelar, 
s’au angajat ca până în ziua de 
22 August să dea fiecare câte 2 
tone de minereu în cinstea zilei 
de 23 August.
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Birocratism de... rasă
RECENZIE

Goebbels-ii iugoslavi în slujba ațâțătorilor la război

... Vi se atrage atenția că 
planul de țigaizare trebuie exe
cutat întocmai și trebuie ne
apărat să depuneți sumele in
tegral pentru procurarea mie- 
luțelor. Contrar vi se vor adresa 
acte . . .

Așa suna adresa ce venise 
la Sfatul Popular al orașului 
Hunedoara prin luna Iunie 
1949, conform dispoziției Co
mitetului Provizoriu al Jud. 
Hunedoara cu Nr. 2298 19 V. 
1949.

Mare lucruI și-au zis cei 
dela Sfat. Vom strânge cetățe
nii comunelor ce ne aparțin, 
vom arăta importanța țigaizării 
oilor, vom face tabele, vom lua 
banii și gata.

Zis și făcut: A doua zi du
pă primirea adresei, mai bine 
zis prin luna Iunie 1949, s'au 
și format două comisii care au 
plecat în comuna Buituri și 
Zlaști.

Au strâns locuitorii Comune
lor; le-au arătat necesitatea 
țigaizării oilor, apoi le-au re
partizat 121 mieluțe țigaie.

Dar nu a trebuit multă 
muncă de lămurire căci locui
torii cunoșteau rasa și cunoș
teau și diferența între aceasta 
și ale lor. Au început să se în
scrie pe un tabel, dând toto
dată și banii pentru procurare.

Și așa s’au înscris din co
muna Buituri 21 cetățeni, iar 
din comuna Zlaști 6 cetățeni. 
Unii s’au înscris cu câte una, 
iar alții cu câte două; după 
posibilități.

Vestea că vor fi aduși miei 
de rasă se dusese în toate co
munele din jurul Hunedoarei; 
toți așteptau cu nerăbdare so
sirea lor.

A trecut Iulie, August, Sep

temvrie, numai acei care au în
tocmit tabelele n'au mai trecut 
prin comunele Zlaști și Buitur. 
Tocmai când buiturenii și zlăș- 
tenii au format o comisie pen
tru a merge la Sfatul Popular 
pentru a cere lămuriri, le-a 
venit vestea că a sosit prima 
tranșe de mielușe.

Intf adevăr în luna Octom- 
vrie au sosit 14 mieluțe care au 
fost repartizate prin tragere la 
sorț la 11 cetățeni. Mai exact 
8 mieluțe au fost date în co
muna Buituri și 6 în comuna 
Zlaști.

Cei care cu această ocazie 
n'au primit se uitau cu jind 
la mieii de rasă țigaie și se 
consolau cu speranța că va ve
ni și ziua când vor primi și 
ei. Dar degeaba. -Mielușelele 
cu toată blândețea lor se încă
pățânau .... nu vroiau să 
sosească.

„Ce facem măi fraților? Mi
elușelele venite în Octomvrie au 
devenit oi în puterea cuvântu
lui. Ce norocoși au fost alde 
Munteanu Gh. Alic ceilalți.

Suntem în luna August 1950 
și nici măcar semn de viață 
nu dau tovarășii dela Sfatul 
Popular. Mi se pare că au 
uitat că mai figurăm și noi pe 
tabelul acela".

„Eu zic că este vorba de ne
glijență-a spus un alt cetățean 
din grupul de buitureni adu
nați în mijlocul satului, discu
tând despre mielușele de rasă 
și despre țigaizarea oilor. “

Noi care om văzut cum stă 
situația avem impresia că aici 
nu mai este vorba de oi de 
rasă ci de birocratism.............
de rasă

Nicuță Tănase

Broșura tov. I. Chișinevschi 
„Goebbls-ii iugoslavi în slujba 
ațâțătorilor la război" arată cum 
în scopul realizării planurilor cri
minale de război, banda fascistă 
a lui Tito, Kardelj, Djilas, Ran- 
kovici și Pjade copiază toate me
todele de propagandă ale fasciș
tilor germani, metode adoptate 
astăzi de imperialiștii americani și 
englezi în frunte cu Truman 
și Churchill.

La rândul său Be'gradul a de
venit unul dintre principalele cen
tre de propagandă războinică, de

Lipsuri la stația de amplificare dela Orașul Muncitoresc
Radioficarea, acest minunat 

mijloc de culturalizare a maselor, 
a fost introdusă din anul 1949 
și în orașul nostru muncitoresc.

Cât de importantă a fost radio
ficarea pentru fiecare dintre loca
tarii acestui oraș, o pot spune mun
citorii care după efortul depus 
în câmpul muncii, pot să asculte 
un comentariu, punându se la 
curent cu ultimile știri sau delec- 
tându-se cu muzica difuzată.

Deasemeni în fiecare dimineață 
la era 6, muncitorii sunt treziți 
de acordurile plăcute ale Imnului 
Republicii noastre care le amin- 
teș'e că îi așteaptă o nouă zi de 
lucru și de succese în muncă.»

De câtva timp încoace însă, 
tovarășii cari deservesc stația de 
amplificare dau dovadă că nu

In ziua de 12 August în cad
rul unei deschideri festive a avut 
loc începerea disputării probelor 
la atletism, în campionatul de 
sector, în cadrul grupărilor 
,Metalul" din Reșița, Timișoara, 
Oțelul Roșu și Hunedoara.

Iată rezultatele tehnice obținute 
în prima zi:

Băeți: 400 m. garduri:
1. Răileanu (C.S.H.) 1 min. 06, 
3 sec. ; 2. Drăgan Aurel (Reșița) 
1 min. 06, 5 sec. 

spionaj și de diversiuni al lagă
rului imperialist.

După cum subliniază și broșu
ra este lesne de înțeles care va 
fl soarta Goebels-ilor titoiști 
care urmează pas cu pas drumul 
ațâțătorilor celui de al treilea război 
mondial. Este limpede că minci
noasa propagandă a fasciștilor 
dela Belgrad nu poate găsi teren 
favorabil în popoarele iugoslave. 
Popoarele din Iugoslavia recunosc 
în Uniunea Sovietică pe marea 
lor eliberatoare și sunt convinse 

sunt prea pătrunși de rolul ce-1 
au în buna desfășurare a retrans
miterii programelor transmise de 
posturile noastre de emisiune. 
Astfel acești tovarăși nu respectă 
orarul emisiunilor, punând ampli
ficatorul în funcțiune foarte ne
regulat și de multe ori la întâm
plare.

Acest lucru dăunează foarte 
mult eficacității programelor, în 
acelaș timp încurcă și muncitorii 
care merg la serviciu.

Astfel, de multe ori te scoli 
dimineață și crezând că-i prea 
de vreme te apuci de treburi în 
jurul casei așteptând deschiderea 
emisiunii care se face la ora 6. 
Nu mai dai crezare nici ceasului 
care poate nu merge bine ca ori
ce ceas, ci aștepți cu încredere

. SPORT
ATLETISM:
800 m.plat: 1. Cociș (C.S.H.) 

2 min. 11,4 sec; 2. Luchine (Oț. 
Roșu) 2 min. 14,8 sec ; 3. An
drei 2 min. 15 sec ; 4. Laudsch- 
virt (Tim) 2 min. 20 sec.

100 m- plat'. 1. Corocan (R) 
12 1 sec; 2 Cravici (T) 12,2 sec; 
3. Bmindea (C.S.H.) 12,3 sec; 
4 Doconal (O. R.) 12,5 sec.

Greutate: 1. Poltz (T) 10,04 
m ; 2. Nistor (C S.H.) 9,79 m ; 
3. Iacob (R) 8,94 m ; 4. Milaso- 
vici (O.R.) 8,60 m. 

că numai alături de marea Țară 
a Socialismului victorios vor pu
tea deveni popoare libere și în- 
depentente, vor putea construi 
socialismul în țara lor.

Cetind această broșură, fiecare 
om cinstit, fiecare luptător pen
tru pace își va da mai bine sea
ma că una din sarcinile salrf’ per
manente este aceea de a lovi în 
slugile imperialiștilor, de a spriji
ni lupta de eliberare a popoarelor 
Iugoslavie', demascând fără cru
țare criminala clică fascistă dela 
Belgrad.

„ora oficială", nebănuind însă, 
că tovarășul care face serviciul 
la stația de amplificare îți joacă 
o farsă și astfel de multe ori te 
trezești că sună sirena uzinei și 
emisiunea tot nu a început încă.

In alte zile retransmiterea emi
siunilor nu se face deloc, nici 
după amiază.

Tovarășii dela stația de ampli
ficare trebuie să-și revizuiască 
at tudinea față de misiunea ce o 
au, îngrijindu-se de buna funcți
onare a stației, respectând orarii- 
Je emisiunilor și pregătind și pro
grame locale de conferințe și dis
curi de muzică în timpul liber.

Astfel, adevărata misiune a 
radioficăriii va fi îndeplinită, con
tribuind la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Partidul nostru în do
meniul culturalizării maselor.

Săritură ou prăjină:
1. Râșnoveanu (R) 2,98 m.

5000 m. plat: l. Pleșan 
(C.S.H.) 19 min. 03 sec.; 2. Co- 
lat (R) 19 min. 10,7 sec.

Suliță : 1. Liszka (R) 36,40 m.;
2. Munsch (C.S.H.) 36,13 m.;
3. Kocsatdi 30,62 m.

Ciocan: 1. Bslcea (R) 31,36 
m.; 2. Graffenstein (C. S. H.) 
30,94 m.

Ștafeta 4x4 0 0 m: 
1. C.S.H.; 2, Reșița; 3. Timi
șoara ; 4 Oț. Roșu.

Bugetul culturii socialiste
Bugetul URSS. pe anul 1950, votat 

de cutând de sesiunea Sovietului Su
prem, este o luminoasă dovadă a forței 
șl a vlgoarel statului sovietic.

Bugetul asigură un puternic ritm de 
desvoltare tuturor ramurilor economiei 
naționale și Îndeplinirea prevederilor 
ultimului an al actua'ulnl plan clnc'nal 
stalinist. Ca intr'o oglindă se reflectează 
in el marile succese ale poporului so
vietic, care infăptuește mărețul plan 
stalinist de desvoltare a Țării Sovietelor 
In perioada de după război.

In timp ce bugetele Statelor Unite ale 
Americel șl ale sateliților marshallizați 
au ca țel pregătirea unui nou război 
imperialist, bugetul de s at al URSS. 
este bugetul muncii constructive, paș
nice, bugetul ridicării edificiului luminos 
al comunismului.

Odată cu creșterea forței economice 
a țării, tn URSS. se desvollă întc'un 
ritm Intens cultura socialistă, cea mai 
înaintată cultură din lume.

La baza ideologiei șl culturii sovie
tice se află un înalt umanism, ideile de 
prietenie șl de egalitate între popoate, 
respectul față de drepturile omului; ace
stea sunt și elementele care deosebesc 
fundamental cultura sovietică de cea 
reacționară In plină descompunere a 
lumii burgheze

fndepllnindu-șl nobila misiune de a 
servi poporul — știința sovietică, lite
ratura, arta din URSS crează valori 
spirituale de o însemnătate istorică 
mondială.

Comunismul presupune o neasemuită 
înflorită a culturii socialiste, un progres 

științific șl tehnic fără precedent iu toate 
domeniile economiei naț onale, un ade
vărat belșug de valo 1 maleilale șl spi
rituale.

Oamenii sovietici s-nt mândri de 
faptul că în URSS. construcția culturală 
pășește fără șovăite înainte pe calea 
progresului, că larga desvoltare a știin
ței, a ilt'raturil, a altelor, a învățămân
tului public, constitue obiectul principal 
al atenției Partidului Bolșevic șl a Gu
vernului, ele fiind o necesitate organică 
a societății socialiste.

Prin bugetul de stat pe anul 1950, 
alocațiile în domeniul social și cultural 
au fost fixate la <20 miliarde 700 mili
oane ruble, depășind cu 4 miliarde 7C0 
milioane cheltuellie făcute în anul tre
cut in acest scop.

< heltudile prevăzute pentru învăță
mântul public, care se ridică la suma 
de 59 500.CCOCO0 ruble, a Igură reali
zarea unor noi succese in ceeace pri
vește extinderea învățământului elemen
tar șl mediu.

Desvoltarea înaintatei științe sovietice 
a fost întotdeauna, șl este, obiectul unei 
mari griji din pai tea statului sovietic. 
Și anul atesta alocațiile pentru șt Ință 
reprezln'ă o sumă uriașă, aslgurându-se 
desvoltarea intensă a cercetărilor, în 
toate domeniile științei și tehnice!.

Succesele marii Țări a Socialismului 
precum șl baza largă a învățământului 
public în URSS, au creat o temelie 
sigură pentru desvoltarea școlii supe
rioare sovietice.

In ultimele două decenii, școala su
perioară a dat Țării Sovietelor peste 

un milion și jumătate de Ingineri, agro
nomi, învățători, profesori, medici, eco- 
nom'șil, oameni de artă șl alțf specia
liști

Planul stalinist postbelic a pus în 
sarcina școli or supetloa e sovietice să 
dea noi șl cât mal numeroase cadre de 
specialiști, posedând cele mai înaintate 
cuceriri ale științei si ale tehnice!

Măsurile luate de statul sovietic au 
dit posibilitatea ca rețeaua sntebelică 
de Instituții de Învățământ superior să 
fie nu numai refăcută ci șl lărgită, iar 
efectivul de studenți să se mărească cu 
320 mii de pers;ane.

In prezent, funcționează în URSS 
864 instituții de învățământ superior, in 
care studiază un milion 132 mii per
soane, Inclusiv cel ca’e învață prin co
respondență Acest număr depășește de 
10 ori numărul s'udențllor din Rifsia 
țaristă și întrece considerabil numărul 
studenților din oricare țară capitalistă 
din lume. Mal mult, în școlile superi
oare din toate țările burgheze din Eu
ropa, Asia, Africa șl Australia învață 
mai puțini stadenți decât în Uniunea 
Sovietică Nici o ța ă din Europa, nu 
se poate compara nici măcar cu Mos
cova, singură, în ceeace privește numă
rul studenților.

Se știe că potrivit prevederilor pla
nului cincinal postbelic, instituțiile de 
învățământ superior trebue să dea dife
ritelor ramuri ale economiei m ționale 
și culturii 602 mii tineri specialiști — 
Această sarcină, ținând seama de pro
moția anului in curs (cate este de 150 
mii persoane), școala superioară a în- 
depllnit-o. Acum ca are toate posibili
tățile să-și lărgească și mal mult pre
gătii ea tinerilor specialiști.

Efectivul de studenți sovietici crește 

în flecare an. La toamnă vor fi primiți 
în anul întâi al Instituțiilor de învăță
mânt superior 316 mii de studenți, in
clusiv cel prin coresp ndență. Este cel 
mal mare electiv de studenți noi, de 
când există șccala superioară sovietică

Pregătirea de cadre de specialiști nu 
se mărginește doar Ia promoțiile insti
tut Hor de învățământ superior. In URSS 
s’a desvoltat foarte mult șl învățământul 
mediu de specialitate Rețeaua de școli 
tehnice a crescut aproape de ’2 ori 
față de perioada prerevoluțlonară. Nu
mărul elev.lor din școlile tehnice medii, 
a ajuns — anul acesta — la 13Q8C00 
pers. ane.

O muncă uriașă se desfășoară în 
Țara Sovlete'or pentru pregătirea de 
cadre științifico-pedagogice Este dea- 
jur.s să spun m că numai numărul aspi
ranților care învață în prezent în insti
tuțiile de învățământ superior șl în 
așezămlntele de cercetări științifice, este 
de circa 20 mii persoane.

Personalul școlii superioare, ca și 
întregul popor sovietic, este însuflețit 
de năzuința fierHnte, de a depăși srr- 
cin'le planului cincinal stalinist postbe
lic, Intensificând colaborarea creatoare 
a Instituțiilor de învățământ superior cu 
Int eprindeiile industriale șl de trans
port, și cu agricultura.

Mărețele perspective ale cens rulrli 
comunismului în URSS. ridică în fa|a 
școlii superioare, sarcini de o deosebită 
însemnătate.

îndeplinirea glgent cu’ui program de 
desvoltare continuă a economiei naț o- 
nale și a culturii va cere, firește, alte 
sute de mii de tineri specia'iști. Tn de
cursul planului cincinal postbelic, nu
mărul absolvenților școlilor tehnice su
perioare și medii va fl de circa două 

milioane persoane. In următorii 10—15 
ani pregătirea de specialiști va fl con
siderabil lărgită, numărul lor crescând 
in unele specialități de ?—3 ori.

In primul rând văii lărgită pregătirea 
de specialiști pentru industriile metalur
gică, minieră, de construcții de mașini 
și pentru celelalte ramuri ale industriei, 
precum șl pentru agricultura socialistă 
in anii următori va trebui să fie înfăp
tuit dezideratul ca în fruntea fiecărui 
colhoz să se afle oameni cu studii agro
nomice, având o perfectă cunoaștere a 
științei agrobiologlce

Bugetul de slat pe anul 1950 crează 
o bază sigură pentru desvo'tarea tot 
mai Intensă a învățământului superior. 
Pentru școlile superioare sovietice se 
aLcă anul acesta peste 7 miliarde ru
ble, din care 2.010.2 JU.OGO vor fi chel
tuite pentru a;orda>ea de subvenții 
studenților, ceeace pune în lumină grija 
părintească a statului față de studenți
mea sovietică și felul în care el crează 
cele mai prielnice cond'țli de învăță
tură, tineretului.

Succesele URSS pe tărâmul r'esvol- 
tărli culturale sunt cu adevărat uriașe. 
Astăzi când, dlntr’un vis al omenirii, 
socialismul a devenit o realitate cuce
rită, când poporul sovlrtic infăptuește 
sarcina treceili treptate dela socialism 
Ia comunism, rolul de avantgaidă al 
culturii socialiste apare luminos și c'ar, 
însuflețind luptătorii pentru democrețle 
șl progres din toată lumea.

Animați de un fierbinte patriotism, 
oamenii culturii sovietice depun toate 
silințele și cunoștințele ior, toată expe
riența lor creatoare pentru cucerirea 
unor noi șl mal mari succese pe frontul 
construcției culturale I

(Agcrprei)
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Comitetul de luptă pentru 
pace se pregătește pentru 

Congres

Brigada de gospodărire dela O. S. M. și-a luat angajamentul 
de a întreține curățenie în hala de turnare

Pentru pregătirea acțiunilor în 
vederea întâmpinării Congresului 
Comitetelor de luptă pentru pace, 
Comitetul de luptă pentru pace 
din Combinatul nostru, a ținut în 
ziua de, 8 August o ședință de 
lucru. Printre cei prezenți la acea
stă ședință figurau și tineri frun
tași în producție ca Baba loan, 
prim-topitor Ia Furnalul Păcii și 
Szekely Arpad, strungar inovator 
la Secția C. F. U.

Tov. Stanciu Nicolae, președin
tele Comitetului, deschide ședința 
anunțând ordinea de zi și dă cu
vântul tov Budău Aron, secretarul 
Comitetului, caie își începe cu
vântarea prin arătarea unor părți 
negative ale activității Comitetului 
dela ultima sa ședință. In cadrul 
planului de acțiune propus pentru 
viitor se cere organizațiilor de 
masă să-și intensifice munca de 
lămurire dela om la om îi jurul 
desfășurării Planului de Stat, de
mascării agențdor titoiști și a duș
manului de clasă care mai încearcă 
încă, — sub diferite forme— 
să pună la cale mârșave uneltiri.

Oiganizația U.T.M. va orga liza 
la tabăra Nr. 1. conferințe între 
tinerii muncitori ce locuesc acolo. 
Se vor presta de către muncitorii 
Combinatului 6000 ore muncă 
voluntară la gospodărirea internă 
a uzinii și secțiilor..

In ziua de 26 August vor avea 
loc la Ghelar, Grădiștea de Munte 
și întreprinderea Nr. 12 de Con
strucții Hunedoara, adunări în 
cadrul cărora se vor desemna de
legații pentru conferința Comite
telor de luptă pentru pace d n 
întregul Combinat.

Au lucrat o zi pe lună din materiale 
economisite

Numeroase brigăzi de pe șan
tierele întreprinderii Nr. 12 
Hunedoara, hotărîte să folosească 
cu grijă materialele, au luat ini
țiativa de a lucra o zi pe lună 
numai cu materialele pe care le- 
au economist sau recuperat In 
cursul lunii.Iulie. Un număr de șase 
brigăzi au și lucrat prima zi cu 
materiale economisite.

Astfel brigăzile de zidărie con
duse de Klein Ion, Ghec-ghian 
loan, Bronz loan, Moacă Stelian 
și Faches loan — care au eco

Normele de alegerea delegaților 
au fost de 1—60 pentru Grădiștea 
de Munte și Ghelar și 1—50 pen
tru Intreprindeiea Nr. 12 Hune
doara.

La 1 Septemvrie toate Comite
tele de luptă pentru pace își vor 
alege în cadrul adunărilor delegați, 
care ne vor reprezenta la Congre
sul pe țară al Comitetelor de luptă 
pentru pace. Pentru asigurarea 
acestei adunări au fost numiți 
responsabili cari vor răspunde de 
mobilizare. Aspectul uzinei se va 
schimba într’o haină de sărbătoare, 
pavoazându-se cu lozinci și pa
nouri locurile vizib le și principale 
de trecere în care să se ilustieze 
lupta oamenilor muncii împotriva 
ațâțătorilor la un nou război.

împreună cu colectivele respec
tive, membrii Comitetului de luptă 
pentru pace vor face prelucrări în 
secții asupra acestui plan de ac
țiune spre a fi cunoscut de în
treaga masă de muncitori

Un zid de granit vor trebui să 
facă muncitorii în jurul Comite
telor de luptă pentru pace. Spre 
sfârșitul lunii August în cadrul 
unor meetinguri pe secții, Comi
tetele de luptă pentru pace vor 
face dări de seamă asupra activi
tății lor.

Tov. Stanciu încheind ședința 
și-a luat angajamentul de a con
trola regulat pe teren îndeplinirea 
sarcinilor trasate și a angajamen
telor luate și de a da el însăși 
exemple vii în această muncă.

Radu Zaharia 
corespondent

nomisit în cursul lunii Iulie cără
mizi și alte materiale în valoare 
totală de aproape 220.000 lei — 
lucrând cu aceste materiale, au 
realizat peste 78 m. c. zidărie. 
Deasemenea brigada dulgherului 
Zeier Gottfried care a economisit 
material lemnos in valoare de 
46.580 lei a realizat 60 m. p. 
șarpantă și 80 m. p. barăci.

In cinstea zilei de 23 August, 
numeroase alte echipe de pe șan
tierele din Hunedoara și-au ex
primat hotărîrea de a urma exem
plul echipelor fruntașe.

Tinerii muncitori din Com
binatul nostru, alături de mun
citorii vârstnici, și-au luat an
gajamente concrete în cinstea 
zilei de 23 August.

La Oțelăria Siemens Martin, 
Brigada de gospodărire a sec
ției, compusă din tineri maca
ragii și-au luat anganjamentul 
de a întreține în bune condi- 
țiuni macaralele, de a menține 
o curățenie exemplară în hala

Brigada de întreținere dela O. S. M., folosește piese din fierul 
vechi pentru repararea instalațiilor

încă nu sunase prima oară si
rena de începerea lucrului și cei 
7 utemiști lăcătuși dela atelierul 
de întreținere al Oțelăriei Siemens 
Martin, constituiți de curând în
tr’o brigadă de intervenție, por
niră spre fierul vechi în căutare 
de piese ce ar putea fi utilizate. 
Inițiativa luată de Nicu Săraru 
responsabilul brigăzii a fost sus
ținută cu entuziasm și de ute- 
miștii Hărău loan și Nistorescu 
Samoilă care de mult să gândeau 
la o metodă eficace de recupera
re a materialelor necesare unei 
intervenții fulger la defectarea

Echipa tovarășului Ciurdărescu Petre dela Construcții Metalice, 
fruntașe pe secție

In cadrul unui meeting fulger ■ 
ținut în ziua de 11-VIII a. c, a 
avut loc decernarea drapelului 
roșu de producție, echipei câști
gătoare. Luând cuvântul tov. Dia- 
conu loan resp. comisiei de în
treceri și salarizări a scos în evi
dență echipa tov. Ciurdărescu Pe
tru care a avut de executat cor
fele pentru furnale și care a de
pășit programul de lucru pe luna 
Iulie cu 101%

Pe lângă Clubul Muncitoresc „Alexandru Sahia“ a luat 
ființă un curs pentru prevenirea accidentelor

In ziua de 4 August a. c. a 
luat ființă pe lângă Combinatul 
nostru un curs seral, care pregă
tește noi cadre pentru (G.A.S.) 
Gata pentru apărarea sanitară.

Acest curs de pregătire are 
menirea de a pregăti oameni ne
cesari pentru a interveni la acci
dentele ce se ivesc în uzină, pen
tru a ști unde să pună mâna 
spre a da ajutor celui accidentat 
până la transportarea lui la un 
post de prim-ajutor unde sunt 

de turnare și de a lichida 
complect absențele nemotivate.

In numele topitorilor, ute- 
mistul Bârlea Traian și-a luat 
anganjamentul ca prin redu
cerea consumului la materiale 
auxiliare și combustibil să rea
lizeze economii în valoare de 
5000 lei.

La Construcții Metalice s'au 
înființat două brigăzi de in

macaralelor sau instalației cup
toarelor.

Printre movile de fier vechi 
așezat pe o parte și pe alta a 
liniilor de cale ferată cei 7 ute
miști adună una câte una piuli
țe, șuruburi și nituri care fără 
multă bătaie de cap pot fi folo
site la reparații și întreținere.

Bucată cu bucată de șurub, 
piuliță și nit desșurubată sau 
scoasă din partea ruginită a pie
selor vechi au ajuns în numai 
două zile la cifra de 400 șuru
buri 7x8, 500 1/2, 600 piulițe

Deasemeni au mai fost eviden
țiate echipele tov.: Mai Petru, 
Papoi Eugen, Guțiu Toma, Fic- 
șor Carol, Stanciu Petre, Jurca 
Gheorge, Istfan Iosif, Busling Iuliu, 
Olteanu Toma, și alții care au a- 
vut depășiri de normă între 103% 
și 46%.-Echipa tov. Ciurdărescu 
a câștigat drapelul de producție 
prin faptul că s’a ținut cont de 
importanța și calitatea lucrului 
executat. Luând drapelui tov. Ciur

tovarăși bine instruiți care să con
tinue tratamentul accidentatului.

La acest curs au fost antre
nați 24 tovarăși care urmează cu 
regularitate cursurile ce se țin 
de 3 ori pe săptămână la Clubul 
Muncitoresc al Combinatului.

Pentru ca muncitorii să-și în
sușească și mai bine materialul 
ce se predă la acest curs li s’au 
pus la dispoziție cărți cu tit
lul : Gata pentru apărarea sani
tară, necesare ridicării nivelului 

tervenție dintre care una de 
lăcătuși și alta de sudori, care 
au rolul de a interveni urgent 
în cazuri de forță majoră la 
reparații, acolo unde deficiențe
le ar stagna producția.

Brigăzile U.T.M.-iste dela 
secția Mecanică și-au luat an
ganjamentul să depășească 
norma pe luna August cu 50 
la sută și să lichideze complect 
cu absențele nemotivate.

1/2 și alte sute de nituri de dife
rite calibre care dacă ar fi fost 
scoase dela magazie costau zeci 
de mii lei; acestea vor fi folosite 
la alte lucrări de strictă necesitate. 
De aici înainte reparațiile la ma
carale și instalațiile cuptoarelor se 
vor putea face numai cu ajutorul 
acestor piese de schimb, obținute 
fără vre-o cheltuială sau efort 
din“partea[forjer lor și care altfel ar 
fi fost pierdute în rugină sau 
retopite.

R, Z.

dărescu a spus! „Demult am vrut 
eu cu echipa mea să am acest 
simbol al muncii căruia ii dăm o 
importanță foarte mare. Ne luăm 
angajamentul să muncim pentru 
a fi vrednici să-l păstrăm". A vor
bit apoi tov. Pleșa Cornel din 
partea organizației de bază P.M.R. 
oferind echipei câștigătoare un fru
mos buchet de flori. Meetingul a 
luat apoi sfârșit în aplauzele en
tuziaste la adresa echipei câști
gătoare.

muncitorilor în această direcție, 
pe care muncitorii ce urmează 
acest curs le citesc în timpul lor 
liber.

Cursul acesta având o impor
tanță deosebită pentru toți mun
citorii, ei devenind capabili să-și 
ajute tovarășii accidentați, reco
mandăm salariaților Combinatului 
nostru a-1 urma în număr cât 
mai mare.

Rusu loan 
corespondent

Studenții democrați din întreaga 
lume luptă pentru pace

Pregătirile de război mereu mai in
tense, întreprinse de Imperialiștii ame
ricani și englezi, creșterea nemăsurată 
a bugetelor de război și instaurarea 
unei terori anti-democratice In țările 
înfeudate dolarului, au urmări grave 
pentru viața studenților din aceste țări. 
In țările capitaliste asistăm la o conti
nuă creștere a taxelor universitare, la 
înrăutățirea condițiilor economice ale 
studenților. In țări ca Spania, Grecia, 
guvernele fasciste aruncă in închisori și 
torturează mii de studenți. In țările co
loniale și dependente, mișcarea studen
ților pentru independența națională a 
țărilor lor atrage după sine o sânge
roasă teroare din partea guvernelor ma
rionetă care servesc pe imperialiști.

Mobilizați de Uniunea Internațională 
a Studenților, studenții democrați din 
lumea întreagă au înțeles că revendică
rile pentru satisfacerea nevoilor lor 
economice, pentru independența națio
nală a țării, pentru un învățământ de
mocratic, sunt de nedespărțit de lupta 
pentru pace.

Uriașa campanie pentru strânger a de 
semnături pe Apelul Comitetului Per
manent al Congresului Mondial al Par
tizanilor I ăcii este un prilej de mobili

zare a milioanelor de studenți din toate 
țările. Comitetul Executiv al Uniunii 
Internaționale a Studenților, în sesiunea 
sa dela Moscova din Juna Mai 1950, 
s’a alăturat cu entuziasm acestei cam
panii, semnând Apelul pentru interzice
rea bombei atomice și chemând toate 
organizațiile studențești să-1 semneze. 
Lozinca UIS în această campanie este: 
„Niciun student cinstit care să nu fi 
semnat Apelul 1“

Studenții democrați din toate țările 
iau o parte activă la strângerea de sem
nături. In centrul pregătirilor lor pentru 
Congresul Mondial studențesc, care va 
avea loc în luna August la Praga, stă 
ca o sarcină centrală campania strân
gerii de semnături.

Studenții olandezi au organizat o 
expoziție prin care demască minciunile 
și calomniile ce se găsesc în manualele 
școlare din Olanda. I a intrarea în ex
poziție, vizitatorii au putut găsi formu
lare cuprinzând Apelul dela Stockholm 
și peste 80 la sută dintre cei care au 
vizitat expoziția au semnat acesL Apel. 
In universitățile din Franța este dusă o 
largă campanie pentru Apelul dela 
Stockholm.

Studenții francezi au creat Comitete 

de luptă pentru ; ace, din care fac parte 
studenți de diferite opinii politice șl 
credințe religioase. Aceste comitete sunt 
In fruntea campaniei duse în universi
tăți. Așa este Comitetul pentru Pace al 
Facultății de Medicină din Paris, care 
există de mai bine d? un an și care, 
pe lângă alte acțiuni, a organizat puter
nice demonstrații împotriva asasinării 
studenților vietnamezi din Saigon, ce
rând încetarea războiului mârșav împo
triva poporului vietnamez.

In Statele Unite, un număr din ce în 
ce mai mare de studenți se alătură 
luptei mondiale pentru pace. Tineretul 
american și-a pus ca sarcină în 
campania pentru Apelul 
dela Stockholm, strângerea a 
1.000.000 semnături. Semnează numeroși 
conducători ai organizațiilor studențești. 
In Colegiul din New-York, în urma unui 
discurs rostit de ațâțătorul la război 
Bernard Baruch, studenții au împărțit 
un manifest în care scria: „Domnule 
Baruch, dacă într’adevăr dorești pacea, 
semnează Apelul dela Stockholm 1“ La 
Los-Angeles, studenții din toate facul
tățile pregătesc o conferință pentru pace.

In Anglia, o elevă a Școlii Superioare 
din Manchester a strâns semnăturile 
tuturor elevelor din clasa ei, iar stu
denții Școalei de Arte din Camberwell 
au strâns 300 de semnături în întreaga 
școală care are 800 de studenți. O elevă 
de 16 ani a strâns în două zile 30 de 
semnături.

In America Latină, studenții și elevii 
sunt în primele rânduri ale luptei pen
tru pace. Astfel, Federația Studenților 
Universitari din Ecuador, care a parti
cipat la crearea Comitetului Național 
pentru Pace și la acțiunile acestui Co
mitet, a început o largă acțiune de 
strângere de semnături pe Apelul dela 
Stockholm. Studenții din Columbia, care 
iau parte la colectarea de semnături 
sunt urmăriți de teroarea sângeroasă a 
guvernului fascist. Mai mulți studenți 
au fost mutilați în urma schingiuirilor, 
unii dintre ei chiar pentru simplul fapt 
de a fi semnat Apelul. In Argentina, cu 
toată teroarea guvernamentală, elevii 
școlilor secundare duc o largă muncă 
de răspândire a Apelului.

In Brazilia, Consiliul Uniunii Națio
nale a Studenților a aprobat în unani
mitate Apelul și a chemat pe toți stu
denții brazilieni să-l semneze. Printre 
cei care au semnat până acum se află 
președintele Federației Sportive Studen
țești din Rio de Janeiro și președintele 
Uniunii Studenților Facultății de Filo- 
sofie.

Studenții din țările de democrație 
populară, luptători de nădejde pentru 
cauza păcii și socialismului, au arătat 
în cursul campaniei de sprijinire a Ape
lului dela Stockholm că formează deta
șamente de frunte ale mișcării studen
țești democratice internaționale. Marea 
majoritate a acestor studenți și-au do
vedit atașamentul fierbinte pentru mă

reața cauză a păcii, semnând Apelul. 
Peste 90 la sută din studenții Univer
sității dela Peking au semnat Apelul. 
La 20 Iunie 1950, 70.000 studenți chi
nezi semnaseră Apelul.

In Polonia au avut loc în cursul lunii 
Mai mari rneetinguri în toate facultățile. 
La aceste meetinguri s’au discutat pre
gătirile pentru Congresul Mondial UIS. 
și a fost semnat Apelul dela Stockholm 
de cea mai mare parte dintre partici- 
panți.

In lupta pentru interzicerea armei ato
mice, în lupta studențimii democrate din 
toată lumea pentru pace și o viață mai 
bună, stă ca exemplu glorios studenți
mea sovietică. Studenții sovietici, care 
au dat o contribuție însemnată în cursu 
celui de al doilea război mondial la 
înfrângerea fasciștilor, cei mai sălbateci 
dușmani ai vieții și culturii, își ridică 
răspicat milioanele de voci împotriva 
încercărilor criminale ale noilor agresori 
imperialiști de a deslănțui un al treilea 
război. Milioanele de semnături ale 
studenților din Uniunea Sovietică pe 
Apelul pentru interzicerea armei atomice 
mobilizează întreaga studențime cinstită 
din lume la o lupți și mai intensă pen
tru apărarea păcii.

Lupta pentru interzicerea armei ato
mice, pentru pace, reprezintă cel mai 
puternic factor de mobilizare a studen
țimii democrate din întreaga lume pen
tru pregătirea celui de al Il-lea Congres 
al Uniunii Internaționale a Studenților
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Cauza dreaptă a poporului, 
coreean se bucură de simpatia 

întregii omeniri progresiste

Trebue rezolvată problema blocurilor de oțel din fața 
halei Laminoarelor și O. S. M.

Luni, pe stadionul Giulești, 
40.000 oameni ai muncii din Ca
pitală au exprimat cu entuziasm 
sentimentele de solidaritate pe care 
poporul muncitor din țara noas
tră le nutrește pentru eroica lu
ptă de eliberare a poporului 
coreean.

Cu mare entuziasm a fost pri
mită propunerea tovarășului Gh. 
Apostol, președintele C. G. M., de 
a se trimite bravului popor co
reean suma de 77 milioane le’, 
pentru ajutorarea copiilor, femei
lor și bătrânilor, victime ale bom
bardamentelor teroriste la care se 
dedau în Coreea pirații americani. 
Acest ajutor constitue o manifes
tare a solidarității poporului nos
tru față de cauza dreaptă pentru 
care luptă cu eroism poporul 
coreean.

Pretutindeni popoarele lumii în
fierează cu toată energia mișe- 
leasca intervenție armată a im
perialiștilor americani în Corcea 
și își arată simpatia față de lupta 
dreaptă a poporului coreean pen
tru izgonirea invadatorilor ame
ricani și făurirea Coreei unite, li
bere, indepedente.

Astăzi agresiunea imperialistă 
în Coreea este definitiv demas
cată. încercarea imperialiștilor a- 
mericani de a coaliza guvernele 
satelite în aventura lor din Coreea 
n’a avut rezultatele scontate de 
inițiatori. In schimb, s’a sudat 
frontul unit al popoarelor împo
triva agresorilor și de solidaritate 
cu poporul coreean.

Copii uciși în creșele din 
Phyongyang, bolnavii uciși în 
spitalele din Seul de bombele a- 
mericane, bătrânii țărani mitra- 
liați pe ogoarele lor — iată ade
vărata față a hienelor imperialiste 
setoase de sânge.

Presa și posturile de radio im
perialiste înfuriate de insuccesele 
soldaților yankei pe pământul co
reean se fălesc cu „formidabi
lele* bombardamente teroriste a- 
supra orașelor și satelor pașnice. 
Pirații aerului aruncă sute de tone 
de bombe asupra unor orașe fără 
importanță din punct de vedere 
militar și industrial, distrugând 
școli, instituții culturale și case 
de locuit.

„Suferințele poporului coreean 
ne sunt aproape și le înțelegem. 
Noi nu am uitat ororile bombar
damentelor, incendiilor și devas
tările orașelor și satelor noastre, 
uciderea populației pașnice de că
tre barbarii fasciști. Noi privim 
cu admirație poporul coreean care 
luptă pentru libertatea și indepen
dența sa“ — a spus șefa de ate
lier Varvara Sirkova de la o u- 
zină din Moscova în cadrul unui 
meeting organizat în semn de 
protest împotriva agresiunii ame
ricane în Coreea. Colectivul Tea
trului de Artă din Moscova a de
clarat: „Semnând în unanimitate 
Apelul dela Stokholm, cerem în
cetarea imediată a agresiunii a- 
mericane împotriva poporului co
reean. împreună cu toți oamenii 
sovietici, noi strigăm: „Jos mâi
nile de pe Coreea!*.

Cele peste 115 milioane de 
Semnături din Uniunea Sovietică 
pe Apelul dela Stokholm sunt tot 
atâtea voturi ale oamenilor so
vietici împotriva agresorilor care 
duc un nou război tâlhăresc îm
potriva poporului coreean, tot a- 
tâtea glasuri care cer retragerea 
trupelor străine din Coreea.

Iar lupta fermă, consecventă, 
principială pe care o duce în pre
zent la O. N. U. Uniunea Sovie
tică, este o contribuție hotărîtoare 
pentru curmarea vărsării de sânge 
provocate de imperialiști în Co
reea și pentru pace în această țară.

Dovezi mișcătoare de solidari
tate cu lupta poporului coreean 
vin de pretutindeni. Iată, docherii 
din portul chilian Tonopilla refuză 
să încarce vapoare destinate răz
boiului din Coreea. Docherii din 

câteva porturi din Japonia refuză 
deasemenea încărcarea vapoarelor 
cu destinația Coreea.

Uriașe demonstrații au avut loc 
în toate colțurile lumii. La Mei 
bourne (Australia) o grandioasă 
manifestare în fața consulatului 
american a cerut retragerea ime
diată a trupelor americane din 
Coreea. Meetinguri mari la Oslo, 
Helsinki, Londra, New-York, Bey- 
ruth, Sidney, Amsterdam, Torino. 
Muncitorii din Torino au declarat 
o grevă de o oră, pentru a pro
testa împotriva agresiunii imperia
liste din Coreea. La Nuerenberg 
5000 de mutilați au traversat o- 
rașul în tăcere purtând banderole 
cu inscripția: „Jos cu războiul 
din Coreea 1*. Nu există țară în 
lume unde să nu aibă loc mee
tinguri de protest.

In cadrul unui mare meeting 
la New-York, luptătorul progresist 
negru Paul Robcson a spus : „Ne
grii știu ce se petrece în Coreea 
pentrucă acelaș lucru se petrece 
și cu negrii din Africa. Imperia
liștii vor să ne transforme în carne 
de tun pentru a putea realiza 
câștigurile lor fabuloase*.

Chiar și unii soldați americani, 
trimiși să moară pe front într’un 
război nedrept, încep să ia atitu
dine față de criminala agresiune 
a Wall-Streetului. „Un război mai 
nedrept ca cel pornit împotriva 
poporului coreean nu se poate 
închipui* — a declarat un loco
tenent american aflat pe frontul 
din Coreea.

Dela data când imperialiștii 
americani au deslănțuit atacul 
lor împotriva poporului coreean, 
numărul semnăturilor pe Apelul 
dela Stokholm se înmulțește în 
întreagă lume. In decurs de nu
mai 15 zile după atac, un nu
măr de peste 6 milioane de ita
lieni au semnat Apelul. Chiar și 
în Statele Unite dintr’un număr 
de 1 milion de semnături, 400 
mii au fost strânse după începe
rea războiului din Coreea. Vor
bind despre necesitatea de a în
tări lupta pentru pace, Mărie 
Claude-Vaillant Couturier a spus 
în numele femeilor franceze: 
„Mamele, care în Coreea, Viet
nam, Malaya, Birmania luptă pen
tru independența țărilor lor, lup
tă pentru pace. Noi trebue să 
dublăm eforturile noastre în cam
pania pentru interzicerea armei 
atomice. Aceasta e date ria noas
tră față de mamele coreene și 
vietnameze I “.

Sute de milioane de oameni de 
pretutindeni urmăiesc cu admira
ție zi de zi succesele ce le repur
tează bravul popor coreean îm
potriva invadatorilor Patriei sale. 
Stegulețele ce marchează drumul 
plin de glorie al Armatei Popu
lare Coreene de pe harta decu
pată din ziare a minerului fran
cez sau a docherului japonez a- 
rată cât de cald bate inima omu
lui simplu din diferite țări, de 
orice culoare ar avea pielea, 
pentru fratele coreean, luptător 
eroic împotriva imperialismului, 
pentru pace. Nume de eroi ai 
Armatei Populare Coreene, ca a- 
cela al lui Kim Tin Col — dis
tins cu titlul de Erou al R. P. D. 
Coreene, care a pătruns în ora
șul Seu’, a curățat de mine in
trările în oraș și a distrus cu com
pania lui o divizie a dușmanului 
în luptele pentru orașul Tondu- 
cen — sunt nume de eroi ai 
luptei mondiale pentru pace, pen
tru zădărnicirea planurilor nesă
buite ale imperialiștilor americani.

Forța solidarității internaționale 
a oamenilor muncii se face tot 
mai simțită. Nu încape îndoială 
că de această forță s’au temut 
acele guverne, care au refuzat, 
s’au au ezitat să oferă trupe pen
tru a sări în ajutorul agresorilor 
americani aflați la ananghie.

Popoarele lumii sunt alături 
de poporul coreean. Cauza lui 
dreaptă va triumfa!

;(Din „Scânteia*)

Dela un timp încoace munci
torii Combinatului nostru și în 
deosebi cei dela Laminoare și 
Oțelăria S. M. constată că pe te
renul din fața halei Laminoarelor 
stivele de blocuri încep să devină 
din ce în ce mai numeroase, tin- 
gând a acoperi complect fiecare 
colțișor gol.

Faptul eă aceste blocuri sunt 
din ce în ce mai numeroase ne 
bucură, deoarece aceasta denotă 
că producția Oțelăriilor crește și 
deci sectorul metalurgic al indus
triei noastre este aprovizionat cu 
tot mai mult oțel, putând să facă 
față și să depășească sarcinile 
Planului de Stat.

Un alt lucru ne îngrijorează însă 
pe noi, acei, care vrem ca acest 
oțel să meargă acolo unde trebue, 
pe sortimentele fixate și în timpul 
cel mai scurt, un lucru care iz
bește în ochi dela prima vedere 
și anume că stivuirea și aranjarea 
acestor blocuri este făcută într’un 
mod cu totul necorespunzător.

Putem astfel vedea în aceiași 
stivă blocuri amestecate din 4—5 
șarje și în anumite locuri ch’ar 
blocuri de oțel aliat, amestecate 
cu cele dela O. S. M. Cercetând 
mai amănunțit putem descoperi 
lucruri și mai grave. Pe multe 
blocuri sunt scrise mai multe nu
mere de șarje (câte 2—3) dintre 
care unele tăiate, iar cel care a 
rămas c-ste șters. Astfel pe un 
bloc din stiva din margine se 
poate ceti clar numerele: 268, 567 
și 568, iar pe altul — 963 și 1040.

La Cuptorul Nn 3, metoda de elaborare a șarjelor 
rapide se extinde tot mai mult

Muncitorii și tehnicienii Oțeiă- 
riei Siemens Martin din Combi
natului nostru au început din 
primele zile ale lunii August 
bătălia pentru a elabora cât mai 
multe șarje rapide în vederea în
deplinirii planului de producție 
lunar și a angajamentelor luate 
în cinstea zilei de 23 August.

Cu toate că au de învins o 
serie de greutăți ca: repararea 
macaralelor de șarjare și turnare 
și montarea gropilor de turnare, 
ei reușesc să dea rezultate bune 
în producție.

In cinstea zilei de 23 August

Constructorii dela întreprinderea Nr. 12 din Hunedoara, 
s’au angajat să formeze cât mai multe brigăzi de economii

a

Muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
și funcționari, întreprinderii Nr. 
12 de Construcții și instalații din 
Hunedoara, au ținut în ziua de 
7 August o consfătuire de pro
ducție cu colectivele de conduce
re și muncitorii tuturor șantiere
lor și au analizat în mod con
cret munca dusă pe întregul se
mestru și posibilitățile ce le au 
pentru a întâmpina ziua de 23 
August cu noi succese în pro
ducție.

In cadrul consfătuirilor, munci
torii acestei intreprinderi și-au 
manifestat dragostea deosebită 
ce o poartă față de Marea Țară 
a Socialismului, Uniunea Sovie

Să intensificăm întrecerea socialistă
în cinstea zilei de 23 August

(Urmare din pag. 1)

țări disciplina în muncă, pen
tru a reduce procentajul mare 
de absențe nemotivate exis
tente la Furnale, Oțelării și 
Laminoare, iar conducerea 
Combinatului este chemată 
să sprijine prin toate mijloa

Ne întrebăm: atunci când 
aces’e blocuri vor fi introduse în 
cuptoarele de încălzire, cine va fi 
acel ghicitor care să știe cărei șarje 
aparține un astfel de bloc?

Ba mai mult, se mai găsesc și 
grămezi de blocuri pe care nu 
este scris nici un număr de șarje, 
doar numai specificat cu cretă: 
„dela bombă*.

Vedem deci că problema sor
tării blocurilor pe șarje nu pre
ocupă în mod serios nici condu
cerea Oțelăriilor, nici Serviciul 
Producției și nici Direcțiunea.

Noi știm că la această stare 
de lucruri contribue 
faptul că blocurile care nu pot fi 
scoase Ia desbatere din cauza co- 
chilelor defecte sau necurățate, 
trebuesc scoase din hală în cea
laltă parte până la eliberarea blo
curilor din cochile, dar printi'o 
mai bună organizare a urmăririi 
acestor blocuri și acest inconve
nient se poate evita.

Există o neglijență gravă în 
organizarea muncii dispeacherilor 
și a signatorilor care țin evidența 
blocurilor și scriu numerele de 
șarje. Putem oare numi numai 
neglijent pe un signator care pe 
o latură scrie o șaije, iar pe altă 
latură o altă șarje? Aceasta se 
poate califica chiar ca reavoință.

Unde duc astfel de neglijențe, 
constatăm atunci când Combinatul 
nostru primește reclamațiuni dela 
intreprinderile ce prelucrează pro
dusele noastre.

Astfel la Industria Ferului Bu

Nu a trecut nici o zi dela 
declanșarea întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 23 August și în 
ziua de 7 August, echipa prim- 
topitorului Bârlea Traian dela 
cuptorul Nr. 3 din schimbul ma- 
es'rului Râpcanu Romulus a ela
borat o șarje rapidă în numai 
6,20 ore, depășind producția cu 
64,70*/» și dând cu 63,5*/» mai 
mult oțel pe oră și m. p. vatră 
de cuptor.

Acest frumos rezultat al echi
pei prim-topitorului Bârlea Traian 
s’a putut obține prin faptul că 

tică, eliberatoarea poporului nos
tru de sub jugul fascist.

Pentru ca rezultatele muncii 
lor să fie mult mai frumoase, 
muncitorii au venit cu o serie de 
propuneri printre care și acea 
de a forma din fiecare echipă 
de muncitori, o brigadă de eco
nomii care să ducă o luptă intensă 
pentru reducerea prețului de cost 
al lucrărilor ce le execută.

Pentru a intensifica lupta pen
tru pace, prin rezultate tot mai 
bune în producție, muncitorii și 
tehnicienii întreprinderii Nr. 12 
de Construcții din Hunedoara au 
hotărît să cheme la întrecere so
cialistă în cinstea zilei de 23

cele efortul creator al mun
citorilor în lupta lor pentru 
o productivitate a muncii 
cât mai ridicată.

Muncitori, tehnicieni și in
gineri din Combinat, avem 
datoria patriotică de a depu
ne toate eforturile noastre în 

curești a fost trimis oțel de cali
tatea 0100 în care au fost ames
tecate și bare din oțel tare din 
altă șarje, care au produs ruperea 
unei foarfece mecanice, oprind 
întreaga producție și periclitând 
astfel îndeplinirea sarcinilor ce 
revin din Planul de Stat acelei 
întreprinderi.

Acesta este numai un singur 
caz din multe altele, când în ma
joritatea cazurilor din cauza ames
tecării blocurilor ajunge la desti
nație material de alte calități decât 
cel cerut și atunci suntem ne- 
voiți ori a plăti transportul de 
readucere a materialului, ori a 
vinde acest material cu un preț 
mai scăzut.

Vedem deci câtă pagubă aduce 
un singur număr de șarje scris la 
întâmplare și o lipsă de urmărire 
și control temeinic.

Pentru a fi la înălțimea eroicei 
munci și a eforturilor neprecupe
țite ale tovarășilor oțelari cari se 
străduesc să dea cât mai mult 
oțel, Direcțiunea împreună cu con
ducerea Oțelăriilor și Laminoare
lor precum și a celorlalte servicii 
care coordonează producția și 
livrarea produselor noastre va 
trebui să ia măsurile necesare 
pentru ca oțelul produs prin atâtea 
strădanii să ajungă în uzinele 
prelucrătoare în cantitățile, dar mai 
ales pe calitățile cerute și nu ca 
din cauza unui signator neglijent 
sau a unei sortări greșite să fie 
piejudiciată îndeplinirea Planului 
de Stat.

s’a redus încărcătura metalică 
dela 1,30 ore la numai 50 minu
te, s’a menținut temperatura con
stantă a cuptorului prin mersul 
injectoarelor normal, prin pregă
tirea in timp record a gropii 
de turnare și prin folosirea la 
maximum a capacității de încărcare 
a cuptoarelor.

In întreaga secție a Oțelăriei 
Siemens Martin, întrecerile în 
cinstea zilei de 23 August con
tinuă cu elan pentru a da o pro
ducție cât mai mare și de bună 
calitate.

August și in continuare pe întreg 
semestrul toate intreprinderile de 
construcții și instalații din țară 
cu următoarele obiective:

Depășirea planului pe trimes
trul III. cu 3°/o; reducerea prețului 
de cost cu 2%; să se realizeze 
cât mai multe zile lucrate lunar 
din economiile de materiale rea
lizate în 24 zile muncă, de bri
găzile de economii și altele.

Constructorii, având aceste o- 
biecte în față, au trecut de înda
tă la intensificarea muncii pe bri
găzi de economii și la organizarea 
lor, pentru ca angajamentele luate 
să devină fapte.

întrecerea pornită în cinstea 
zilei de 23 August, de a-i 
da un nou avânt pentru ca 
marea sărbătoare a poporului 
nostru să fie întâmpinată cu 
noi și mărețe succese în lup
ta noastră pentru construirea 
socialismului, pentru pace.
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