
Trăiască 23 August, Ziua Eliberării Naționale a României!

23 AUGUST 1950
La 23 August se împlinesc șase 

ani dela eliberarea țării noastre 
de către glorioasele Armate ale 
Țării Socialismului. Acum șase 
ani au fost alungate din România 
hoardele fasciste, țara noastră 
rupându-se din lanțul statelor im
perialiste.

Subjugat veacuri dearândul, po
porul român a primit în ziua de 
23 August 1944, pentru prima dată 
în istorie, independența sa. Miile 
de jertfe ale poporului muncitor 
din țara noastră au primit adevă
rata lor răsplată, împlinindu-se 
dorința lor, scopul pentru care au 
luptat, independența României.

Puterea de neînvins a Armatei 
Sovietice eliberatoare a zdrobit 
forțele de cotropire și jaf ale fas
cismului, deschizând perspective 
luminoase poporului nostru mun
citor. Actul istoric dela 23 August 
a lovit crunt în bandiții din inte
riorul și de peste hotarele țării 
noastre.

Zadarnic, în anii grei de refa
cere a economiei noastre naționale, 
în anii grei ai secetei au încercat 
ticăloasele unelte ale imperialis
mului din țara noastră să readucă 
capitalismul în România 1

Bandiții de peste ocean și unel
tele lor din România n’au reușit 
să readucă capitalismul, pentrucă 
țara noastră a avut și are puter
nicul sprijin economic și politic 
al Uniunii Sovietice, pentrucă în 
fruntea poporului a fost Partidul 
Comunist, care ne-a condus din 
victorie în victcrie pe gloriosul 
drum spre un trai mai fericit

Poporul muncitor strâns unit în 
jurul Partidului său, a luptat eroic 
pentru a învinge greutățile, iar azi, 
după șase ani dela eliberarea țării, 
privește cu mândrie înfăptuirile 
sale.

Șase ani de muncă, de con
struire fără burghezie și împo
triva ei. Linia Bumbești—Livizeni, 
Salva—Vișeu, Canalul Dunărea— 
Marea Neagră și alte construcții 
grăiesc despre avântul poporului 
muncitor, liber, condus de Partidul 
său. Pretutindeni în Republica 
noastră răsar noi fabrici, uzine, 
mine. Fabricăm tractoare, motoare 
electrice, rulmenți, produse despre 
care burghezia afirma că e cu 
neputință a le produce la noi, 
susținând că România este o țară 
«eminamente agricolă1-.

Să aruncăm o privire numai 
asupra minunatelor înfăptuiri ale 
Partidului și Guvernului la Hune
doara.

Aici, unde In trecut într’o mi
zerie de nedescris trăiau familiile 
muncitorilor din uzină, astăzi se 
înalță noi construcții, furnale, 
cuptoare Siemens Martin, ateliere, 
locuințe confortabile, spitale, că
mine, creșe și cluburi.

In lupta pentru întărirea econo
miei noastre naționale, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale celor ce muncesc, furnalele 
noastre s’au mecanizat lichidând 
cu munca istovitoare ce a fost. 
S’au clădit noi cuptoare Siemens 
Martin care dau tot mai mult oțel 
Patriei noastre; s’au pus în func
țiune noi mașini și instalații. A 
crescut producția și odată cu ea 
nivelul de trai al muncitorilor s’a 
îmbunătățit. Aproape 400 familii 
care în trecut trăiau în mizerie, 
azi trăesc în casele higienice și 
frumoase ale Orașului Muncitoresc. 
Dacă în trecut nici nu se vorbise 
despre spital, azi Spitalul „Ana 
Pauker“ de pe lângă Combinatul 
nostru este un mijloc puternic de 
redarea sănătății muncitorilor. — 
Creșa și Căminul adăpostesc cu 
grije copii mamelor muncitoare 
din uzină; Clubul Muncitoresc 
„Alexandru Sahia“ și „1. C. Frimu“ 
sunt mijloace eficace de culturali
zare a maselor muncitoare din 
Hunedoara.

Școlile de alfabetizare și de ca
lificare sunt un sprijin puternic în 
lupta pentru un trai mai fericit. 

La Hunedoara și Minele Ghelar, 
peste 30°/» din neștiutorii de carte 
au fost alfabetizați.

In uzină condițiile de muncă 
devin din ce în ce mai bune. 
Mecanizându-se instalațiile, munca 
devine tot mai ușoară și produc
tivitatea muncii crește. Protecția 
muncii este acum asigurată, fie
care muncitor primind haine de 
protecție după locul său de mun
că, precum și lapte, slănină și 
alte articole pentru supraalimen- 
tație.

Poporul muncitor mândru de 
realizările sale, privește cu încre
dere în viitor și în Ziua Eliberării 
țării noastre gândurile sale și-le 
înalță spre iubitul conducător al 
oamenilor muncii de pretutindeni, 
prietenul și eliberatorul poporului 
nostru, tovarășul Stalin.

Cuvântul „Stalin" este scump 
pentru toți cei ce muncesc. Cu 
acest cuvânt pe buze luptă popo
rul coreean împotriva invadatorilor 
americani, cu acest cuvânt pe buze 
luptă soldatul malaiez și vietna
mez, pentru libertate și indepen
dență, cu acest cuvânt pe buze 
luptă oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică și țările de democrație 
populară pentru îndeplinirea pla
nurilor economice de stat, pentru 
construirea unei vieți din ce în ce 
mai fericite.

In acest an, ziua de 23 August 
se sărbătorește sub semnul luptei 
pentru pace. Popoarele lumii își 
manifestă tot mai mult hotărîrea 
lor de a impune ațâțătorilor la un 
nou război, imperialiștilor ameri
cani și englezi, pacea. Cele peste 
273 milioane semnături pe Apelul 
dela Stockhoim, sunt tot atâtea 
lovituri date acelora care vor să 
deslănțue un nou război mondial, 
acelora ce vor să disttugă cămi
nele noastre, fericirea noastră și 
a copiilor noștri. Semnăturile celor 
115 milioane cetățeni sovietici, 
înseamnă chezășia succesului în 
lupta pentru pace. Marele popor 
sovietic, glorioasa lui Armată, sunt 
un scut puternic în apărarea păcii, 
libertății și securității popoarelor.

Ziua de 23 August, ziua elibe
rării noastre naționale, este cin
stită de muncitorii și tehnicienii 
Patriei noastre cu noi și mărețe 
victorii în lupta pentru pregătirea 
premizelor de trecere la primul 
nostru plan cincinal.

întrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 23 August, a arătat patrio
tismul fierbinte al muncitorilor 
noștri, dragostea lor față de Uni
unea Sovietică, eliberatoarea și 
sprijinitoarea permanentă a țării 
noastre.

Oțelarii Combinatului nostru au 
dat în cinstea zilei de 23 August 
cu 3,97°/o mai mult oțel; furna- 
liștii cu 2,28% mai multă fontă, 
minerii dela Teliuc cu 28% 
mai mult minereu.

In cinstea marii sărbători, oțe
larii au realizat economii în va
loare de 4.782.000 lei, iar oțelarii 
dela Cuptorul de 5 tone lucrează 
în contul ultimei luni a anului 
curent.

In lupta pentru a da cât mai 
mult minereu, cât mai multă fontă, 
cât mai mult oțel și laminate, s’au 
ridicat fruntași ca: Lup Joachim, 
Alic Iosif (Băloni), Baba Ioan, 
Cazan Ștefan, Stanciu Aurel, Lu- 
pescu Teodor, Popa Alexandru și 
mulți alții, adevărați luptători pen
tru pace.

Poporul nostru muncitor con
dus de Partid, sigur de viitorul 
său, sprijinit de Uniunea Sovie
tică, merge cu pași repezi pe 
drumul construirii socialismului.

Nici o forță a dușmanului nu 
va împiedeca gloriosul nostru mers 
înainte și toate uneltirile sale vor 
suferi eșecuri, fiindcă clasa mun
citoare din țara noastră este ho- 
tărîtă să zdrobească toate unelti
rile dușmanilor interni și externi 
și să-și făurească o viață fericită 
și îmbelșugată.

(ORGAN AL COMITETULUI DE PARTID SI AL COMITETULUI SINDICAL C.SHUNtOOARA
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Trâiascâ Uniunea Sovietica, . 
Patria Socialismului, 

care ne-a ajutat sâ ne luam soarta
în propriile noastre mâini!

Trâiascâ Partidul Muncitoresc 

Român, conducătorul ți organița- 
torul luptei poporului muncitor 

din R. P. R. pentru pace, bunâstttfs 
ți socialism !

■ • ■ “ ' • > ' V •
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Trdnrscâ scumpo noastră Patrie,
9

Populară Româna 1



S____________________________________________________ .UZINA NOASTRĂ* »

DIN ȚARA SOCIALISMULUI
„Ziua Minerului Sovietic" — prilej de trecere 

în revistă a realizărilor și experenței 
minerilor din U. R. S. S.

1. V. STALIN RECENZII

„Despre Marele Război pentru Apărarea Patriei"

In fiecare an la 27 August, se 
sărbătorește în Uniunea Sovietică 
Ziua Minerului Sovietic. Aceasta 
oglindește atenția și importanța ca
re se acordă în U.R S.S. minerului. 
In țările capitaliste minerii ca și 
toți oamenii muncii, muncesc în 
cele mai grele condiții și sunt 
condamnați la o viață de mizerie, 
pentru a umple buzunarele ex
ploatatorilor.

Numai principiul soțialist al 
repartiției după cantitatea și ca
litatea muncii prestate face drep
tate celor ce muncesc. Numai 
societatea socialistă răsplătește

Minerii sovietici întâmpină „Ziua Minerului" 
prin noi succese în muncă

Față de anul 1948, extracția 
totală de cărbune a crescut în 
U.R S S. cu 13*/#.  Această creștere 
este mai mare decât cea prevă
zută pentru aceeași perioadă de 
către planul cincinal. Numai da
torită întrecerilor socialiste de 
massă, mecanizării și a spiritu
lui inovator de care dau dovadă 
minerii au putut fi obținute ase
menea realizări. In decurs de 4 
ani și jumătate ai planului cinci
nal, mulți mineri au îndeplinit 
câte 7 norme anuale și chiar mai 
mult. La 26 Iunie colectivul 
combinatului Carangandaugol a 
dat ultimele tone în contul pri
mului semestru, depășind consi
derabil angajamentele luate. Pro
ductivitatea muncii lor a crescut 
în primul semestru a. c. cu 
21,5% față de aceeași perioadă 
a anului 1949.

acum nu mai avem prea mult.
Ne întoarcem sus la camera
3 și-i rugăm pe tovarășii de 
aci să ne facă dispoziția de 
livrare. Nu este nevoie de altă 
intervenție și nici de multă in
sistență. Tovarășii văd că ne 
grăbim. Suntem primii la rând: 
— O dispoziție de livrare, 2 
copii și 3 semnături, un bon de 
poartă, o coborîre până la 
camera 26 pentru aprobare și
4 semnături, le obținem repede 
în schimbul unei semnături de 
a noastră: Iarăși: 3-\-4-\-l~ 8 
plus 10 de mai sus, 18.

Facem o haltă de ajustare 
și mergem mai departe. Avem 
totul la mână, gata să scoa
tem kilogramul de sodă al că
rei preț este 55 de lei.

La magazie mai depunem 
2 semnături la rubrica expe
ditori iar la rubrica predători 
doi magazioneri depun 4 sem
nături, în total 6 și dacă le 
adăugăm și pe cele 18 și pe 
aceea de pe bonul de poartă, 
a portarului, avem 25 de kg. 
sodă și o semnătură. Pardon, 
confuzie: 25 de semnături și 
1 kg. de sodă.

Ce părere aveți dragi ceti
tori despre toate acestea. Nu 
puteți răspunde ? Sunteți obo
siți? Credem. însă nu putem 
să credem că nu ne-am putea 
dispensa de astfel de forme 
birocratice. După cum nu pu
tem să credem că nu se vor 
lua măsuri. Ce ziceți ?

T. Nicuță

Metodele socialiste de muncă în ajutorul 
minerilor sovietici

Succesele minerilor sovietici se 
datoresc îa mare parte faptului că 
ei aplică pe larg metodele soci
aliste de muncă: întrecerile so
cialiste, stahanovismul, inovațiile 
și metodele noi în muncă. Astfel, 
minerii din bazinul Camagandaugol 
In întrecere cu cei din Voroșilov- 
grad, au obținut noi succese în 
producție. La minele de fier din 
Lipețc, minerii au inițiat o miș
care stahanovistă în cadrul luptei 
pentru pace, mărind considerabil 
extracția de minereu.

Brigada de mineri de abataj a 
lui Ivan Colhanov a obținut suc
cese remarcabile. Ea și-a luat an- 
jamentul să foreze in luna Iulie 
120 m., în loc de 63m. Această 
brigadă forează câte 4—5 m. 
de abataj, în loc de 2,8 m. cât 
este norma zilnică.

In vizită la un
In privința gospodăriei mineri

lor aflăm amănunte interesante 
cu prilejul vizitei făcută de mine
rii englezi care au participat la 
solemnitățile dela 1 Mai la Mos
cova, la cunoscutul miner sovie
tic Vasile Pașkevici, dela com
binatul „Scuratovugol".

Locuința lui Vasile Pașkevici 
se compuse din cinci camere, 
bine mobilate. Pe pereți atârnau 
tablouri în ulei, pictate de unul 
din nepoții săi. Oaspeții au făcut

Activitatea politică
Minerii sovietici nu se mulțu

mesc si fie primii numai în pro
ducție; în aceeași măsuri ei sunt 
și buni activiști de partid și ai 
organizațiilor de masi O pildă 
vie asupra acestei activități a lor 
o constitue organizarea Uniunii 
sindicale a minerilor sovietici, care 
este una din cele mai mari uniuni 
de acest fel din Uniunea Sovie
tici. Ea cuprinde țoale persoanele 
csre lucrează în minele și în ad
ministrația industriei extractive. 
Consiliul Central al Uniunii mun
citorilor din industria extractivă 

și cinstește după merit pe cei 
care aduc cea mai mare 
contribuție la producerea venitu 
lui național. Iată dece minerii 
sovietici obțin rezultate care în
trec cu mult cele ale minerilor 
din țările capitaliste. Iată dece 
minerii sunt înconjurați în Uni
unea Sovietică de respectul și 
dragostea tuturor cetățenilor. Ziua 
Minerului Sovietic este pentru a- 
ceștia un prilej de a-și manifes
ta încă odată aceste sentimente, 
iar pentru mineri — prilejul de 
a trece în revistă realizările și 
succesele lor din ultimul an.

Remarcabile sunt realizările 
individuale. Astfel, zilele acestea 
tânărul sondor, Ivan dela combi
natul „Ilici*  din Crivoirog a în
deplinit 13 norme într’un singur 
schimb, aplicând metoda sfredelirii 
complexe. Deasemeni, Vasilii Pe- 
trovskii și Alexandr Costianec au 
îndeplinit 9—10 norme de sfre
delire într’un singur schimb. Cu
noscutul miner dela mina ,Co- 
mintera’ I. A. Mitrofanov, lucrând 
la două ciocane de perforat, a 
îndeplinit norma sa în proporție 
de 2.100% într’un singur schimb. 
Două eșaloane feroviare și jumă
tate sunt necesare pentru a în
cărca minereul extras de el in 
acea zi.

Astfel înțeleg minerii sovietici 
să întâmpine Ziua Minerului, ast
fel înțeleg ei să-și dea contribu
ția la apărarea păcii.

Sub conducerea maeștrik r 
mineri, o serie de tineri munci
tori au învățat să dirijeze com
bina minieră și îndeplinesc câte 
două norme zilnic. In minele din 
Stalino, brigada stahanovistă con
dusă de Valigur, Erou al Muncii 
Socialiste și deputat în Sovietul 
Suprem al U R.S.S, dela mina 
“Octombrie Roșu“ din Enakievsc 
a Îndeplinit într’un singur schimb 
norma în proporție de 875‘/o. 
S’ar putea cita numeroase exem
ple de acest fel.

Un rol foarte însemnat îl au 
și metodele noi în muncă. In 
numeroase mine a fost introdus 
graficul ciclic, calculat pe schimb 
sau pe 24 ore. Trecerea în masă 
la graficul ciclic este un mijloc 
sigur pentru sporirea productivi
tății muncii.

miner sovietic
apoi cunoștință cu copii lui Vasile 
Pașkevici, anume Loge și Tolia, 
care se pregătesc să intre ia 
Universitate. Pe urmă, oaspeții 
au fost poftiți la o masă încăr
cată cu bunătăți. Ospățul a du
rat mult, după obieceiul rusesc, 
și oaspeții au apreciat după me
rit primirea gazdelor. La sfârșit 
și-au închinat cu toții paharul în 
cinstea conducătorului omenirii 
progresiste, tovarășul Stalin.

(Agerpres)

a minerilor sovietici 
sovietică reprezintă peste 3COO de 
organizații subordonate lui.

Uaiunea muncitorilor din indus
tria extractivă sovietică are uriașa 
sarcină de a stimula In rândurile 
membrilor ei mișcarea pentru în
trecerile socialiste, pentru îndepli
nirea și depășirea planului de 
extracție a minereului, de a asi
gura continua creștere a bunei 
stări materiale a minerilor și de a 
satisface pe deplin cerințele lor 
culturale. Ea își îndeplinește cu 
succes aceste sarcini.

(Agerpres.)

Această broșura cuprinde o serie 
de cuvântări, ordine de zi către 
Armata Roșie, răspunsuri date 
diferitelor întrebări ale corespon
denților de presă de tovarășul 
Stalin în timpul războiului anti
hitlerist. Fiecare material cuprin
de încrederea și fermitatea popo
rului sovietic care condus de 
mâna singură a genialului lor 
conducător tovarășul Stalin, luptă 
cu eroism neîntâlnit în istoria 
războaielor pentru alungarea și 
doborârea fasciștilor.

Tovarășul Stalin arată In mod 
clar caracterul banditesc ; 1 agre
siunii hilleriste si anticipează 
prăbușirea inevitabilă a hoarde
lor care susținute de imperia
lismul mondial, au incediat, în
treaga omenire, organizând și 
ridicând crima la rangul de cru
ciadă Îndreptată împotriva popoa
relor libere ale Europei. întreg 
conținutul broșurii, demască și 
înfierează atrocitățile, masacrele, 
jaful și pogromurile organizate 
de hitleriști. Fiecare cuvânt 
al tovarășului S T A L 1 N,

Romanul descrie lupta dusă 
de țărănimea nevoiașă dintr’o 
comună secuiască împotriva fas
ciștilor și uneltelor lor, chiaburii, 
în lunile dinaintea eliberării Ar
dealului de către Arma’a Sovietică 
și până la 6 Martie 1945.

Romanul zugrăvește începu
turile prefacerii țărănimii munci
toare datorită ajutorului dat de 
clasa muncitoare, de Partidul ei, 
în perioade dinaintea reformei 
agrare.

Autorul își începe povestirea 
arătând asuprirea și exploatarea 
exercitată de chiaburimea satului 
împotriva țăranilor săraci, fără 
delegile cozilor de topor, ajutorul 
criminal pe care îl dau războiului 
fascist. In opoziție cu aceștia, 
romanul înfățișează o seamă de 
tipuri pozitive care văd realitatea 
de pe poziția poporului muncitor 
și care sub călăuzirea Partidului 
duc o acțiune de lămurire a ma
selor muncitoare, arătând limpede 
lupta măreață a Uniunii Sovietice 
și a Armatei ei eliberatoare.

Redacția ziarului Uzina Noa
stră, vă roagă dragi cetitori să 
întrerupeți pentru câteva ore 
activitatea Dvs. pentru o plim
bare prin birourile C. S. H-ului 
în vederea obținerii formelor 
pentru un leg. de sodă caustică

Sperăm că sunteți de acord !?...
Să începem deci! Mergem la 

biroul Nr. 3. Acolo găsim o 
cerere tip. și tov. Giurgiu șeful 
Serv Vânzări, o complectează. 
Ca solicit tnți, trebue să depu
nem o semnătură. Trebue să 
mergem de aici la Dir Apro
vizionări, camera Nr. 1. pen
tru a pune avizul și tov. direc
tor printr’o semnătură. După 
cât se vede, avem ghinion, tov. 
director este în conferință.... 
Suntem nevoiți să facem o pauză, 
dar pentrucă ne grăbim, să-l 
căutăm pe tov. șef al Serv. A- 
provizionări; după câte știm 
el îl înlocuește. Iată-l! Nu tre
buie prea multă insistență; ob
ținem semnătura imediat.! Doar 
este vorba de un kg. de sodă 
caustică nu de un vagon și 
deci nu valorează sute de mii, 
ci doar suma de 55 lei.

Avem aprobarea ? Sigur ca 
da.... Ne întoarcem la biroul Nr. 
3, tot la tov. Giurgiu, care nu 
se lasă prea mult rugat și după 
ce face o adresă, — tot tip, — 
către serv. Financiar, Se 'ția în
casări și plăți, pentru a face 
formele de încasare, semnează.

Avem și semnătura tovară
șului Giurgiu, deci 3 la mână. 
Să coborâm scările la camera 

este un izvor de însufle
țire și îmbărbătare pentru oame
nii sovietici, cari cu abnegație și 
eroism nestăvilit chiar In luptele 
defens!ve -dau lovituri de moarte- 
dușmanului invadator. După lunga 
retragere ale Armatelor Sovietice, 
retragere care istovește și deci
mează potențialul uman și tehnic 
al armatelor hitlerlste, se produ
ce schimbarea raportului de forțe 
și astfel Armatele Sovietice por
nesc contraofensiva dela Stalin- 
grad care va pecetlui soarta pu
hoiului hitlerist. Pornite In ofen
sivă, Armatele Sovietice se acope
ră de victorii necontenite elibe
rând toate regiunile invadate de 
frscist. U mează apoi eliberarea 
țărilor din Sud Estul Europei 
care gemeau sub cisma fascistă.

Printre țările care, ca urmare 
directă a înaintării victorioase a 
Armatelor staliniste, și-au dobân
dit libertatea și independența na
țională este si țara noastră.

Numai datorită actului istoric 
dela 23 August, când forțele ofen
sive ale Uniunii Sovietice au

Cu g li i a r e 1 e și cu dinții
de: GYORGY KOVÂCS

Pișta Orban și Moldovan, cei 
doi eroi pozitivi ai romanului se 
împotrivesc cu eroism uneltiri
lor chiaburilor care conduc viața 
satului și care caută să împiedi
ce cunoșterea adevărului. Se de
scriu suferințele și revolta țărani
lor muncitori, a văduvelor și or
fanilor de război, suferințe pro
vocate de bestialitatea și jaful 
nazist, de exploatatorii din sat. 
Rezistența celor nevoiași crește 
odată cu nădejdea în eliberare, 
mai întâi șoptită la urechile prie
tenilor apoi izbucnind ca un 
tumult.

Autorul descrie acțiunea nefastă 
a maniștilor care se împotrivesc 
reformei agrare și care încearcă 
să agite mulțimile împotriva noii 
orânduiri ce se stabilește după 
prăbușirea frontului german și 
eliberarea satului de către Armata 
Sovietică.

Pișta Orban Care este sufletul 
acestei lupte de lămurire a țără
nimii nevoiașe, nu are odihnă și 
împreună cu el țărănimea săracă

25 semnături pentru 1 kgr. de sodă
28, să întrebăm cine se ocupă 
cu întocmirea forme1 * 3 4 or. Am gă
sit I Rugăm frumos dactilografa 
și gata. Iată gata un mandat 
de încasare, o copie, o chitanță, 
o agrafă și adresa atașată pe 
care trebuie să le ducem la to
varășa Băț să le opereze în
tr’un borderou și să le semneze. 
Merge repede. Nu avem prea 
mult de așteptat. Tovarășa Băț 
ne spune unde mai avem de 
colindat: 19, 25, 30 (nu sunt 
numere de loto și nici de tele
fon, ci numerile birourilor unde 
trebue să mergem pentru colec
tare de semnături). Să batem 
la ușa Nr. 26 și să intrăm.. 
Avem noroc! Am obținut și a 
cincea semnătură. La camera 
19 nu este nimeni. Să încercăm 
la 26, la Contabilul șef. Am 
luat-o și pe aceasta, 6 la mână.

Cum facem cu camera Nr. 
30? Aici este mai complicat! 
Tov. director o fi ocupat. Să 
îndrăsnim totuși. Ii spunem 
tovarășului director că avem 
nevoie urgent de semnătură, 
sau mai bine zis de sodă!

Am terminat și cu camera 30, 
deci 7 semnături. Acum trebue 
s’o luăm descrescând, adică 
trebue să mergem la camera 
Nr. 29, la caserie, pentru a 
depune banii. — Aici dăm banii 
și o semnătură, iar casierul ne 
dă două semnături și o chi
tanță. Deci 7-\-3 10, total 10 
semnături.

Am colindat noi nițel, dar 
avem chitanța achitată. De 

alungat armatele fasciste din țara 
noastră, oamenii muncii din 
RP.R, cu ajutorul generos, per
manent și desinteresst al U.R S.S. 
și sub conducerea înțeleaptă a 
a P.M.R., construesc cu avânt 
socialismul.

Astăzi când corbii imperialiști, 
netnvățând nimic din sfârșitul 
jrinlc al aventurei războinice a 
hi Hitler, caută să împingă ome
nirea într’un nou război mondial, 
cetirea broșurei I. V. STALIN 
.despre Marele Război pentru 
apărarea Patriei", ne va întări și 
însufleți in măreața luptă pentru 
pace pe care popoarele lumii 
o duc cu hotărâre.

Broșura de față, reprezentând 
cuvântul genial al marelui Stalin, 
trebue să devină o armă sigură 
in lupta pentru zădărnicirea unel
tirilor banditești ale imperialis
mului anglo-american, care În
cearcă să reediteze crima fascistă 
îndreptată împotriva omenirii.

P GH

se răsvrătește contra moșierilor 
și chiaburilor. După reforma 
agrară, dușmanii poporului mun
citor încearcă să saboteze dispo
zițiile legii, să tulbure și să inti
mideze țărănimea nevoiașă. Dar 
Partidul dă bătălia hotărâtoare, 
demascând și sfărâmând uneltirile 
dușmanilor poporului, convingând 
mulțimile despre rostul prefaceri
lor pe care le trăesc. In această 
luptă cu dușmanul de clasă, Pișta 
cade, dar datorită jertfei lui, con
științele acelor mulți cresc mereu 
mai puternic.

Romanul „Cu ghiarele și cu 
dinții" care în original poartă 
titlul (Foggal es kârommel) a fost 
scris în anul 1948 și tipărit de 
Editura de Stat în 1949. Această 
operă a scriitorului Kovâcs Gyorgy 
ca și lucrările sale anterioare: 
„Vbros szamâr*  (Măgarul roșu) 
„Arnyak a volgyben*  (Umbra în 
vale) Băkiilo Erdăly (Frăția? în 
Ardeal) s’a bucurat de o primire 
călduroasă în masele cetitorii jr de 
limbă maghiară.
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Să pregătim temeinic noul an școlar 
în învățământul de partid

Hotărlrea C. C a! P. M. R. 
?suora rfzultatului anului școlar 
1949/1950 si pregătirii anului șco 
Iar 1950/1951 în învățământul de 
partid arată că: „Ridtaaiea nive
lului ideologic șl politic al cadre
lor de partid și masei membrilor 
de partid, este una din sarcinile 
centrale ale întregii munci de 
partid."
„Intre nivelul pregătirii ideolrgice 

si politice a membrilor și Înfăp
tuirea sarcinilor pol tice a Parti
dului, există o st’âasă legătură, 
Cunoașterea genialelor idei ale 
•ființei lui Mhx - Ergels - Lenta - 
Stalin dă membrilor de partid, 
putere de orientare și sguranță 
ta munca practică, le lărgește pr r- 
spîdivele muncii si sporește ener
gia și combativitatea lor revolu
ționară."

Comitetul nostru Județean si-a 
InsusU cti totul sarctaile trasate ta 
hotă îfa și a pornit la muncă pen
tru realizarea lor si p'nlru lichi
darea lipsurilor avute îi trecutul 
an școlar.

In anul școlar trecut al tavăță- 
mântuh’i de psrtid, secțadePro- 
prgardă șl Agitațe pe lângă rea
lizările obținute, a avut o serie 
de Ipsyri și greutăți.

Cea mai mare lipsă o constitue 
aceea că unele cadre conducătoare 
ale cercului de stadiu al Istoriei 
P. C. (b) al U S. și a cercurilor 
de politică curentă erau slab pre
gătite d n punct de vedere ideo
logic și politic.

Acest fspt a făcut ca nivJul 
seminarelor la mai multe cercuri 
de politică curentă ca: Furnale. 
Laminoare, etc să fie s'ăz't 
Faptul că prop-’gandiștii acestor 
cercuri n’su fost pregătiți temeinic, 
nici nivelul ideologic și politic al 
membrilor de psrtid nu s’a ridicat 
in accesș măsură ca la cercurile 
unde conducătorii au fost mii bine 
prrgăt ț'. htă spre exemplu, mem
brii de partid d n cercurile de 
politică curentă Ed I și Construcții 
Metalice au însușit cu mult mai 
bine materialele discutate, prin 
faptul că propagandiștii și-au în 
susit temeinic materialul de p*e-  
dat, reușind să antreneze Ia dis
cuții participanta la expuneri. 
Birourile acestor organizații de 
bază au muncit intens pentru mo- 
biliz’rea membdlor de partid în 
învățământ, controlând In mod 
s’s’emîtic activitatea acestor cer
curi de politică curentă.

Sunt p’opsg?ndiști ca Dobroiu 
L’v'u dela Administrativ, Av^am 
Petni și Băile M ren dela Forță 
care cu numai tâFva minute îna
inte de a Începe ședința de cerc, 
răsfoiesc materialul ce se va d's- 
cuta. Din accaslă cai zț materialul 
este sbb cunoscut de către pro
pagandiști și ei neavând cunoș- 
linte temeinice nu pot să antre
neze Ia discuții membri de partid,

INFORMAȚII DE PAI^TlD
închiderea celei de a doua serii a Școlii 

de Partid de 3 luni
In ziua de 16 August a. c. 

a avut loc închiderea festivă a 
celei de a doua serii a Școlii 
de Cadre de Partid cri o du
rată de 3 luni.

Cu această ocazie tov. Ca- 
coveanu Ican, directorul școlii, 
în cuvântarea ținută a arătat 
că elevii și-au însușit în bună 
parte materialul predat, că ni
velul ideologic, politic și cultu
ral al elevilor s’a ridicat cu 
mult față de acela pe care l-au 
avut la intrarea în școală.

A luat apoi cuvântul Tov. 
Boureanu Ștefan — secretarul 
adjunct al Comitetului Jude
țean P.M.R. C.S. Hunedoara, 
— care a arătat sarcinile ce 
le revin tovarășilor care au 

actștia rămânând confuzi si ntlă- 
mur ți ?s’.’pra unor p’cb’eme ce 
frtbuesc btae cunoscute de mem
brii noștri de part’d.

Aceste lipsuri se datorrsc in 
mare măsură I piei de control din 
partea secției de Prcp’gandă și 
Agitație. Nu s’au făcut analze 
periodice pentru verif carta mun ii 
depuse, pentru a se cunoaște com
plect rezultatele obținute. Dacă 
Secțra de Propagandă și Ag'tație 
a avut aceste lipsuri, trebue să 
arătăm Insă că și birourile o gî- 
nfz țiilor de bază au svut lipsuri 
mari In Activitatea lor.

Ridicarea nivelului îdfo’oglc și 
palitic al membrlcr de partid n’a 
constituit o p'eo upare pentru 
birourile orgsn'zaț fior de bază 
Furnale, Laminoare, O S. M., Ad 
minishativ ți altele. Acestea nu 
s’au preocupat îi mrd suficient 
de mcb'IIzirea membrilor de par
tid din care c?uză la ședkțelt 
cercurilor de studiu ale istoriei 
P. C. (b.) ?1 U. S. și 3 cercurilor 
de politică curentă, putic pires 
era s’abă.

Birourile orgrm'zrțiilor de mai 
sus arătate n’au controlat Ia mod 
statematic nivelul ideolog e și po
litic al propagandiștilor d n c-d ui 
Iof. Pentru ea birourile organ zî- 
țiilor de bază să fe capi bile de 
a controla activitatea prep: gin- 
diștilor și a cercurilor se pune pe 
primul plan ridicarea n velilui 
ideologe și politic al tovarășilor 
dta b'iou.

Pentru a remtd;a lipsurile zvute 
îi trecut, Comitetul ncsru Jude
țean, îi urma hotă!îrii Comitetului 
Central, a luat m?suri de îmbu
nătățirea muncii, As fel s’au des 
rhis cursuri speciale p nfru pre 
gătkra propagandiștilor pentru 
anul școlar 1950/1951. Apoi s’< 
t.ecut Ia o reorganizare s sfr ma- 
ttaă a cursurilor, deoarece acestea 
nu rrau organ zate în mod temei
nic, ta unele locuri I tad doar 
formal.

Munca secț'ei de Prr'p gsndă si 
Ag’tație trrbue să fe șpriț nită de 
toate organizațiile de b?ză; ele 
trebue sl recruteze cadre din rân
durile celor mai buni membri de 
partid, să i tadrume spre cursurile 
serale ce sevordrs h’de ta cadrul 
organiz’țHor noastre de partid

Birourile organizațiilor de b?z? 
au datoria de a duce o Intensă 
muncă de lămurire si atr?g<>re a 
membrilor de pa«tid ta tavățirrâi»- 
tul de partid; de a asigura un 
control temeinic mp a aplicării 
sarcinilor trasate de Comitetul 
nostru Județean.

Ntrmsi ridicând mereu n'velui 
ideolcg’c și p )1 tic al membrilor 
noști de partid, vom putea face 
față mărețelor sareni ale constru
irii socialismului.

Pipoș loan
Rcsp.Prop. Agit, al Comit. Județean 

P. M R, C. S. Hunedoara

terminat școala, dându-le sfa
turi practice pentru munca de 
viitor.

In numele elevilor au luat 
cuvântul tovarășii: Mușa Ba- 
lint, Tegara Aurel și Alic Va- 
sile, care au mulțumit Partidu
lui pentru că. le-a dat posibilita
tea de a fi elevii acestei școli, 
unde au putut însuși din 
minunatele învățături ale lui 
Marx - Engels - Lenin - Stalin. 
Și-au luat apoi anganjamentul 
de a munci cu dârzenie, acolo 
unde-i va trimite Partidul, de 
a demasca toate uneltirile duș
manului, pentru ca astfel să-și 
aducă contribuția lor la întă
rirea Partidului nostru, la apă
rarea păcii.

IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
In lupta pentru pace, pentru viață, 

muncitorii Combinatului nostru au obținut succese
Furnafsștii și»asjr depășit angajamentul

In cinstea zilei de 23 August, 
muncitorii și tehnicienii seȚei 
Furnsle și-au luat angajamentul 
să depășească sarcinile de pi n 
pe luna August cu 1%

Intensificând întrecerea socialistă 
și aplicând cu succes metoda so
vietică cu punctajul și împărțirea 
sarcinilor pe oameni și locuri de 
muncă, futnaliștii au reușit ca 
până îfi ziua de 18 August să

In 18 zile oțelarii au realizat economii în valoare de 4.780.000 lei
Ls Oțdăria Semrns Martin în

trecerea intensificată în cirstea 
zilei de 23 August, a făcut ra 
arg-’jimentele muncitorilor p? 18 
z’le să fie rea'izMe.

Fi âfîd o analiză a întrecerii 
socialiste p*  cuptoare și echipe, 
vedem că tot cuptorul Nr. 3 se 
ăflă în f unte pe secție. La acest 
cușto? s’a depășit producția cu 
22,68 la sută

ta f unte s’a clasat ech'na con
dusă de prim topiforul S'anciu 
Aurel, care a depășit pknul ce

Datorită muncii bine organizate, 
la cu torul de 5 tone și de dsta 
aceasta sarcinile plenului au fost 
depășite cu 23,10 la sulă.

ta fruntea întrecerii, se aîlă 
sch’mbul de cțHari condus de 
Lupescu Teodor care a d?pă»it

ta tapla măreață, penbu înde
plinirea și depășirea Planuhi de 
S‘at, ta cinstea z’Iei de 23 A' gust 
și a Congresului Comitetelor de 
luptă p?ntru pace din R. P. R., 
muncitorii si tehnicienii secției 
L»mtaoare, în perioada 1—18 Au

Tot mai multe echipe de mineri dela Ghelar dau două norme lunare
La grupai Mneor de fer din 

Ghelar, numeroase ech:pe de mi
neri, întâmpină cu însemnate 
succese ta producție ziua de 23 
August.

Num?ro5s° echipe și au înde
plinit planul înainte de termen, 
lucru care a Hcut ca pe unele 
orizoante angajamentele să fe 
înde pi nite și chiar depășite îna
inte de termen.

ta m joritatea or zoantelor an 
gajamentele în ce prvește mări
rea producției, ridicarea produc- 
t’vitlȚi muncii, economii de ma
teriale și reducerea absînțeicr 
nemotivate, au fost realizate pe 
primele 18 zile ale lunii August.

Astfel, la orizontul Lucaci pfo- 
ducția a fost depăi’t*  pe perioa- 
1—18 August cu 440/0, produc 
tivitatea munci a crescut cu 4%,

Tot mai multe echipe de mineri din Teliuc dau minereu 
în contul ultimelor zile din Noemvrie

Muncitorii, t hnictanii ș. func
ționarii G’uputai minelor de fier 
Teliuc întâmpină cu mare bucurie 
?i succese în producție măreața 
zi de 23 August.

Angajamentul minerilor a îost 
de a da ceste plan 700 tone mi
nereu, dar si acest g’jiment 
a fost depășit cu 28%.

Muncind cu elan sporit ta în
trecerea socialist*,  minerii din 
tatrrg Grupul minelor Teliuc au 
reușit ca ta perioada 1 - 17 August 
$6 aibă o depășire totală a pro
gramului de producție cu 35 5%

ta cadrul orizontului V, cere a 
avut o depășire de 32% s’au evi

dr pășească cu 2 28% sarcinile de 
plan pe întreaga s?cție.

ta această perioadă ta fruntea 
înlrere'ilor pe secție se sflă fur
nalul Nr. 3 cu o depășire de 
18,51%. urmat de furnalul Nr. 1, 
cu 5,68% și de furnalul Nr. 2, 
cu 1 64%

Punctajul fiind o fermă a între
ceri», unele erh'pe l-au pp’irat cu 
8UC?(S.

La furnalul Nr. 3 erh'pa Iui lsac 

i-a revenit cu 33 88% urmată de 
e<h!pa lui Ilea Gh-orghecu 17 52 
la sută și a lui Petrovici Alexan
dru cu 15,26’/°

L3 cuptorul Nr. 5, Sîrcinile p’a- 
nutai au fost depășite cu 18,32 
la sulă, iar ta fruntea erh’pelor 
pe C! ptor se află echipa condusă 
de Bârtea T a!an care a depășit 
sarcinile de plan cu 23,29 la sută, 
urmată de a lui M:rișca Pjrterie 
cu 18.64 la sută si de aluiOlah 
Ștefan cu 13,32% mii mult oțel.

Pe întreaga sîcție, ta acest tiirp, 

Oțel special în contul hanii Decemvrie
sarcinile din planul ce i-a revenit 
cu 33,69%. urmat de schimbul 
tai Btda Gh'orghe cu 25 29% si 
a lui Popa A’exandru cu 13.93% 
mai mult oțel special.

Toate aceste nzultate obținute 
la cuptorul de 5 tone se datores: 

La Laminoare s’au redus cu mult rebuturile
gust au reușit să depășească pla
nul de producție al secției cu 
10 69 la sută.

ta cadrul secției Laminoare 
S'himbul fruntaș, este al maestrului 
Tiifu Iosif care a reușit să obțină 
pe cele 18 z;le ale lunii August 

s’a realizat o econom e de 7% 
dață de med a luni Iulie, iar 
absențele n^motivate au fost re
duse sub 2%

A:este rezultate s’au putut ob- 
ț na datorită faptului că 
echipele de mineri și-au respectat 
angajamentul de a da câte 2 
norme lunare, minereu de bură 
cal taie. La acest orizont s’au 
cvldențat ta med deosebit e ta
pele conduse de Gost'an Leopo’d 
siVIad Gheorghe care au îcdepli- 
nt p’anui de produefe lunar ta 
numai 11 zile, Toplicean Mo'se 
în 12 și echipele ccnduse de 
Mrga Nicolae și Macovei Nico- 
l?e în 14 zile.

La orizontul I. programul de 
producț’e a fost depășit cu 4% 
absențele nemotivate s’au redus 
cu 30% față de luna Iul’e, iar 
economii de materiale s’au făcut 

dențiat în mod de<Stbl e< h pele 
conduse de Buda Simion, drpă- 
ș’ndu-si p'aiivî cu 88% urm?tă 
de a lui Tovartafk’ Vladfmir cu 
86% și a lui Crainic Petru cu 
80 ta sulă.

Or'zantal III și a depășit pro
gramul cu 39% în crdrul căruia 
ech’pele fruntașe sunt ale iui Bo- 
jșn Petru cu o depăș re de 76% 
și a lui Modâlcă loach’m cu 25%

Pe ofzmtul IV df pășirea totală 
a fost de 30.1%, ta care s’a evi
dențiat ta mod deosebit echipa 
condusă de Viad S m’on Mih.ț, 
depășind cu 56%, urmată de a 
lui Lucaci loan (Căpiu) cu 45% 

M huț a depășit sarcinile de plan 
cu 26 2S°/o a lui Costea Nicolae 
cu 15 50% și a lui Munteanu 
Gh’orghî cu 13 90% peste plan.

La furnalul Nr. 1, In frunte s’a 
clasat echipa condusă de Doj’scu 
Sirnion cu 9,11% urmată de a lui 
Baba loan cu 6,65% si a lui 
SchwJghofer Absl cu 1,61% iar 
la furnalul Nr. 2 erhipa lui Cazan 
Ștefan a dat cu 9,31% mai multă 
fontă.

angrjamentete eu fost realizate, 
având un procentaj de rebut nu
mai de 2,5 la sută, deci scăzut cu 
mu't față de luna trecută ti o eco
nomie Ia materiale de peste 
4,780.000 lei. Numai la consumul 
de Itagofiere, ta această perioadă 
s’cu economisit peste 1.130 000 lei.

Oțelarii, ta cinstea acestei mă
rețe zile s’au achitat cu cinste de 
angajamentele luate, depășind si 
prrg amul de producție cu 3,97 
ta sută față de 1,5 la sută cât a 
fost srg jimentul.

f: ptalui că procentul de rebut a 
fost scăzut, iar rbsențele nemeti- 
vate s’au redus sub 1%.

ta urma acestor rezultate oțHaHi 
dela cuptorul de 5 tone lucrează 
în contul ult’mri luni din anul 
curent.

o depîșbe de 12 79%, urmat fiind 
de a tai Mâ Z3 Nicolae cu 11 04 
la sută ei a lui Moise Petru cu 
8 15 la sută mai multe laminate 
peste plan.

Procentul de rebuturi Ia lami
nate deasemeni s’a redus la 0,5 
la sută, deci sub procentul adnfs.

în propo ț’e de 7% față de luna 
trecută, iar frță de angajamente 
cu 3*/#

La acest orizont s’au evidențat 
echipele conduse de Vlad Aurel 
și Alta Aron care și-au îndepl nit 
programul tarei August Încă din 
ziua de 14 August.

Și la or’zontul II. ta acest 
timp, s’a depă’it programul de 
p odurție, realizându-se 2,9 tone 
minereu pe om și s himb In loc 
de 2.09 cât a fost atins în luna 
Iulie și s’a realizat o economie 
de materiale de 4%.

Ech’peta fruntașe ta acest ori
zont au fost: e tapa condusă de 
Lup Ioactam care a realizat pla
nul lunar în 15 z!le si a lui Alta 
Iosf (BSIoni) care ’i a îndeplinit 
planul lunar până ta ziua de 16 
August.

mal mult minereu p:sts plan, iar 
din secto'ul or zmtului 2, ech pa 
lui Ancu M h'-i și-a depășit norma 
cu 78% șl a lui Slănesc Gavrilă 
cu 35% mai mult minereu.

• • «
Pe tafreaga mină din Teliuc, 

productivitatea muncii ta perioada 
1—17 August a crescut cu 10,3% 
față de luna Iulta, iar printi’o 
muncă temeinic orgîn’zată s’a 
reuș't ca 23 ech'pe să lucreze ta 
contul Iun lor viitoare, ajungând 
ca cele mai multe teh'pe să scoată 
minereu In a doua decadă a lunii 
Noemvrie.
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Ca pretutindeni în Republica noastră și la Hunedoara

Se făurește
Sub poalele unor munți de piatră în 

adâncul cărora stau ascunse zăcăminte 
bogate de minereu, înconjurat de o 
parte și de alta de dealuri, stă pitit pe 
Valea Cerne) vechiul orășel Hunedoara. 
Era cunoscut în timpul din urmă în 
tara noastră pentru importanta lui isto
rică, pentru vechiul castel al lui loan 
Corvin.

Alături de vechiul castel ce se înaltă 
pe o stâncă mare, o mică uzină cu 
două furnale și câteva coșuri ardea 
alene piatra scoasă din1 munte. — Aici 
câteva sute de muncitori își câștigau 
pâinea, muncind din zori și până in 
noapte. Era prin anul 1938, orășel cu 
străzi scurte și înguste, avea aspectul 
unui sat. Populația era mică la număr.
— La poarta uzinei grupuri de munci
tori șomeri așteptau zile dearândul să 
fie primiți In lucru.

Orășelul era vizitat foarte des de 
monarhi, capitaliști și moșieri. — Vizi
tele acestora în această Ic calitate nu 
erau făcute cu scopul de a pune la cale 
planuri pentru desvoitarea industriei 
grele, pentru a da de lucru celor înfo
metați pe străzi. Vizitele erau făcute la 
vechea cetate, la castel.

In mica uzină cu două furnale în func
ție, aproape dărăpănate, depunea o 
muncă istovitoare furnalistul Zlătior I 
Ș'roaie întregi de sudoare îi curgeau pe 
fată, zdrobind cu barosul bolovanii de 
minereu. — El împingea cu greu căru
ciorul încărcat cu minereu. Fumul și 
gazele din furnal îl înegreau, îl făceau 
de multe ori să amețească. — Zilele i-se 
păreau foarte lungi, lunile se scurgeau 
încet, iar salarul la sfârșitul fiecărei luni 
era acelaș: salar de mizerie. — Nu-și 
putea permite să mănânce o mâncare 
mai consistentă decum să îmbrace o 
haină mai bună. — in traista lui de 
merinde își aducea la lucru în fiecare 
zi câte un drob de mălai și două cepe; 
aceasta ti era hrana pentru cele 10 ore 
de muncă grea depuse zilnic. — Simțea 
cum 11 scad puterile, simțea cum se 
sfârșește dar nu avea cui să se plângă.
— li era teamă să nu-și piardă servi
ciul care-1 primise după multe săptă
mâni de alergătură.

De multe ori când pleca dela servi
ciu spre casă era tare supărat, hainele 
nu se mai țineau pe el. In flecare zi 
flăcările furnalului ti ardea câte un pe
tec din haină. — Nu i-ar fi ajuns un 
salar tntreg tn fiecare lună numai pen
tru hainele arse. — Lipsa tl sili pe 
Zlătior să umble cu hainele zdrențuite, 
petece peste petece. — După mulți ani 
de muncă, Zlătior a fost dat ca topitor 
la furnal. Cu nimic tnsă nu a simțit 
tmbunătătirea vieții lui; aceeaș viață 
plină de lipsuri șl mizerie, acelaș muncă 
istovitoare.

Zilele, lunile șl anii au trecut.. Pe 
paginile vechi ale istoriei mișcării mun
citorești s’au Înscris luptele și suferin
țele muncitorilor pentru o viață mai 
bună. — S’au înscris masacrele dela 
Lupeni și Grivita Roșie, s’au înscris 
teroarea uitonesclană, carcerile și în
chisorile tn care au sângerat mii de 
muncitori. — Prin această perioadă a 
istoriei a trecut și furnalistul Zlătior 
loan. — El cunoaște dictatura antones- 
ciană, știe ce înseamnă războiul, poate 
face bine comparația intre ceeace este 
nou și se desvoltă.

* * «
,23 August 1944*.  Pe paginele istoriei 

se înscrie o măreață victorie. Orândui
rea veche se clatină, se sfarmă sub 
puternicele lovituri ale glorioaselor Ar
mate Sovietice, desrob’toare.

La Hunedoara, ca și tn toate coltu
rile (Arii, muncitorii au simțit libertatea 
chiar din prima zi a eliberării țării 
noastre de către Armatele Sovietice.

Carcerele s’au sfărâmat, Închisorile 
s’au deschis, eliberând pe fii clasei 
muncitoare care au luptat pentru o 
viată mai bună.

La cele două furnale Zlătior și-a 
continuat munca. A așteptat un trai 
mai fericit pentru Întreaga clasă mun
citoare, pentru familia lui, pentru el.— 
A muncit mult, mai cu spor. — Nu 
și-a pleidut Încrederea, deși uneori 
greutățile păreau de neînvins. — El 
tnsă a fost convins că poporul munci
tor, tn frunte cu Partidul, le va învinge.

Pe terenul de jos unde curgea fonta 
din furnale, muncitorii furnaliști împre
ună cu Zlătior, Moise loan (Boagă) și 
tehnicianul Dobra au discutat aprins 
despre planul Partidului și Guvernului 
privitor la desvoitarea industriei grele.

o viață nouă cu oameni noi
„Se vor dărâma vechile furnale. In 

locul lor se vor înălța altele mai mo
derne, mecanizate care ne va scuti de 
munca grea Furnalul I. și furnalul IV. 
care stau amorțite de zeci de ani, în 
anul 1948, vor fi zidite după planurile 
cele mai moderne; ele ne vor da o 
producție mai mare, la ele sute de 
muncitori vor învăța meserie șl își vor 
câștiga pâinea*

Toate acestea muncitorilor furnaliști 
li se părea pe atunci, în 1946, doar 
un vis. — O parte din muncitori cari 
nu aveau încredere în forțele lor, care 
ascultau cu urecheala șoaptele dușma
nului, au crezut că aceste planuri nu 
se vor realiza.

Se punea întrebarea: cine va asigura 
furnalele cu cocs și minereu ?. — Cine 
va ști să zidească noi furnale și să 
facă noi construcții, că doar la așa 
ceva numai tehnicienii din țările apu
sene să pricep.

Au trecut câțiva «ni de când au avut 
loc aceste discuții între furnaliști! și 
tehnicienii Secției Furnal . — In acest 
timp, Partidul a mobilizat în jurul său 
muncitorii și tehnicienii cinstiți, i a edu
cat, i-a Înarmat cu cunoștințe, i-a spri
jinit și a trecut la acțiune pentru tn- 
făptuirea celor propuse.

Uzina micuță cu două furnale tn 
funcție s’a transformat într’o cetate de 
oțel, deasupra căreia se ridică veșnic 
noii negri de fum și gaze Cetatea de 
Oțel a devenit puterni.'ă, s’a îr.oit, 
are oameni noi în ea, a devenit 
combinat siderurgic. Porțile Combina
tului sunt deschise pentru t o (i 
oamenii cinstit! dornici de 
muncă. Grupuri de muncitori noi sunt 
primiți la muncă tn fiecare zi. Noi vi
zitatori sosesc tn localitate și admiră 
nu castelul vechi, ci Cetatea de Oțel, 
opera clasei muncitoare.

Conducătorii aleși de popor vin în 
Hunedoara nu cu scopul unei simple 
vizite, ci de a se interesa de viața 
muncitorilor, deja dircuta cu el și de 
a pune la cale noi planuri de desvol- 
tare a industriei pentru îmbunătățirea 
vieții celor ce muncesc.

Uzina de azi nu mai este cea de eri 
și uzina de mâine nu va fi cea de as
tăzi. Numărul muncitorilor crește, for
țele se întăresc, oamenii se transformă, 
fiindcă transformând uzina ie transfor
mă pe ei, devin oameni noi, construc
tori ai socialismului.

Cu multă bucurie privesc astăzi mun
citorii și tehnicienii hunedoreni spre 
furnalele uriașe, țspre cuptoarele Sie
mens Martin, spre noile fabrici și in
stalații construite cu mâinile lor, cu 
priceperea lor și cu ajutorul neprecu
pețit al tehnicii sovietice.

Partidul i-a învățat să fie încrezători 
în foițele, în capacitatea lor, a smuls 
din ei aceea concepție greșită, sădită 
de guvernele istorice, care îi făcea să-și 
nesocotească puterea creatoare și să 
se creadă că numai țările din Apus 
pot face construcții superioare.

Cu multă satisfacție și încredere în 
viitor privesc echipele de lăcătuși con
duse de Mariloi Ștefan, Găman Gheor- 
ghe, Jula Traian, Bendec Alexandru și 
multe alte echipe de sudori, apaductîeri 
și zidari cari au contribuit cu forțele 
și mintea lor la dărâmarea vechilor 
furnale și construirea furnalelor moder
ne. — Ei astăzi au devenit specialiști 
și constructori capabili să facă lucrări 
superioare.

Cu aceeaș încredere în viitor privesc 
echipele de muncitori din secția încăr
cări și Descărcări cari cu mâinile lor 
au descărcat până în prezent peste 
75000 tone cocs și peste 45.000 tone 
minereu, precum și importante canti
tăți de materiale trimise de marea 
noastră prietenă, Uniunea Sovietică, ca 
ajutor pentru desvoitarea industriei 
grele, pentru buna funcționare a furna
lelor și cuptoarelor. — La Secția Fur
nale construcțiile nu mai sunt acelea 
din 1947, ele sunt noi. Vechii furnaliști 
s’au transformat și ei, visul lor se în- 
făptuește. In inimile lor a crescut și 
mai mult încrederea în Partid și Guvern. 
Acei care ascultau la șoapta dușmanu
lui lovesc astăzi in dușman

Muncitorul Guță ‘Nicolae înainte de 
a se mecaniza furnalele îndeplinea mi
siunea de ghiftar. — împingea zilnic 
zeci de vagoane cu minereu. Astăzi, 
noile furnale i-au oferit un post mai 
bun. — Este șef de echipă și câștigă 
un salar de 12.000 lei lunar. Muncito

rul Chiosa loan care cunoaște munca 
gtea de ghiftar, astăzi, stă liniștit Ia 
postul de comandă unde cu multă 
ușurință prin manevrarea unui buton 
și a unei manivele face încărcarea fur
nalului, operație pe care înainte el și 
încă alți zeci de muncitori o făceau 
greu, prin muncă istovitoare.

Nici topitorul furnalist, Zlătior loan 
muncitorul înfome’at de altădată nu 
mai este la postul lui; el a fost avansat 
la postul de maestru ; sa'arul lui a cres
cut la 18.000 lei lunar. E îmbrăcat în 
haina de protecție primită gratuit dela 
Combinat. Poartă pe ochi o helari de 
protecție, privește atent Ia fonta fluidă 
ce se seu ge din furnale in cant late 
mare. — La ora prânzului maestrul 
Zlătior își scoate merindele; în lecui 
drobului de mălai și a cepei el mă
nâncă pâine cu slăn’nă sau un’, în pi
cioare poartă bocanci noi, iar când 
merge acasă se îmbracă cu haine bune. 
— Se ocupă mu’t cu formarea noilor 
furnaliști. — Deasupra furnalelor înalte 
înconjurat de un grup de tineri noi 
angajat’, Zlătior privește spre întinsul 
uzinelor și arată cu degetul.

„Vedeți pe dealul acela împădurit 
acum trei ani nu era nici o clădire, astăzi 
este un oraș tntreg. Din coace de Cerna 
se văd niș'e brazi care înconjoară o 
c'ădire; acolo a fost cândva locuința 
fostu ui director în care huzurea el și 
familia lui, iar astăzi este spitalul Combi
natului cu 80 de paturi. Lângă spital 
se înrlță alături o clădire uriașe; este 
noul pavilion tehnic, unde acum un an 
și jumătate erau niște grădini cu băl
toace. Priviți acum în incinta uzinei 
spre coșurile Oțelăiiei și Laminoarclor. 
Vedeți două coșuri albe? Acestea acum 
un an nu ercu; ele sunt coșurile unui 
nou cuptor Siemens Martin și a unui 
cuptor cu propulsiune. — Sunt coșuri 
din b ton armat, turnate dintr’o singură 
bucată, primele în țara noastră.

De aici se vedo imediat după hala 
Coustrucțiilor Metalice Centrala Termică. 
Pe locul unde este zidită, acum trei ani 
creșteau buruieni cât mine de mari. — 
Tocmai ap.o Gara de jos se vede noul 
triaj. Pe acele locuii, a fost crescătoria 
de porci a fostului director. Peste linia 
ferată se văd depozite întregi de materiale, 
fier vechi și cocs. Pe acele locuri înainto 
pășteau vitele. Și acum priviți spre co
muna aceea din față, unde se văd multe 
săpături; acolo se va face o cocserie, iar 
numai la câțiva metri în fața noastră se 
văd silozurile de cocs și minereu. Aici 
pe acest loc zăceau mormane întregi de 
minereu care erau încărcate în vagonefe 
cu mâinile muncitorilor. Astăzi însă vago- 
netele trec pe lângă noi fiind duse de 
tunicular, descărcându-se singure în furnal.

„Ce fericiți sunteți voi tineri furnaliști, 
cât de ușoară este munca la furnale față 
de cea din tre ut, când eu băteam cu ba
rosul în bolovani de minereu, încărcăm 
vagcnetul și apei îl împingeam singur 
spre gura furnalului. — Mâinile îmi erau 
numai bătături de nu le mai simțeam. Hai
nele îmi erau numai zdrențe. -Nici la 
prânz, când mă așezam nu aveam tihnă 
de mâncare; ori mă ploua, ori mă bătea 
vântul sau mă năvăleau gazele și fumul 
dela Furnale. — Voi astăzi aveți bae, 
vestiare care vă asigură condiții omenești 
de viață".

„Interiorul secțiilor s’a schimbat cu 
totul, instalații noi, mașini noi. Nu am 
timp îndeajuns să vă po-’estesc câte și 
câte realizări nu s’au înfăptuit în numai 
câțiva ani‘‘.

Tinerii muncitori îl ascultau cu drag li 
se părea că Zlătior le spune o poveste; 
nu le venea a crede că toate acelea rea
lizări pe care le-am privit depe înaltul 
furnalelor s’au înfăptuit numai în câțiva 
ani.

Zlătior povestind și-a adus aminte de 
viața neagră plină de mizerie, trăită la 
vârsta acestor tineri. — Și-a adus aminte 
cât a trebuit să alerge pentru a putea fi 
primit în uzină ca zilier și astăzi cu câtă 
ușurință sunt primiți muncitorii în uzină, 
câ'ă grije se depune pentru ei și ce per
spective mari se deschid în fața tineretu
lui de astăzi. El zâmbește satisfăcut, își 
îndeasă șapca pe cap și coboară pe scă
rile furnalului la locul de muncă. Este și 
mai hotărît să muncească cu și mai mult 
olan, fiindcă știe că munca ce o depune 
a’tăzi este o mutică pentru întărirea la
gărului păcii, pentru asigurarea libertăților 
câștigate de clasa muncitoare, el știe fjcă 
scurgând mai multă și mai bună fontă din 
furnale, dăm lovituri dușmanilor păcii și 
ai vieții noastre

A, Mitrofan

Asistența socială de înainte și după 
23 August 1944 la Hunedoara

Datorită succeselor polifce și 
economice obținute de clasa mun
citoare din Republica noastră, au 
fost creiate condițiunile favorabile 
trecerii asistenței sociale la un ni
vel superior, necunoscut în regi
murile trecute. Pentru a înțelege 
pe deplin transformarea suferită 
de asistența socială, să aruncăm 
o privire în trecut pentru a vedea 
cum a înțeles burgheze-moșieri- 
mea să «asigure» asistența socială 
a muncitorilor.

Mizeria și bolile secerau sute 
de mii de oameni, iar asistența 
medicală era ca și inexistentă, cu 
toate că în guvernele din vremea 
aceea figurau un „minister*  al să
nătății și unul al muncii.

Atunci muncitorimea 
hunedoreană era jefuită 
fără milă de deținătorii de scțiuni 
a Uzinelor noastre care-se desin- 
teresau de asistența medicală a 
muncitorimii noastre.

Erau puși pe drumuri 
sau așteptau zile întregi 
până să poată fi consultați de 
medicul dispensarului. Ne amin
tim de acest dispensar care era 
instalat deasupra unui W. C, cu 
o singură cameră și cu un mic 
antreu care servea ca sală de 
așteptare. întreg dispensarul era 
dotat cu un dulap care servea 
pentru ținerea medicamentelor, du
lap care în permanență era gol 
sau avea prafuri numerotate 1,2,
3. și 4 și care se dădeau bolna
vului după gravitatea boalei. Dacă 
aceste prafuri, nu-și făceau efec
tul, iar pentru vindecarea bolna
vului se cereau medicamente de 
calitate superioară, omul era In
vitat de medicul dispensarului 
să-și facă o consultație la cabi
netul său particular pentru com- 
plectarea unei recete ca în cele 
din urmă să plătească consultația 
și medicamentele la farmacie.

Muncitorii grav accidentați, erau 
transportați la spitalele din alte 
localități pentru a putea fi salvați.

Colțul medical

Bronșita și
Bronșita și pneumonia fac parte 

dintre bolile cele mai des întâlnite 
la muncitorii noștri, datorită tre
cerilor brușce pe care cei ce 
muncesc le fac în timpul lucrului 
lor dda c ld la rece.

Prin b ronșită, înțelegem o infla- 
maț’e a mucoasei bronșice (oron- 
h i’e sunt niște ramificații ale tra- 
ch ei care duc aerul inspirat 
pe gură în plămâni.) Inflamația 
acesteia e datorită de cele mai 
multe ori unei infecții. Boala 
începe cu scurgere pe nas (gutu
rai) căruia i se adaugă o senza
ție de usturime a gâtului și piep
tului. Bolnavul începe să tușească ; 
la început, tușea este seacă după 
care bolnavul începe să elimine o 
flegmă mucoasă, apoi albicioasă 
întocmai ca puroiul. Această tuse 
cu flegmă, poate deveni uneori 
atât de periculoasă încât ajunge 
să sufoce bolnavul. Tratamentul 
bronșitei constă în siropuri care 
ușurează și grăbesc eliminarea 
sputei.

împotriva infecției microbiene, 
se dau bolnavilor sulfamide, 4—5 
grame zilnic timp de 3—4 zile. 
Dăm deasemeni bolnavului, re
paus la pat, căldură și o hrană 
farte ușoară, formată din ceaiuri 
și băuturi calde.

* * *
Pneumonia sau aprinderea de 

plămâni, este o altă boală pe 
care o întâlnim foarte des, mai 
ales la oameni între 20 — 40 ani. 
Boala se produce mai des la 
bărbați și mai ales la aceia care 
sunt expuși schimbărilor brusce 
dela cald la rece, oboselii și sur
menajului. Pneumonia este în fond 
o infecție a plămânului produsă 
de un microb numit pneumococ.

Aprinderea de plămâni, 
începe prin friguri puternice care 
zgudue bolnavul, însoțite de ridi
carea temperaturii până la 39—40° 

Mijlocul de locomoție era o că
ruță cu doi cai, căruță întreținută 
cât se poate de rău și care 
atunci când era nevoie de ea, 
trebuia să i-se facă întâi o repa
rație și numai după ce era repa
rată, de mântuială se putea de
plasa la Deva, Brad sau Petro
șani. Această stare de lucruri du
cea de foarte multe ori la pier
derea vieții multor muncitori din 
uzinele noastre și astfel rămâneau 
familii fără nici un sprijin, muri
toare de foame.

La 23 August țara noastră eli
berată de către glorioasa Armată 
Sovietică s’a smuls din lanțul 
statelor imperialiste devenind o 
țară libdră și independentă.

Astăzi clasa muncitoare din Com
binatul nostru își creiază condiții 
noi de viață având frumoase reali
zări în domeniul social.

Sănătatea muncitorilor este a- 
cum asigurată sub toate formele. 
S’a creiat un dispensar modern 
cu tot utilajul necesar, un spital 
la Hunedoara și unul la Ghelar 
unde muncitorii noștri își recapătă 
sănătatea având la dispoziție apa
rate Rd.-tgen, raze ultra-scurte și 
violete, două auto-salvări pentru 
a fi transportați cei cari au ne
voie ; s’au creiat case de odihnă 
pentru copii muncitorilor la Poeni, 
creșe și cămine pentru copii pen
tru ca mamele muncitoare să 
poată munci liniștite, știind că 
copii lor sunt bine îngrijiți și tra
tați. Muncitorii Combinatului nos
tru sunt trimiși la băi, la mare 
în frumoase stațiuni balneare unde 
își împrospătează sănătatea deve
nind în felul acesta luptători ac
tivi pentru îndeplinirea și depăși
rea Planului de Stat. Oamenii 
muncii din Combinatul nostru își 
sporesc eforturile pentru a da pro
duse mai multe și mai bune fiind 
convinși că prin aceasta ei con- 
tribue la zidirea unui viitor feri
cit în Republica Populară Ro
mână. Schdnborn Francisc

pneumonia
Pulsul e accelerat la 100 — 120 
bătăi pe minut, pielea bolnavului 
arde, fața e roșie și bufă tă. Deo
dată apare o durere în piept sau 
în spate care întețește tușea și 
respirația, limba e roșie și uscată. 
A 3 a sau a 4 a zi de boală, 
când febra se menține, iar junghiul 
a slăbit mult sau a dispărut, bol
navul scuipă flegmă gelatinoasă 
de culoare ruginie, care se lipește 
de vasul în care bulnavul a scui
pat. — In aceast moment, medi
cul chemat la patul bolnavului, 
făcându-i examenul clinic, găsește 
toate semnele după care poate 
identifica pneumonia Boala du
rează 7 — 9 — 11 — 13 zile. Sdnt 
cazuri îti care boala durează mai 
puț’n de 4 zile precum și pneu
monii prelungite, în care boala 
durează câteva săptămâni. Sfârșitul 
boalei se caracterizează prin scă
derea bruscă, sau uneori treptată 
a tempereturii, rărirea expectora- 
ției și printr’o îr.bunătățire a stării 
generale a bolnavului. In conva
lescență bolnavii se simt foarte 
slăbiți, însă se refac foarte repede, 
simțindu-se perfect sănătoși în 
7 — 10 zile.

Azi în tratamentul pneumoniei 
medicina înregistrează cele mai 
mari succese. In afară de trata
mentul cu tonice ale inimei 
administrate pe cale de injecții, 
folosim 2 din cele mai puternice 
substanțe antiinfecțioase : sulfa- 
midele și penicilina.

In afară de acestea se mai dau 
bolnavului, siropuri espectorante 
tonice ale inimii și ale stării ge
nerale. Ca alimentație dăm bolna
vului un regim lactat, ceaiuri 
dulci, siropuri, sucuri de fructe. 
Dacă bolnavul are poftă de mân
care putem să-i dăm pireuri de 
gris și orez, apoi celelalte alimente, 
începând desigur cu cele mai 
ușoare. Qr< zjgane8CU Rauj



„UZINA NOASTRĂ** *

Din „Chemările C. C. al P. M. R. cu prilejul 
zilei de 23 August 1950“

Copii dela Creșa și Căminul de zi depe 
lângă Combinatul nostru întâmpină 

fericiți ziua de 23 August
1. Trăiască 23 August, ziua eliberării naționale 

a Patriei noastre de către gloriossa și invincibila 
Armată Sovietică!

2. Trăiască marea Un'une Sovietică, bastionul 
păcii, democrației și socialismului I

3. Glorie marelui Partid Comunist (bolșevic) al
U. R. S. S.. partidul lui Lenin și Stalin, farUl 
călăuzitor al oamenilor muncii din lumea întreagă 
în lupta pentru pace, democrație și socialism I

4. Glorie invincibilei Armate Sovietice, elibera- 
loarea țării noastre, scut al păcii, libertății și in
dependenței popoarelor I

5. Salutul nostru călduros partizanilor păcii din 
lumea întreagă, care luptă împotriva ațâțătorilor 
la un nou război — imperialiștii americani și en
glezi — pentru interzicerea armei atomice, pentru 
declararea drept criminal de război a acelui gu
vern care va folosi cel dintâi arma atomică împo
triva vreunei țări 1

6. Salut frățesc popoarelor din țările de demo
crație populară, care meig cu hotărîre pe drumul 
construirii socialismului 1

7. Trăiască marele popor chinez, care sub con
ducerea Partidului Comunist Chinez a rupt lanțu
rile robiei imperialiste și-și construește o viață de 
bunăstare și fericire I

8. Trăiască viteazul popor coreean, care luptă 
împotriva agresorilor imperialiști, pentru libertatea 
și independența națională a Coreei 1 Jos mâinile 
imperialiștilor americani de pe Coreea I

9. Salutul noatru frățesc oamenilor muncii din 
Franța și Italia și alte țări capitaliste, care sub 
conducerea partidelor comuniste luptă împotriva 
imperialismului, pentrii pace și independența na
țională !

10. Salut frățesc popoarelor din țările coloniale 
și dependente, care luptă împotriva imperialismu
lui pentru libertate și indepedența națională 1

11. Trăiască Congresul Comitetelor de luptă 
pentru pace din Republica Populară Română!

12. Muncitori, țărani, intelectuali, femei și tineri, 
să întâmpinăm Congresul Comitetelor de luptă 
pentru pace prin noi succese în câmpul muncii 
— în întreprinderi, pe ogoare, în instituții de 
cultură 1

13. Muncitori și tehnicieni, desfășurați mai larg 
întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depăși
rea Planului de Stat pe 1950, pentru crearea con
dițiilor trecerii la primul nostru plan cincinal I

14. Cinste fruntașilor în producție care prin 
munca lor eroică dau pildă de urmat oamenilor 
muncii din țara noastră în lupta pentru construirea 
societății socialiste I

15. Muncitori și tehnicieni, întăriți disciplina so
cialistă a muncii, ridicați productivitatea muncii 
voastre, realizați mai multe economii de materiale, 
luptați pentru reducerea prețului de cost și îmbu
nătățirea calității produselor 1

16. Oameni ai științei, artei și literaturii I Puneți 
întreaga voastră putere de muncă și de creație în 
slujba păcii și socialismu'ui I

17. Să luptăm lără milă împotriva dușmanilor 
păcii și ai Republicii noastre populare — capita
liștii și moșierii expropriați, resturile fascisto-reac- 
ționare camuflate, sabotorii și răspânditorii de 
svonuri, spionii, bandiții titoiști și alte slugi ale 
imperialiștilor!

18 Femei, mame, uniți puterile voastre cu cele 
ale întregului popor în lupta pentru interzicerea 
ucigătoarei arme atomice, pentru zădărnicirea pre
gătirilor de război ale imperialiștilor americani și 
englezi 1 Fiți în primele rânduri ale luptătorilor 
pentru pace și socialism 1

19. Tineri și tinere, urmați exemplul tineretului 
sovietic 1 Insușiți-vă înaintata știință și cultură so
cialistă, munciți cu devotament pentru întărirea 
Patriei noastre scumpe — Republica Populară Ro
mână — pentru pace și socialism I

20. Trăiască alianța dintre dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare!

21. Trăiască forțele armate ale Republicii Popu
lare Române, scut de apărare a independenței și 
suveranității Patriei noastre!

Ostași și ofițeri, îndepliniți cu cinste măreața 
misiune încredințată vouă, de a apăra cuceririle 
revoluționare ale poporului muncitor!

22 Trăiască și înflorească scumpa noastră Pa
trie, Republica Populară Română!

23. Trăiască Guvernul Republicii Populare Ro
mâne !

24. Slavă celui mai iubit prieten al poporului 
nostru, genialul învățător al oamenilor muncii din 
lumea întreagă — marelui Stalin 1

Sub steagul lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, înainte 
spre victoria socialismului 1

După cum toți oamenii 
muncii din Republica Populară 
Română s’au pregătit să întâm
pine ziua de 23 August, tot așa 
și copii dela Căminul de zi 
depe lângă Combinatul nostru 
s’au pregătit să întâmpine acea
stă măreață zi.

Cu două săptămâni înaintea 
acestei sărbători ei au muncit 
la materialul necesar și la pa
voazare. Ei au învățat lozinci 
și poezii închinate zilei de 23 
August, fiindcă ei au învățat ce 
înseamnă această zi pentru ei 
și pentru părinții lor, din expli
cațiile date de educatoarele lor. 
Din povestirile părinților lor ei 
au aflat cum trăiau copii îna
inte de 23 August, când nu 
erau Creșe și Cămine de zi, 
când mamele muncitoare tre
buiau să-și închidă copii în casă 
în timp ce erau la serviciu 
pentru că nu aveau unde-i duce 
și stăteau mereu cu frica în sân 
să nu li se întâmple vreo ne
norocire copiilor lor.

Prea puțin erau preocupați 
capitaliștii de viața care o duce 
o femeie muncitoare și copilul 
ei. Pe ei nu-i interesa decât 
munca ei și nimic altceva. Nu 
le păsa lor că o femeie care 
muncea ca o roabă de dimi
neața până seara, când ce du
cea acasă ; n'avea ce să dea 
copiilor de mâncare sau îi gă
sea arși sau loviți.

Nu puține mame au fost 
acelea care rămânând văduve 
de pe urma războiului nejust, 
cereau să se angajeze în uzină 
pentru a câștiga hrana copila
șilor lor, iar pe simplul motiv 
că are copii și că trebue să le 
plătească ajutor de familie, nu 
erau angajate.

Așa i s'a răspuns și femeii 
muncitoare Szekely Rozalia dela

Govăjdie, când a vrut să se 
angajeze în primăvara anului 
1943.

Muncitoarea Grosz Ana nu 
odată a fost amenințată că va 
fi dată afară din uzină pentru 
motivul că avea „ tupeul\să se 
plângă că nu-i ajunge salarul 
de 2—3000 lei să trăiască ea 
și cei 4 copii mărunți pe care-i 
avea.

Astăzi oricare femeie se poate 
mândri cu titlul de „mamă", 
fiindcă copii lor datorită Parti
dului nostru șl a Guvernului 
primesc o îngrijire și o educație 
sănătoasă.

Acum la Combinatul nostru 
există o Creșă și un Cămin de 
zi care adăpostesc in total 62 
de copii ai muncitoarelor din 
Combinat. Aici este un personal 
specializat în creșterea și edu
carea copiilor.

Hrana bună și consistentă 
care se dă copiilor de 4 ori’pe 
zi, în intervalul dela 7—15, 
face ca săptămânal acești copii 
să se îngrașă cu 2—300 grame.

Așa de exemplu copilul mun
citoarei Pop Sofia, de 1 an și 
8 luni, când f venit acum 2 luni 
și jumătate la Creșă, a avut 
7,50 kg. și era palid și debil, 
iar acum are 8,300 kg. și are 
obrăjorii îmbujorați de ți-e mai 
mare dragul să-l privești.

Din acești copii va crește 
generația nouă, constructore a 
unei vieți mai fericite.

Și ca această Creșă și Cămin 
de zi, sunt multe în Republica 
noastră, fiindcă 23 August 1944 
a dat femeilor muncitoare multe 
drepturi și Statul se îngrijește 
de copii în mod deosebit, cres- 
cându-i și educându-i In spiritul 
internaționalismului proletar, 
pregătlndu-i să devină con
structori ai societății socialiste.

Valeria Munteanu

STUDENȚII SOVIETICI LUPTĂ PENTRU PACE

Marea Revoluție din Octombrie a des
chis tineretului sovietic mari perspective 
în ce privește însușirea tezaurului cul
turii și științei progresiste.

Numeroasa armată de intelectuali so
vietici a jucat și joacă un rol de seamă 
in opera de reconstrucție a industriei 
socialiste, a transportului, agriculturii, 
în ridicarea și înflorirea culturii din 
URSS.

Succesele colosale ale învățământului 
superior sovietic șl creșterea ne mai vă
zută a rețelei acestui învățământ se ex
plică în primul rând prin aceea că 
învățământul superior sovietic este în
conjurat de grija necontenită a Partidu
lui Comunist (b) al UR5S și Guvernului 
Sovietic, că el se bucură de sprijinul 
țării și întregului popor sovietic.

Dacă în anul 1914, din numărul total 
al studenților 7,3 la sută erau fii de 
nobili, 31 la sută fii de demnitari și 
funcționari, 7,4 la sută fii ai slujitorilor 
bisericii, 11,4 la sută ai negustorilor, 
24 la sută ai micilor burghezi și ai me
seriașilor, 14 la sută ai chiaburimii și 
4 5 la sută diverși alții, după Marea 
Revoluție Sovietică situația se schimbă 
radical.

înainte de Marele Război pentru Apă
rarea Patriei peste 50 la sută din stu
denții universităților erau fii de munci
tori și colhoznici, iar 47,3 la sută erau 
fii de tehnicieni și funcționari.

Numărul absolvenților universităților 
și ai școlilor superioare a crescut în 
fiecare an al planului cincinal de du ă 
război, urmând a ajunge la sfârșitul 
acestui an la cifra de 450.000 absolvenți.

Numai în anul 1949 au fost primiți 
200.000 noi studenți.

Astăzi, în Uniunea Sovietică sunt 
1.128.000 studenți care învață în 864 
școli superioare, față de 112.000 studenți 
care învățau în 1914 în 91 școli supe
rioare.

Universitatea din Moscova este for
mată din 12 facultăți cu 6 catedre și 
are peste 100 laboratoare și săli de 
experiențe.

Studenților li se pun la dispoziție 
toate condițiunile pentru munca știin
țifică.

Universitatea posedă 11 institute de 
cercetări științifice, 10 stațiuni științifice 
de învățământ, 2 muzee (zoologic și 
paleontologic), o grădină botanică, un 
observator astronomic, opt biblioteci 
mari și afară de acestea biblioteca uni
versitară științifică Gorki.

Această bibliotecă, ca și biblioteca de 
stat „Lenin*,  primește în mod obliga
toriu câte un exemplar al tuturor căr
ților care apar în RSFSR.

Aceste biblioteci universitare posedă 
peste 2.000.000 volume. După Revoluție, 
această universitate a instruit aproape 
30.000 de specialiști între care mulți au 
devenit savanți cu renume mondial.

in prezent, se construește clădirea 
pentru o nouă universitate de stat la 
Moscova. Ea va avea 26 etaje. Clădirea 
este construită din Inițiativa tovarășului 
Stalin, care și-a manifestat astfel, odată 
mai mult, grija deosebită și dragostea 
față de tineretul fericit al Țării Socia
lismului.

Universitatea din Moscova, care se 
înalță pe dealul Lenin, se va întinde pe 
150 ha.; clădirea centrală, înaltă de 26 
etaje, va fi înconjurată de alte 20 de 
clădiri, terase și terenuri de sport. Mai 
mult de 6000 studenți vor avea camere 
personale. Studenții se vor putea recrea 
în zeci de cluburi, săli de sport, teatre, 
cinematografe, etc. La terminarea lu
crărilor acestui uriaș șantier, care va 
constitui un întreg oraș, savanții și stu
denții universității vor avea condițiuni 
ideale pentru desvoltarea activității 
științifice.

Prin creația Jor științifică fecundă, ei 
vor justifica grija părintească a Parti
dului Comunist și a Marelui Stalin față 
de știința sovietică.

Drumul pe care au mers și merg 
studenții sovietici este drumul urmat de 
Marea lor Țară, drumul păcii și al so
cialismului.

Studențimea sovietică participă foarte 
activ la campania de strângere de sem
nături pe Apelul dela Stoekholm.

Semnând Apelul, studenții sovietici 
își iau angajamentul de a-și însuși mai 
bine cunoștințele pentru a le folosi în 
construcția pașnică a țării Ier, pentru a 
o face și mai frumoasă, și mai puter
nică.

Solidarizându-se cu lupta eroică a 
vajnicilor luptători pentru libertatea și 
unitatea poporului coreean, studenții din 
Uniunea Sovietică au protestat energic 
în numeroase meetinguri împotriva cri
minalei agresiuni americane din Coreea.

Studenții sovietici ai Institutului de 
Cinematografie au pregătit pentru Con
gresul UIS un film documentar despre 
viața și munca studenților din Moscova 
cu titlul „Ei învață la Moscova". Acest 
film, împreună cu altele, documentare 
științifice și artistice va fi prezentat la 
Congres. Studenții sovietici vor lua parte 
deasemeni la programele artistice ale 
Congresului cu ansamblul de muzică, 
dansuri naționale și soliști dintre cei 
mai buni.

Sprijinul pe care tineretul sovietic în 
frunte cu gloriosul Comsomol Leninist 
Stalinist îl dă luptei tineretului demo
crat din lumea întreagă, face ca milioa
nele de studenți din toată lumea să-și 
înzecească eforturile în lup a pentru 
pace, pentru o viață mai bună, un în
vățământ democratic șl un viitor fericit.

însuflețite de exemplul măreț al stu- 
dențimii sovietice, a cărei viață plină de 

eroism a fost și este un îndemn per
manent pentru studenții democrați din 
întreaga lume, masele largi ale studen- 
ținiii democrate de pretutindeni luptă 
cu hotărîre pentru un viitor fericit a 
cărui chezășie este Marea Țară a So
cialismului și genialul ei Conducător, 
osif Vissarionovici Stalin.

Studenții sovietici 
votează pentru pace
In Uniunea Ssvletlcă, înti’o atmosfeiă 

sărbătorească se derfășoară strânge ta 
semnăturilor pe Apelul Comitetului 
Permanent al Corgresulul Mondial al 
Partizanilor Păcii. Studențimea sovietică 
participă activ la campania pentru apă
rarea păcii La toate școlile superioare 
au avut loc numeroase meetinguri și 
adunări, In cate s’a discutat Apelul Co
mitetului Sovietic pentru Apărarea Păcii, 
relativ la semnarea Apelului dela btock- 
holm.

La meetingul consacrat apă firii păc.l, 
la care au luat parte mii deoamtni din 
orașul Rostov, s'udint*  Ma g«rela Țep- 
cova dela Universitatea de Stat din 
Rostov a spus printre altele:

„In avantgarda luplătorlkr pentru pare 
pășește Patria noastră Împreună cu în
treg poporul sovietic, pășește pentru 
apărarea păcii șl studențimea noastră. 
Patila noastră ne-a crelat toate condi
țiunile pent u ca să devenim construc
tori în toate domeniile ai societății co
muniste. Mașnații din Wall-Stieit vor 
să ne răpească viitorul nostru luminos, 
dar noi nu vom permite să se încingă 
focul unul nou război mondial.

Tinerelul Uniunii Sovietice, care iși 
iubește nețărmurit Patria, este hotărlt 
să lupte cu o energie nestăvilită pentru 
pacea în lumea întreagă. Cu un mare 
avânt, studenții Universității noastre au 
semnat Apelul dela Stoekholm. Dar tre
bue ca hotărîrea noastră de a lupta 
pentru pace să fie întărită prin fapte. 
Trebue să perfecționăm și mal mult 
tehnica noastră, să lărgim și să apro- 

fundăm munca ș'llnțlflcă șl să întărim 
astfel forțele Țării Socialismului Chem 
pe studenț i institutelor noastre șl pe cel 
ce studiază la ș.ollle tehnice să-și în
sușească cu șî mai mare perseverență 
cunoștințele șl să participe șl mal activ 
la munca științifică Șt inja sovietică este 
cea mai avansată d.n lume. Să ținem 
sus steagul său în numele păcii 1*

Studenții sovietici întăresc prin fapte 
semnăturile pe Apelul dela Stoekholm. 
MII de studenți în timpul vacanței au 
plecat pe ogoarele colhozurilor pentru 
a ajuta pe colhoznici la culesul recoltei, 
la ccnstruiiea uzlcelor electrice colhoz- 
rlce șl la perdelele forestiere de pro
tecție.

Studenții sovietici participă activ la 
strângerea semnăturilor în lândurtle po
pulației. Mulți studenți desfășoară o 
muncă de agitație șl lămurire în rându
rile oamenilor manei', țin conferințe și 
rapoarte în legătură cu problemele 
luptei pentru pace.

Studenții sovietici, împreună cu toate 
popoarele iubitoare de pace, condamnă 
acțiunile rgteslve ale imperialiștilor îm
potriva Republicii Populare Democrate 
< oreene șl strigă cu hotărîre : „Jos mâi
nile de pe Coreea I*

La școlile superloa e din Moscova, 
Lenlng ad, Kiev, 7 așkent, Sveidlovsk șl 
în alte multe orașe au avut ioc nume
roase meetinguri, închinate evenimen
telor din Coreea, în cadre) cărora au 
fost adoptate rezoluții de protest împo
triva agresiunii americane in Coreea

La maetlngul studenților, aspiranților, 
prob sorilor și asistenților Academiei 
Agricole „Timlreazev*  din Moicova, 
studentul Macarov, decorat în Marele 
RSzbolu pentru Apărarea Patriei, a de
clarat :

„In numele studențlmii, în numele 
foștilor luptători al Armatei Sovietice 
cari au atiăbătut glorioasa cale de luptă 
în zilele Marelui Război pentru Apăra
rea Patrie', p otestez împotriva acțiuni
lor m’șeleștl ale agresorilor americani 
din Coreea Poporul sovietic cere retra
gerea imediată a trupelor americane 
din Coreea".
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Muncitorii Combinatului 
nostru au ales cu însu
flețire delegații pentru 
Conferința Comitetului 

de luptă pentru pace 
Județean

In cadrul unor meetinguri ful
ger pe secții ce au avut loc în 
zilele de 14 și 15 August s’au 
ales delegații pentru conferința 
Comitetelor de luptă pentru pace 
pe Combinat, pentru ca de aci să 
fie aleși delegații pentru Congres.

Muncitorii, tehnicenii și func
ționarii au ales din rândurile lor 
pe cei mai cinstiți și mai devo
tați cauzei păcii. — Lb Oțelăria 
Siemens Martin alături de frunta
șul prim-topitor Brassay Dionisie 
docorat cu „Ordinul Muncii", de 
Ilea Gheorghe prim-topitor frun
taș la Cuptorul Tineretului, au mai 
fost aleși și tineri ca Petrovid 
Alexandru și Luncan Iacob dela 
groapa de turnare. — Luând 
cuvântul In numele delegaților 
aleși din partea tinerilor oțelari, 
prim-topitorul U. T. M.-ist Petro- 
vici Alexandru și-a luat angaja
mentul să dea cât mai multe șarje 
rapide și oțel de bună calitate 
pentru ca pe drept cuvânt să me
rite încrederea ce i s’a încredințat.

Furnaliștii, deasemeni răspun
zând într’un număr foarte mare 
la chemarea Comitetului lor de 
luptă pentru pace, au ales ca re
prezentanți fruntași în producție : 
prim-topitorul Baba I o a n dela 
„Furnalul Păcii", Davidescu Leo- 
nida distins cu „Medalia Muncii", 
Zamfirache Vasile dela Prăjitoare 
și încă alți furnaliști cinstiți și de
votați cu totul cauzei mărețe a 
păcii.

Ca urmare a intensificării lup
ei pentru pace, la care au fost 
chemați să se încadreze toți mun
citorii Combinatului nostru, au 
început să apară succese deose
bite în producție.

In fiecare secție răsar noi frun
tași în producție prin depășiri de 
norme, inovații și raționalizări.

La Prăjitoare normele sunt zil
nic depășite între 50—150%, Ia 
Oțelăriile Siemens Martin munci
torii oțelari luptând pentru redu
cerea timpului de elaborare a șar
jelor și pentru folosirea capaci
tății de producție a cuptoarelor, 
obțin noi succese; Cuptorul Nr. 3 
și-a îndeplinit programul pe 15 
zile încă din ziua de 12 August. 
Echipa lui Alic Iosif (Băloni) 
dela Minele de fier Ghelar a ob
ținut de curând cel mai mare re
cord atins vreodată, dând cu 36 
tone de minereu în plus. — La 
fel echipa lui Lup Ioachim pre
ședintele Comitetului de luptă 
pentru pace dela Ghelar, a obți
nut succese importante în lupta 
pentru îmbunătățirea calității mi
nereului,

Concursurile campionatului na
țional de atletism, faza sector, ce 
a avut loc la Hunedoara s’a des
fășurat sub semnul luptei pentru 
pace prin faptul că au constituit 
o manifestație vie a voinței spor
tivilor de a lupta activ pentru 
pace.

Insă comitetul de luptă pen
tru Pace a mai avut desigur și 
unele lipsuri în munca sa

Astfel hărțile cu situația fron
tului în Coreea nu sunt ținute la 
curent devenind astfel de neinte
resat pentru publicul muncitor 
din uzină și oraș. — In gazetele 
de perete articolele despre lupta 
pentru pace tratează probleme 
generale fără să fie legate de pro
blemele specifice secției.

Desigur, analizându-și în spirit 
critic și autocritic activitatea de
pusă, Comitetul de luptă pentru 
pace din Combinatul nostru, va 
trece cu hotărîre la înlăturarea 
lipsurilor și cu sprijinul Organizației 
de Partid își va putea îndeplini 
pe deplin măteața sarcină ce și-a 
propus, întărirea lagărului păcii.

IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
Brigăzile de tineret au obținut succese 

importante
Cu un nou avânt în munci 

au pornit tinerii muncitori din 
Combinatul nostru încadrați în 
briglzi UTM. iste de producție, 
cantate și intervenție să întâm
pine cu cele mai frumoase reali
zări măreața zi de eliberare națio
nală, z'ua de 23 Ai gust.

Brigada U.T M.-istă dela Minele 
de Fier Teliuc condusă de tov. 
Radu Constantin luptând pentru 
a da furnalelor noastre cât mai 
mult și mai bun minereu peste 
programul său de producție, «i-a 
depășit norma pe primele 16 zile 
ale lunii August cu 59%. Ace 
astă brigadă lucrează In contul 
lunii Septembrie încă dela înce
putul lunii Ai gust. Tinerii fur
naliști muncind mai o ganlzat 
pentru a-șl îndeplini angajamen
tele luate în cinstea zilei de 23 
August au depășit și ei norma 
pe primele 18 zilei ale lunii Au
gust cu 5,21%, în frunte afiân- 
du-se brigada prim -fop’fori;Iui 
utemist B»ba Ioan cu o depășire 
de 6,65%.

Li Olelărla S. M. t'nerii oțelari 
iuând cuptorul Nr. 3 în primire 
au reușit ca în scurt timp să-l 
situeze cuptor fruntaș pe secție.

Programul de producție p« 
prima jumăLte a lunii a fost În
deplinit până în ziua de 12 Au
gust. Brigada prim-fopitorului 
utemist Stanciu Aurel d-la a est 
cuptor a obținut cea mai mare 
depășire de normă pe secție, 
34,75%, urmată de brigada Iui 
Petrovici AFxrndru cu o depășire 
de 29,69%, si a lui Ilea Gheor
ghe cu 17,78°/°, peste normă.

La groapa de turnare Nr. 2, 
groapa tineretului, durata dedfs- 
batere și montare a unei gropi 
s’a redus In medie dela 5 ore, 
29 minute cât e normat, la 4 orc, 
asigurându-se In acest fel elabo
rarea la timp a șarjelor

Tinerii dela secția Construcții

Peste 300 tone minereu extras în muncă voluntară
In întâmpinarea zilei de 23 Au

gust și a Congresului Comitete
lor de luptă pentru pace, minerii 
din Ghelar și-au luat angajamen
tul să obțină Importante depășiri 
ale programelor de producție.

Alături de mineri, funcționarii 
și tehnicienii Minelor s’au anga
jat ca în cinstea zilei de 23 Au
gust să dea câte 2 tone de mi
nereu, în ore de muncă voluntară.

In ziua de 13 August, funcți
onarii și tehnicienii în frunte cu 
Direcțiunea au intrat în mină 
pentru a traduce în viață anga
jamentele luate.

Prin muncă voluntară, în acea
stă zi funcționarii din Ghelar 
au scos 311 tone de minereu de 
bună calitate. Față de numărul 
celor intrați în mină, s’a realizat 
2,75 tone minereu pe om și 
schimb.

iată dușmanii de moarte ai poporului muncitor .. B

Vocea Rmericii și Radio-Londra

Două voci prea veninoase, 
Două limbi ce s’au tocit, 
Două posturi mincinoase 
Și un singur glas: Wall-Street!

Chang-Kai-Shek pe ultima sa poziție
— China vrui să o conduc
Și în Formoza mă usuc 
Fiindcă... m’a condus afară 
O fi... Armata Populară.

După faptă și răsplată
Sângeros e trădătorul
— Trădător din cei mai mari —
Și-a vândut țara, poporul,
Pentru-o... șapcă de dolari.

Metalice Incarîrsți In cele 12 
brigăzi U. T. M.-iste, au obți
nut și ei succese impor
tante. Astfel brigada utemistu’ui 
Târnă Marin a executat diferite 
piese p»ntru cuptoiul cu propui- 
siune dela Laminioare, în numai 
78 ore față de 122 ore cu cât 
fusese programată brigada pent u 
ele. Deasemeni la confecționerea 
unei scări pent<u hala de turnare 
dela Ojelăria Siemens Martin s’a 
redus timpul de execut e dela 28 
ore la 16 ore, dând totodată luc
rarea executată în bune condiții.

Brigăzile utemiste de frezori, 
strungari și lăcătuși dela Sect’a 
Mecanică și-au depăș’t normele, 
resnertiv cu 52,87%, 80,66% șl 
87,25%.

Și la secția Edil, brigada ute 
m’stă de producție a depășit 
norma pe cele 18 z'le ale lunii 
cu 60% printr’o punctualitate la 
serviciu și reducerea absențelor 
nemotivate. S’a obținut deasemenl 
de către această brigadă și 7% 
economii de materiale. Ech'pa 
utemistului Cismaș Ioan dela 
Aprduct a terminat repararea unei 
conducte dela Furnalele Nr. 3 
și 4 cu 12 zile Înainte d» ter
menul luat în angajament. La 
forja Secției Edil, tânărul POppel 
Ludovic cu tovarășul Hurnmel 
Ioan au construit un ventilator 
electric pentru înlocuirea muncii 
manuale la suflatul focului în 
timpul când au executat bu'oa 
nele pentru O. M.

Aceste succese ale tinerilor 
noștri se datoresc in primul 
rând mobilizării de către U.T.M. 
în întrecere socialistă și ridicării 
nivelului lor politic si profesio
nal. Aceste real’zîri constifue 
un aport însemnat adus de tine
retul nostru muncitor măreței 
cauze a păcii și democrației.

Z Radu și Vlad Nicolae 
corespondenți

La echipa 43 condusă în aceea 
zi de minerui Blaj Silvestru to
varășele Alic Maria și Popa Fio- 
rica s’au evidențiat în mod deose
bit. La fel ca aceste tovarășe, 
echipa sanitară formată din per
sonalul Spitalului din Ghelar, con
dusă de Dr. Zaharia Constantin, 
a realizat 2,5 tone minereu pe 
om și schimb.

Funcționarii care au lucrat în 
echipa 45 condusă de minerul 
Munteanu Vasile au realizat 2 
tone de minereu pe om și schimb.

Prin aceasta s’a dovedit cola
borarea strânsă dintre minerii și 
funcționarii deJa Ghelar, totodată 
dragostea cU care întâmpină aceș
tia ziua de 23 August și Congre
sul Comitetelor de luptă pentru 
pace din R. P. R.

Să se termine cu barbariile imperialiștilor 
americani în Coreea!

Irt ziua de 21 August a. c. au avut loc în Combinatul nostru meetinguri 
fulger pe secții în cadrul cărora muncitorii noștri și-au manifestat solidaritatea 
lor cu lupta poporului coreean, care luptă pentru independența sa, împotriva 
agresorilor americani.

In cadrul acestui meeting s’a adresat o telegramă Consiliului de Securitate 
a O. N. U-, înfierându-se mârșăviile agresorilor americani.

Iată textul telegramei:

întruniți în meetinguri ful
gere pe secții, în ziua de 
21 August a. c., noi munci
torii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii Combinatului Si
derurgic din Hunedoara, în
fierăm și condamnăm agre
siunea imperialiștilor ameri
cani din Coreea, manifestân- 
du-ne indignarea și protestul 
nostru împotriva actelor 
mârșave săvârșite de aviația 
americană, care a bombardat 
orașe și sate îndepărtate de 
linia frontului, ucigând mii 
de oameni, printre aceștia 
copii și femei, distrugând 
căminele locuitorilor pașnici, 
distrugând spitale și instituții 
culturale.

Noi, muncitorii de toate ca
tegoriile dela Combinatul Si-

Brigăzile de economii dela Intr. 12 de Con
strucții lucrează o zi din materiale economisite

In cinstea zilei de 23 August 
și a Congresului Partizanilor 
Păcii, muncitorii întreprinderii 
Nr. 12 de Construcții inten
sificând întrecerea socialistă, 
obțin succese din cele mai 
frumoase.

Până în prezent sunt an
trenați în întrecere individuală, 
pe brigăzi și echipe un număr 
de 1369 muncitori.

Cele 24 brigăzi de econo
mii și- 114 echipe antrenate 
în întrecere, prin metode sovie
tice de muncă reușesc să mă
rească productivitatea muncii, 
să facă economii de materiale 
și să reducă prin aceasta 
prețul de cost' al lucrărilor de 
construcții.

Astfel, cele 6 brigăzi de 
economii își respectă angaja
mentele de a lucra în fiecare 
lună o zi cu materialele eco
nomisite, asigurând depe acumMuncitorii Fabricii de tubufi

Eforturile depuse de muncitorii 
Fabricii de tuburi pentru a întâm
pina ziua de 23 August, s’au 
soldat cu rezultate din cele mai 
frumoase. — Ei au reușit să de
pășească programul pe primele 
18 zile ale lunii August cu 38.98 
la sută, reducând rebuturile sub 
7 la sută.

Fruntașe pe secție este ech'pa 
lui Toma Petru care a obținut 

berurgic din Hunedoara ne 
solidarizăm cu lupta eroică a 
poporului coreean și cerem 
Consiliului de Securitate a O. 
N. U. să ia măsuri pentru 
reglementarea problemei co
reene pe cale pașnică, să se 
retragă trupele americane in
vadatoare și să se ia măsuri 
împotriva acelora care au 
săvârșit acte inumane contra 
pașnicului popor coreean.

Cerem ca să se acorde 
poporului coreean dreptul de 
auto determinare!

Trăiască eroica luptă a 
poporului coreean, pentru 
independența națională!

Jos mâinile imperialiștilor 
americani de pe Corcea!
Muncitorii, tehnicienii, inginerii și 

funcționarii C. S. Hunedoara

economiile necesare pentru a 
le folosi în ziua fixată.

Până în ziua de 18 August 
67 de echipe de săpători și 
diferite alte munci, au depășit 
planul zilnic cu peste 10%.

Exemplu în producție poate 
fi brigada de dulgheri con
dusă de Steiger Andrei, care 
a depășit în primele 18 zile 
producția cu 35% și echipele 
de zidari conduse de Ghebedi 
Iosif și Bill Francisc care au 
depășit normele respective cu 
51% și 32% peste programul 
zilnic stabilit.

In felul acesta înțeleg mun
citorii Întreprinderii Nr. 12 
de Construcții, să lupte pen
tru îndeplinirea Planului de 
Stat, contribuind prin aceasta 
la întărirea marelui front al 
păcii.

Bartha Ștefan 
corespondentproduc mult și bine 

cele mai mari depășiri la tuburile 
de 80(/) și 100(/) — Li Turnătoria 
de fontă programul pe primele 
18 zile ale lunii August a fost 
depășit cu 9,25 la sută, depășire 
Ia care au contribuit în mod efec
tiv ech'pele lui Herban Petru și a 
lui LSpujean Ioachim care au dat 
respectiv 36 la sută și 31 la sută 
p’ese peste program,

M. M.
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Superstițiile și misticismul —
unelte de înlesnire a exploatării capitaliste

Prin lupta noastră hotărîtă 
vom impune pacea 

ne scriu muncitorii Combinatului nostru
Multe superstiții și credințe mis

tice au străbătut dealungul vea
curilor și s’au menținut până astăzi.

Pornirile tuturor superstițiilor își 
au rădăcina în neștiința oamenilor. 
Superstițiile au apărut atunci când 
omul era atât de înapoiat, încât 
n’a putut să lămurească prove
niența unor fenomene din natură 
ca: fulger, trăsnit, inundație, cu
tremur de pământ, foc, etc.

Aceste lucruri, cărora omul 
primitiv n’a putut să le dea o 
lămurire, inspirau groază în el.

Omul primitiv credea că aceste 
fenomene sunt create de o putere 
misterioasă, supranaturală. Și ast
fel omul primitiv și-a închipuit o 
Serie de așa ziși zei, stăpâni asu
pra fenomenelor, întâmplărilor din 
natură.

In aceste timpuri îndepărtate, 
în bezna de nepătruns a neștiinței 
a luat naștere frica omului primi
tiv față de unii zei, cărora le-a 
acordat stăpânirea unor fenomene 
din natură, a apărut plecăciunea 
omului față de aceste „spirite atot
puternice*,  și concomitent cu frics, 
primele rugăciuni, jocuri și jertfe 
de animale.

Clasele exploatatoare căutau să 
mențină și să lărgească în rândul 
maselor populare aceste credințe 
mistice, spre a-i ține în întune
ric, pentruca acestea să nu vadă 
adevărata față a exploatării crunte. 
Deci superstițiile și misticismul 
sunt un paravan al exploatării.

Imperialiștii, pentru a masca ade
vărata proveniență a războiului, 
i-au dat și acestuia o formă su
perstițioasă. Exponenții burgheziei 
propagau că războiul se datorește 
apariției pe cer a cometei (stelei 
cu coadă). Acest lucru s’a dovedit 
ca o minciună tendențioasă, de
oarece adevăratul izvor al răz
boaielor este lăcomia capitaliș
tilor, fuga lor după câștig și do
minația lumii. ExpOnenții capita
liștilor căutau să ascundă acest

îmbunătățind calitatea produselor, 
ne-am îmbunătățit și traiul
— ne scrie turnătorul Oprea Nicolae

I 
I • 
I 
I 
I•

I

t «

I
I

• 
I 
I i 
I 
I 
•

I

I

II 
I
• 
a a 
a • 
I a 
a i 
I 
i 
i i

i i 
i 
i
•
i

I i 
l 
i i • 
» i 
I 
I 
I 
I 

De felul cum turnătorul Oprea Nicolae luptă pentru calitate, 
vorbească singur.

— Echipa noastră și-a luat 
următorul angajament patriotic: 
„Până la 23 August, vom de
păși planul pe întreaga lună, 
dând piese de bună calitate".

Dacă toate echipele vor atinge 
acelaș rezultat, muncitorii Com
binatului nostru vor da Statului 
un venit suplimentar de sute 
de mii de lei. Dar câte mili
oane ar putea aduce Statului 
miile de fabrici și uzine ale 
țării noastre?

Noi, muncitorii Turnătoriei, 
suntem chemați să asigurăm 
secțiile producătoare cu piese 
de bună calitate. Aceasta nu 
este oare o sarcină de cinste ? 
Ce bucuros ești când în ma
gazin ți-se oferă un obiect fru
mos, bine confecționat; ce sa
tisfacție ai atunci când, aducând 
acest obiect acasă, vezi că fa
milia este mulțumită de cum
părătura făcută. Și cât de plă
cut este să auzi spunându-se 
că muncitorii dela fabrica 
„Octombrie Roșu“ sau „Ianoș 
Herbac" confecționează îmbră
căminte sau încălțăminte de 
bună calitate.

Toate aceste argumente, le- 
am adus într’una din ședințele 
grupei noastre sindicale în care

lucru pentru a putea face din pro
letariat carne de tun care să ser
vească interesele de jaf ale bur
gheziei.

Astăzi, superstițiile și misticis
mul servesc ca o armă în mâna 
dușmanului de clasă. Dovadă sunt 
nenumărații așa ziși .sfinți", care 
au fost demascați în diferitele sate. 
In hainele «sfinților" se ascundeau 
întotdeauna chiaburi, foști legionari 
și alți bandiți.

Dușmanul de clasă caută sub 
această formă să înfricoșeze aceea 
parte a poporului muncitor care 
este înapoiată din punct de vedere 
politic și cultural, caută să 
distragă atenția dela lupta de clasă 
și munca de construire a socia
lismului.

Articolul 27 al Constituției R. 
P. R. arată: „Libertatea conștiinței 
și libertatea religioasă sunt garan
tate de Stat. Cultele religioase 
sunt libere să se organizeze și pot 
funcționa liber dacă ritualul și 
practica lor nu sunt contrarii Con
stituției, securității publice sau 
bunelor moravuri*.  Vedem deci 
că Constituția acordă drepturi re
ligioase depline tuturor cetățenilor 
Republicii, drepturi care nu pot 
însă contraveni intereselor generale 
ale poporului.

Sunt cazuri când sub masca 
drepturilor acordate de Constituție 
unii slujituri ai diferitelor biserici 
calcă în mod grosolan prevederile 
Constituției R. P. R. — Spre 
exemplu Marton Aron, episcopul 
romano-catolic din Alba-Iulia, care 
a folosit funcția bisericească în 
scopuri politice, dușmănoase R. P. 
R , amenințând cu excomunicare 
pe credincioșii de rit romano- 
catolic, care participă la activitatea 
organizațiilor democratice. Marton 
Aron a fost o unealtă a Vatica
nului, care în complicitate cu ame
ricanii ducea o activitate de ațâ- 
țare și spionaj.

am discutat problema calității 
producției și am ajuns >a rezul
tate bune.

La scoaterea pieselor din for
me constatam de multe ori că 
un injector era înfundat, cuzi- 
netul deformat, sau gura de vânt 
a eșit cu pori din care cauză 
nu se poate întrebuința.

Toate acestea erau rebuturi. 
Pe lângă că pierdea secția ma
terial și timp, nici noi nu ne 
puteam scoate măcar salarul 
de bază.

Așa nu mai putea continua. 
Cerințele secțiilor producătoare 
erau tot mai mari, lucrul se 
aglomera nemai putându-i face 
față.

Hotărîți a lichida cu lipsurile, 
am trecut la o complectă re
organizare a muncii. Pregătirea 
terenului și a cuptorului trebuia 
să fie pe primul plan, așa că 
ne-am împărțit munca la toată 
echipa și în fiecare dimineață, 
fiecare trebuia să știe ce are de 
făcut.

Ucenicul Pienar Gheorghe va 
trebui să aranjeze formele și să 
ciuruiască nisipul. Lobont Lazăr 
va avea grije de cuptor, să aibe 
combustibil, să controleze con
ducta de aer, să repare rina și

Deasemeni procesul unui grup 
de spioni a dovedit activitatea 
antidemocratică a Nunciaturii 
Apostolice.

Scopul dușmanului este tocmai 
acela de a propaga unele idei cu 
totul potrivnice intereselor poporu
lui. In majoritatea cazurilor această 
propagandă otrăvită prinde rădă
cini în rândurile acelora care au 
un nivel politic și cultural scăzut.

Iată spre exemplu; în uzină 
avem câțiva muncitori care 
refuză a lucra Sâmbăta, deoarece, 
spun ei, dacă lucrează „se întâm
plă*  ceva... ?

Un asemenea caz, când oamenii 
muncii cad în mrejele propagandei 
otrăvite a dușmanului de clasă, 
ni-1 prezintă turnătorul Coman 
Alexandru dela Turnătoria de fontă.

El fiind neștiutor de carte, ca o 
urmare a regimurilor întunecate 
din trecut, nu a putut să-și ridice 
nivelul politic și cultural și deci 
nu și-a dat seama că a nu mânca 
și a nu munci Sâmbăta, facem 
jocul dușmanului care urmărește 
pe deoparte să slăbească vigoarea 
muncitorilor noștri, iar pe de altă 
parte să stagneze producția.

Ce s’ar întâmpla dacă in zilele 
de Sâmbăta, s’ar găsi 1000 sau 
2000 de munci ori care să se lase 
înșelați de secția sâmbătiștilor și 
să nu lucreze ?

Producția Combinatului nostru 
ar scădea în așa măsură încât nu 
am putea scoate nici salariile de 
bază, iar economia țării noastre 
ar suferi mult — tocmai ceeace 
doresc bandiții anglo-americani.

Organizațiile de bază din secții, 
— acolo unde s’au ivit asemenea 
cazuri — trebue să treacă imediat 
la o perseverentă muncă de lămu
rire, aducând pe drumul realități
lor pe acei ce aii fost ținuți de
parte de știință și care pot cădea 
ușor sub influența superstițiilor și 
a misticismului.

V. FUIeșI

fl vom lăsa de data aceasta să 

să o încălzească. Țiu Gheorghe 
și Popa Petru va avea grije ca 
materialul să fie la îndemână, 
să topească deșeurile și să țină 
evidența analizelor, clasând 
materialul pe sortimente.

Rezultatele nu au întârziat; 
roadele muncii începuse să se 
arate. Producția noastră înce
puse să fie apreciată de toți 
muncitorii care o prelucrează.

Deși aveam admis un pro
cent la rebut de 7% noi am 
reușit să reducem rebutul sub 
procentajul admis.

Ne-am îmbunătățit munca, 
ne-am îmbunătățit salarul. Dacă 
în trecut nu reușam să ne scoa
tem salarul de bază care era 
de 7—8000 lei, astăzi reușim 
să obținem un salariu dublu. 
Eu de pildă pe ultima lună am 
realizat un salar de 20.484 de lei.

De ce n’am produce încon
tinuu piese de bună calitate? 
De ce n’am contribui din plin 
la îndeplinirea și depășirea 
Planului de Stat și calitativ? 
Mă întreb și aștept răspunsul 
acelora care lucrează cantitativ 
în dauna calității.

Oprea Nicolae 
șef echipă turnător

Tovarășe Redactor,

Sunt mecanic manevrant lami- 
nator în secția Laminoare a Com
binatului Siderurgic Hunedoara.

Și eu, ca zecile de milioane de 
oameni ai muncii, dornic de pace 
șl prosperitate, am semnat Apelul 
păcii.

In trecut am simțit din plin ex
ploatarea cruntă la care am fost 
supus de către capitaliști. In timpul 
războiului am suferit atât eu cât 
și familia mea rămasă fără mij
loace de existență.

Mă simt nespus de fericit astăzi 
când văd că se apropie ziua de 
23 August, zi în Care am fost 
eliberați de către glorioasa Armată 
Sovietică, și care ne-a adus liber
tate, pace și progres.

Abia aștept să sosească și ziua 
Congresului Comitetelor de luptă 
pentru pace în cinstea căruia ne
am luat angajamentul să aducem 
noi realizări în producție, zi în 
care delegații noștri vor duce la 
Congres cuvântul nostru hotărît 
„NU*  războiului, precum și indig
narea noastră față de agresiunea 
americană din Coreea.

Pentru a contribui la consoli
darea păcii, noi laminatorii și 
manevranții ne-am luat angajamen
tul ca în cinstea zilei de 23 Au
gust și a întâmpinării Congresului 
Comitetului de luptă pentru pace, 
să depășim planul zilnic cu 2*/«,  
să ridicăm productivitatea muncii 
cu 2*/o  față de primul semestru, 
să reducem prețul de cost cu 3*/«  
și să facem economii în valoare 
de 300.000 lei.

Pe aceste criterii, schimbul no
stru a chemat la întrecere pe ce
lelalte două schimburi.

Toate acestea au început să fie

Realizând și depășind Planul nostru 
de Stat, consolidăm lagărul păcii

Tovarășe Redactor,
In calitate de mecanic-șef ad

junct al Combinatului Siderur
gic din Hunedoara, trilesc clipele 
vii ale întrecerii socialiste intre 
lecțiile de sub conducerea mea 
— întrecere ce nu au avut Ioc 
până in prezent la acest sector — 
ia vederea întreținerii utilaj dui 
cu care am mărit zi de zi pro
ducția.

Ictr'adevăr, am trăit cl pe de 
înălțare st fleteas:l, când cu spri
jinul Part dulăi și efo-tur le noas
tre proprii, am putut da Oțelărlei 
Siemens Ma t n un p d rulant în 
termen de 45 zile, când în ter
men de 60 de zile am refăcut 
furnalul Nr. 3 și 1 am dat in 
produc țe cu 2 zile înainte de 
termen.

Nu 8*.  poate uita nici inovația 
tovarășului Las’o Adalbert care 
a realizat un dispozitv de fabri
cat troace pentru mineri, la cio
canul de 1500 Kg. dela Fo je, 
mărind productivitatea muncii cu 
lOOO’/o.

Nu se poate neglija nici ino
vația tov. Grăjdan loan, care a 
reușit să fragă țevi din balot, 

mărind productivitatea cu 900»/«, 

traduse în fapte pentru că flecare 
din noi la locul nostru de muncă 
luptăm pentru pace, conștienți 
fiind că fiecare tonă de laminate 
în plus, contribue la întărirea lagă
rului păcii.

Astfel până in 15 August noi 
am depășit planul cu 7,35%, iar 
laminatele sunt de calitate supe
rioară.

Andrășescu Gheorghe, șeful 
echipei, se interesează de buna 
funcționare a utilajului și lamina
tele să fie de calitate. Zăvolaș 
Vasile, manevrant la caja de blo
curi, manevrează cu atenție blo
curile ca să nu fie rebutate. Astfel 
toți muncitorii din schimbul no
stru au sarcini concrete și luptă 
conștient pentru a da produse cât 
mai multe, mai ieftine și de cali
tate superioară, conștienți că In 
felul acesta luptă pentru pace.

Noi nu mai vrem război. Nu 
mai vrem să fim carne de tun 
pentru profiturile capitaliștilor. Nu 
mai vrem să vedem urgiile unui 
nou război, căci nu s’au șters încă 
rănile și suferințele celui de al 
doilea război mondial, nu mai 
vrem să vedem mame și copii 
plângându-și soarta. Noi vrem pace 
și dacă imperialiștii și cozile lor 
de topor titoiste încearcă să ne 
provoace, noi vom ști ca prin rea
lizările și prin lupta noastră hotă
rîtă să le impunem pacea.

Conduși de Partid, la locul no
stru de muncă ne vom înteți efor
turile în cadrul întrecerii socialiste, 
pentruca prin realizările noastre 
să înspăimântăm pe provocatorii 
la un nou război, cu hotărîrea 
noastră dârză de a lupta pentru 
pace.

Constantin Ștefan 
mecanic-lamlnator

nici inovația tinichigiului Jurca 
Gheorghe care preocupat de acee- 
aș grije a reușit să mărească 
productiv.tale» muncii la fabrica
rea dulapurilor de vestiar cu 
800’/» — Lupta acestor tovarăși 
eate o luptă alimentată de ace>aț 
suflu: lupta pentru un trai mai 
bun, lupta împotriva războiului, 
pentru pace.

A:eastă luptă se călește la noi 
din zi la zi,; când se demască 
scopurile agres ve ale imperialiș
tilor și lupta plină de avânt a 
popoarelor din Asia contra domi
nației imperialiștilor ang’o-ameri- 
cani. Lvp’a noastră este cu atât 
mai fermă cu cât se confirmă din 
zi In zi spusele tov. I. V. Stal n: 
un popor care luptă pentru 
cauza lui dreaptă, nu poate fi 
învins de nici o forță* ,

Alături de muncitorii Combi
natului nostru, îndrumat de învă
țătura marxist-leninistă, voi spri
jini elanul muncitorilor prin cu
noștințele mele, pentru ca Pianul 
de Stat să fie realizat și depășit 
și prin aceasta să consolidăm 
lagărul păcii.

Ing. Zabunov Atanasie
Mecanic-ț«f adjunct.
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Evenimentele din Coreea și clasa 
muncitoare internațională

La 25 iunie, trupele lui Li Sân Man, marioneta Washington-nlui, sub co
manda ofițerilor americani, au atacat Coreea de Nord, dealungul paralelei 3t°.

Acest atac s’a produs la câteva zilo după ce instigatorul notoriu Jo'in 
Fostcr Dulles a „vizitat" Seul-ul și a ținut un discurs agresiv la adresa R. P. 
D. Coreene.

Planul strategic al. imperialiștilor americani a tost de a rezerva Coreei, 
rolul de avantpost în Asia ți de a o transforma într’o colonie.

Pentru a putea lucra nestingseriți, ei au început să lichideze în Coreea de 
Sud, Comitetele Populare, organe democratico ale poporului, instaurând în schimb 
un regim teror'st sub conducerea elicei lui Li Sân Man și au creat o armată 
Sud-coreeană reacționară.

La 26 Iunie, după atacul banditesc al acestor trupe de mercenari, Kim Ir 
Son, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. D. Coreene a adresat întregu
lui popor coreean un discurs radio-difuzat chemându-1 la un război just pentru 
unitatea și independența patriei, contra regimului fantomă a lui Li Sân Man care 
a atacat R. P. D. Coreeană.

Numai după 2 zile de luptă, armatele populare ale R. P, D. Coreene au 
eliberat Seul-ul, capital republicii și au continuat să gonească inamicul spre Sud

In acest timp, alături de întreaga opinie publică, poporul muncitor japonez 
se ridică contra mișelescului atac american cerând încetarea imediată a războiului.

C’ezând că prin teroare se vzi putea opri glasul adevărului, Mac Arthur, dă 
ordin guvernului japonez să interzică pentru 3 luni și apoi pe timp nelimitat apa
riția ziarului „Akahata", organ contrai al Partidului Comunist Japonez și a tuturor 
gazetelor comuniste și piogresiste locale, iar președintele Statelor Unite, Truman, 
dă ordin oficial, flotei maritime și flotilelor aeriene să aju‘e armatelor lui 
Li Sân Man.

La 29 Iunie, vrând să mascheze atacul său banditesc, Wal'-Street-nl dă 
ordin lui Trygve Lie, secretarul general al O. N. U., să comunice rezoluția 
adoptată în legătură cu chestiunea Coreei la 27 Iunie de Consiliul de Securitate.

La aceasta, Guvernul Sovietic declară că dată fiind absența a doi membri 
pormanenți ai Consiliului de securitate — Uniunea Sovietică și China — rezoluția 
este ilegală deci nulă, iar A. Gromiko ministru adjunct al afacerilor străine a U. 
R. S. S., într’o declarație făcută Iui A. Kerk, ambasadorul Statelor Unite, arată 
că responsabilitatea evenimentelor din Coreea cade asupra autorităților Sud-coreene 
și a provocatorilor lor.

Rămânând nepăsători la declarațiile Uniunii Sovietice, americanii au provo
cat indignarea tuturor oamenilor cinstiți depe î treg globul pământesc care pro
testează vehoment contra barbariilor comise de trupele americane.

Itl China a avut lor in luna trecută „Săptămâna de protest contra inter
venției americane în Coreea", în care semnăturile pe Apelul Păcii s’au ridicat la 
43.913.7a8 și continuă să crească vertiginos.

In India în cursul „Săptămânii Păcii" numai în orașul Lahore, Comitetul 
pentru Apărarea Păcii a strâns peste 30.000 de semnături pe apelul dola Stockholm 
numai într’o singură zi și s’au adoptat rezoluții de protest contra agresiunii ame
ricane din Coreea și împotriva politicii guvernului din Pakistan.

Sindicatele marinarilor australieni au decis să nu transporte nici un tel 
de material de război cu destinația Coreea și au lansat o chemare întregului po
por australian ridicându-1 la luptă împotriva imperialiștilor americani.

In Italia „Comitetul pentru Pace" a constatat după agresiunea americană 
în Coreea, o accelerare rapidă a semnăturilor pe apelul dela Stockholm.

Numai în 15 zile 15.402 „Comitete pentru Pace" au reunit 6.104.652 sem
nături care se adaugă celor 10.125.013 strânse până acum.

La Bremen s’a ținut în luna trecută un congres a’ dockerilor și marinarilor 
din Vestul Germaniei la care au asistat 2.00J de delegați reprezentând mandate 
din partea a 60.000 muncitori din Germania de Vest, precum și reprezentanți ai 
muncitorilor din Olanda, Franța și Belgia.

Congresul a chemat poporul german să intensifice lupta pentru pace și a 
înfierat agresiunea americană din Coreea exprimându-și solidaritatea lor cu popo
rul Coreean ce luptă pentru pace și independență.

In Ceho-Slovacia 500 de delegați ai clerului au luat parte la o conferință 
închinată luptei pentru pace contra intervenției americane în Coreea și împotriva 
Vaticanului, instrument provocator al imperialiștilor.

Și în țările în care fascismul predomină, popoarele luptă pentru a impune 
pacea.

In Statele Unite cu toate eforturile crâncene ale Guvernului american de 
a împiedeca colectarea de semnături pe Apelul dela Stockholm, numărul americani
lor care au semnat apelul atinge cifra de 1.600.000 iar Centrul de Informații al 
Partizanilor Păcii și-au propus ca până la sfârșitul lunii Septembrie să strângă 
5.U00.00Q de semnături.

De notat este faptul că după agresiunea americană din Coreea s’au strâns 
în numai 2 zile peste 409.000 de semnături.

Chiar și în Portugalia fascistă au avut loc mari meetinguri pentru pace 
organizate de Asociația Femeilor Democrate. — La reuniunea dela Lisabona și 
Porto au luat cuvântul poeta Teixira de Pascuazi și Nemesio, profesori de litera
tură a universității din Lisabona și alte femei ale muncii intelectuale și manuale 
care și-au exprimat ura lor împotriva războiului, chemând întreaga populație fe- 
menină a Portugaliei la luptă hotărâtă pentru apărarea păcii.

Uniunea Sovietică se află în fruntea popoarelor care luptă pentru pace și 
pentru a determina Consiliul de Securitate să asculte pe adevărații reprezentanți 
ai poporului coreean.

In toate ședințele Consiliului de Securitate, I. A, Malik, reprezentantul U. 
R. S. S., demască fără cruțare mârșavele manevre ale imperialiștilor americani și 
cere retragerea imediată a trupelor din Coreea.

In fața lumii întregi se înfierează crimele contra moralei umane săvârșite 
împotriva populației civile, a spitalelor și școlilor fără apărare din Coreea.

Uniunea Sovietică care a eliberat de sub jugul fascist și țara noastră, este 
Busținătoarea puternică a poporului Coreean, și, în fruntea tuturor popoarelor dor
nice de pace și independență va ști să impună invadatorilor americani pacea.

Alături de toate popoarele lumii, poporul român se solidarizează cu cauza 
dreapta a poporului coreean și luptă contra ațâțătorilor la război.

Muncitorii Combinatului nostru și-au exprimat în meetinguri ura lor contra 
criminalei intervonții americane în Coreea și, prin eforturi în producție, ei luptă 
pentru întărirea lagărului păcii.

Sărbătorind ziua de 23 August cu noi victorii în producție, muncitorii 
noștri, liberi, își îndreaptă gândurile spre Marele Stalin, văzând în el pe condu
cătorul popoarelor ce luptă pentru pace, cu convingerea că sub conducerea sa 
înțeleaptă, lagărul păcii va cuceri și pentru poporul coreean pacea și independenta 
națională.

N- Babarțl

IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
Forjerii au obținut economii însemnate 

prin valorificarea deșeurilor
Prin recuperarea de material 

din ferul vechi și valorificarea 
deșeurilor, ssețiile Combinatului 
nos’ru pot realizi însemnate eco- 

i nom’i, care ccntribue la reducerea 
prețului de cost al produselor.

Atelierul de valoriflcsrea deșeu
rilor format de curând la secț'a 
Forje, a pornit o intens! acț'une 
de valorificare a rămășițelor de 
oțel ce rămâi în urma forjării 
pieselor comandate de secțiile

ECONOMII OBȚINUTE PRIN RECUPERĂRI

In f ecare zi echiptle de mun
citori dela Secția Garaj valorifică 
materialele recuperate din fierul 
vechi.

Toate piesele care se schimb! 
la mașinile ce sunt în reparație 
sunt adunate una câte una pentru 
a le folosi.

Planul de construcții pe luna 
August, la secția Construcții Me
talice a Comb’natului a fost înde- 
pinii până în ziua de 18 August 
In cea mai mare măsură prin fo
losirea deșeurilor fi recuperărilor 
din fierul vechi. Numai echipele 
de sudori au folosit peste 1 000 
bucăți de capete de electrozi dela 
deșeuri. S’a valorificat peste 1700 
kg. tsblă și peste 6C0 kg. f er U. 
de diferite dimensiuni, nituri și

Minerul Mlic losif luptă pentru Plan, 
_______________ pentru pace

La poalele întinsului podiș 
Rusca, unde subsolul este plin 
de bogății minerale, într’un 
vârf de colină, este așezat re
numitul centru miner Ghelar.

Aici, generații după generații, 
familiile de pădureni au fost 
exploatate de proprietarii întin
selor păduri și de acționarii 
bogatului subsol al acestei re
giuni.

Locuitorii acestui ținut, chi- 
nuiți de mizeria creată de ex
ploatatori, au fost nevoiți să 
muncească din greu pentru a 
câștiga existența familiilor lor.

In acest vârf de colină, lo- 
cuesc și urmașii familiei mine
rului Alic zis Băloni, care de 
mici au cunoscut mizeria. losif, 
unul din copii minerului, dela 
o vârstă fragedă a început să 
muncească în mină. Sub biciul 
unor zbiri, oameni de în
credere a patronilor, el muncea 
10—12 ore pentru un salariu 
care abea îi ajungea pentru 
mâncare, cât pentru a se îm
brăca, nici vorbă.

El a muncit doi ani și jumă
tate numai cu 2 lei la oră.

Deși era un tânăr foarte des- 
ghețat, nu a putut ca să-și 
ridice calificarea deoarece unii, 
care erau favorizați de către 
rudele lor ce făceau parte din 
conducerea minei, o luau îna
intea lui, iar pentru mulți ca el, 
ridicarea calificării nu se putea 
face decât din trei în trei ani.

In aceste timpuri de grele 
încercări minerii din Ghelar, 
au gemut sub biciul bandiților, 
fără a putea să-și ceară drep
turile.

Combinatului și de intreprirperile 
din țară.

In primele 17 zile ale Junii 
Aug s\ s’au utilizat toate caretele 
de ț g’p, din care s’a”. fabricat 
sape, lopeți, casmale și thirnere 
p ntru brațele dela macaralele de 
ridicat blocuri dela secțiile Lami
noare ți Oțelărla S emens Martin 
și diferite alte piese.

Această 'acțiune a »dus secției 
o economie de peste 270.000 lei,

— LA GARAJ
Cele patru brigizi de economii 

care sunt formate la această secf e, 
în primele 17 z le ale lunii Au
gust au făcut o economie de 
77 199 lei.

Au folosit un automat „Pend x" 
pentru pornirea Dleselelor fSrfi 
acumulator, cabluri acumulator, 

— LA CONSTRUCȚII METALICE
șuruburi din f erul vechi, țeavă 
de aramă si carbid. Pentru repa
rație ce necesitau vagoanele de 
linie îngustă s’au valorific* *!  4 osii 
de vagoane, 3 bucăți osii tsmpcm, 
2 arcuri de vagiane ?i alfele, 
toate adunate din fierul vechi.

a dovedit aceasta și pe lângă 
împărțirea abatajului în mai 
multe fronturi, și-a împărțit și 
echipa pe 2 schimburi, iar re
zultatele nu au întârziat să apară. 
Echipa condusă de el, este con
siderată cea mai bună dela 
grupul Minelor Ghelar și do
vadă este îndeplinirea planu
rilor de producție fixate în fie
care lună.

In cinstea zilei de 23 August 
și a Congresului Comitetelor 
de luptă pentru pace, planul 
lunii August a fost îndeplinit 
în numai 16 zile.

* * *
— „Acum, cei trei copii ai mei 

nu mai suferă de foame — spu
ne Alic losif. — Ei sunt îngrijiți 
bine, au hăinuțe frumoase și 
curate și aceasta numai prin 
faptul că se aplică întocmai 
principiul socialist de salari
zare : fiecăruia după munca sa." 
Salariul lui se ridică deseori 
până la 20.000 lei lunar.

Minereul pe care noi îl scoa
tem, este pentru înflorirea Pa
triei noastre. Lupta poporului 
pentru pace, lupta poporului 
coreean pentru eliberarea sa 
este sprijinită de minerii noștri, 
într’una din zile, după termi
narea lucrului, am hotărît cu 
toți muncitorii din echipă ca 
salariul din una din zilele cele 
mai strălucite a muncii noastre, 
să fie dăruit fondului pentru 
poporul coreean, pentru fami
liile muncitorilor și țăranilor din 
Coreea, loviți de hoardele ame
ricane ce Ie au cotropit țara.

In felul acesta luptă Alic 
losif (Băloni) pentru întărirea 
Patriei, pentru pace.

Manea Vasile

Trebue s-oasă fn evidentă 
erh'pT de lăcîtuji condus! de 
Sneider Gheorghe care într’una 
d<n zile a găsit în fierul vechi 
25 de pistoale.

* * *
Z’ua de 23 August, pentru 

m'nerii din Ghelar a constituit 
un eveniment de o importanță 
deosebită.

Alic losif (Băloni) a văzut că 
greutatea ce o simțea până 
atunci, dispare încet, încet. — 
Atitudinea lui s’a schimbat. El 
a început să-și pună toată pri
ceperea pentru ca Patria noa
stră să prospere.

Primul gând pe care l-a și 
pus în practică, a fost acela 
de a ridica elemente. „Mina 
noastră se va desvolta — spune 
Alic losif (Băloni), — iar pen
tru aceasta trebue să ridicăm 
cadre sănătoase din rândul 
muncitorilor noștri". Până acum 
prin mâna lui au trecut zeci de 
muncitori, care astăzi sunt în 
munci de răspundere.

Din cei instruiți de el, astăzi 
opt sunt șefi de echipă, 25 sunt 
mineri, iar unul artificier.

El a mai aplicat și o serie 
de metode prin care ridică cu 
mult productivitatea muncii. — 
Cea mai însemnată este metoda 
minerilor sovietici, metoda ci
clică. Aplicând cu succes acea
stă metodă, el a reușit să-și 
organizeze bine echipa sa și 
nu mai lucrează pe un singur 
front ca altă dată.

Obișnuit abatajul său este 
împărțit în 2 sau 3 fronturi, iar 
când terenul de lucru este mai 
bun, ajunge să lucreze la 5 
fronturi deodată. Întotdeauna 
spune: „Dacă această metodă 
este aplicată cu succes, nu mai 
este nevoie de un număr mare 
de muncitori într’o echipă." El 

si a contr buit la reducere prețu
lui de cost al produselor.

Prin cotfecționarea chirnerelor 
prin'r’o matriță, s’a văzut că aces
tea au o calitate mult superioară, 
și în momentul de față se con- 
s ’mă cu 66o/o mai puține ca în 
lunile precedente, prin f»ptul că 
piesa se face dintr’un oțel mult 
mai tare, oțel care mai înainte nu 
se putea lucra la strung din cauza 
durității lui.

cabluri de oțel pentru frână de 
mână, cabluri pentru bornele de 
acvmu’ator, discuri de ambre’aj, 
rezervor de benzină, radiatoare și 
a'te piese necesare, care nu se 
mai scot din magaz a Combina
tului.

Până în prezent au pus în stare 
de funcționare 17 bu transfor- 
mându-le în pistoale de dăltuit. 
Numai prin punerea in stare de 
funcț’onare a celor 17 p'stoale 
s’au adus economii Combinatului 
în valoare de peste 250.000 lei.

întreaga secție în această pe
rioadă a recuperat și revalorificat 
materiale de peste 432.000 lei.
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