
Să pregătim temeinic
- noul an școlar

învățământul public constitue o 
importantă problemă de Stat.

In trecut, regimurile burghezo- 
moșierești, au făcut tot posibilul 
pentru ca in școli să intre cât 
mai puțini copii, în scopul de a 
ține populația țării în întuneric 
spre a o putea exploata fără 
împotrivire.

Și astăzi întâlnim — destul de 
des — oameni maturi analfabeți.

Aceștia sunt cei ce cad mai 
ușor în mrejele superstițiilor, a 
misticismului și se lasă ușor in
fluențați de zvonurile foștilor 
exploatatori.

Numai ținând poporul departe 
de lumină, capitaliștii au putut 
să-i ascundă adevărul și să-1 
exploateze promițându-i o răsplată 
„în ceruri".

Ne amintim cu ură în suflet 
de timpurile pe care le-a trăit 
poporul nostru muncitor, când în 
școlile primare intrau numai o 
mică parte din copii țăranilor să
raci și ai muncitorilor, mulți 
dintre copii rămânând analfabeți.

In regiunea noastră, cemune 
întregi nu aveau învățători, șco
lile fiind câte una pentru 6—7 
sate așezate la depărtare de 
10—16 kilometri de școală.

Și chiar în această situație, în
vățătorii din timpul burgheziei, 
căutau să facă din școlari servitori 
personali, care să le sape în gră
dină, să le aducă lemne din pă
dure, să i aprovizioneze cu ouă, 
găini, țuică, etc. învățământul fiind 
pe al doilea plan.

Deaceea o foarte mare parte 
din locuitorii regiunilor muntoase 
sunt analfabeți, — începând dela 
capul familiei și până la copilul 
de 10 — 15 ani.

Acest sistem de a ține în igno
ranță poporul, sistem utilizat în 
trecut de capitaliștii ce conduceau 
țara noastră, se aplică astăzi în 
țările imperialiste și înfeudate ame
ricanilor și englezilor.

Acolo se închid pe an ce trece 
un număr tot mai mare de școli, 
copii dela vârsta de 6 ani fiind 
puși la munci brute care să mă
rească beneficiile exploatatorilor 
băștinași, slugi ale imperialiștilor.

Jn țările de democrație populară 
care merg pe drumul arătat de 
Marea Țară a Socialismului U. 
R. S. S., lucrările se prezintă cu 
totul sub alt aspect.

Aici condițiile de învățătură se 
îmbunătățesc necontenit; se con- 
struesc moreu școli noi, se înfiin
țează internate și cantine.

Poporul român descătușat și 
stăpân pe destinele sale își fău
rește sub conducerea Partidului 
său, o viață nouă, luminoasă și 
fericită.

Pentru prima dată în istoria 
țării noastre, regimul de democra
ție populară a pornit la cuprin
derea în școlile elementare a tu
turor copiilor de vârstă școlară.

Atât în anii trecuți cât și în 
anul acesta, s’au obținut însem
nate succese în lupta pentru șco
larizarea copiilor de vârstă școlară 
și de alfabetizare a maturilor. 
Numai în anul acesta peste 700.000 
de oameni au învățat să — scrie 
— și să citească.

In noul an școlar, — care va 
fi primul an școlar al Planului 
nostru Cincinal, — trebue să de
punem toate eforturile pentru ca 
nici un copil de vârstă școlară 
să nu rămână în afara școlii.

Pentru a atinge acest scop, tre
bue să acordăm cea mai mare 
atenție tuturor problemelor legate 
de școlarizarea copiilor din clasa 
I. și din celelalte clase elementare.

In primul rând trebue să ne 
îngrijim de asigurarea condițiuni- 
lor materiale ca: localuri, material 
didactic, echipament, cantine, etc.

Organizațiile de Partid din Hu
nedoara, Ghelar șiTeliuc precum 
și Comitetele Provizorii d<n aceste 
comune trebue să desfășoare o 
intensă activitate pentru pregătirea 
condițiunilor materiale necesare 
unei bune școlarizări și împreună 
cu organizațiile U. T. M. și U. F. 
D. R. să ducă o largă muncă de 
lămurire pentru ca fiecare părinte 
ce are copii de vârsta școlară să-i 
înscrie în școlile primare.

Să se arate prin convorbiri dela 
om la om că în școala de astăzi, 
copii sunt învățați să-și croiască 
o viață mai bună decât aceea de 
care au avut parte părinții lor, 
iar a nu merge la școală înseamnă 
a rămâne în urma întregului 
popor muncitor.

Să se demaște fără cruțare zvo
nurile otrăvite ale chiaburilor — 
cozile de topor ale reacțiunii — 
care caută prin manevre mârșave 
să țină copii departe de școală, 
să prelungească existența obscu- 
ratismului, să țină astfel deschis 
izvorul analfabetismului.

Fiecare muncitor din Combina
tul nostru trebue să-și pună ca o 
sarcină principală munca pentru 
lămurirea părinților cu copii în 
vârsta de școlarizare și, așa cum 
luptă în producție pentru a întări 
economia noastră națională, să 
lupte — pentru a ajuta Partidul 
și Guvernul nostru, să realizeze 
școlarizarea tuturor copiilor din 
Republica noastră.

Școlile elementare se deschid 
în preajma începerii Congresului 
Comitetelor de luptă pentru pace 
din țara noastră.

Compania de pregătire a des
chiderii școlilor coincide cu cam
pania pregătirii Congresului.

Să împletim strâns aceste cam
panii, luptând pentru a da țării 
cât mai malt minereu, fontă, oțel 
și laminate, pentru a asigura o 
perfectă școlarizare, conștienți că 
luptând pentru noi succese în 
domeniul economic și al învăță
mântului întărim lupta pentru 
pace iar copii noștri vor deveni 
luptători conștienți și hotărîți în 
lupta pentru pace și socialism.

In cinstea Congresului Comite
telor de luptă pentru pace, în 
cadrul pregătirii primului nostru 
Plan Cincinal să intensificăm lupta 
pentru realizarea lozincii:

„NICI UN COPIL DE VÂRSTA 

ȘCOLARA IN AFARA ȘCOLII".
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Oamenii muncii din Combinat și-au ales 
reprezentanții pentru Congresul Comitetelor 

de luptă pentru pace
In marea sală a Casinoului, a 

avut loc în ziua de 3 Septembrie 
conferința delegaților Comitetelor 
de luptă pentru pace din secțiile 
Combinatului nostru pentru ale
gerea delegaților la Congresul 
Comitetelor de luptă pentru pace 
din țara noastră ce se va desfă
șura în zilele de 9 — 12 Septem
brie la București.

Numeroasa asistență a manifes
tat cu mult Înainte de deschiderea 
conferinței pentru Marea Uniune 
Sovietică, bastionul păcii și a 
independenței popoarelor și pen
tru genialul ei conducător tova
rășul Stalin.

Muncitorii au înfierat prin lo
zinci pornite din sute de glasuri 
deodată pe provocatorii de război, 
imperialiștii americani și englezi 
și mârșavele lor slugi titoiste.

La propunerea tov. Pop Mihai, 
secretarul Sindicatului, cu ovații 
îndelungate muncitorii au ales pe 
tovarășul Stalin în fruntea prezi
diului de onoare al adunării.

Tovarășul Toma Constantin, 
secretarul Comitetului de luptă 
pentru pace al Combinatului luând 
cuvântul, face expunerea situației 
internaționale referitoare la lupta 
dusă de Frontul Organizat al Par
tizanilor Păcii, arătând concret 
succesele obținute în lupta mili
oanelor de oameni cinstiți împo
triva ațâțătorilor Ia un nou război, 

Darea de seamă a Comitetului 
de luptă pentru pace făcută de 
tovarășul Stanciu Nicolae, preșe
dintele Comitetului, a arătat acti
vitatea depusă de Comitetul de 
Luptă pentru pace din Combina
tul nostru și întreprinderea de 
Construcții 12 din Hunedoara: 
munca de lămurire susținută, po
pularizarea articolelor apărute în 
presă prin stația de amplificare, 
întocmirea de hărți, panouri, etc. 
Campania pentru strângerea de 
semnături pe Apelul delaStockholm 
s’a desfășurat cu însuflețire, strân- 
gându-se peste 12.000 de semnă
turi.

La discuțiile care au urmat 
numeroși asistenți au luat cuvântul 
exprimându-și hotărîrea lor de a 
sprijini prin fapte Congresul Co
mitetelor de luptă pentru Pace.

„Delegații noștri să spună la 
Congres că suntem hotărîți să ne 
înzecim eforturile pentru a da 
produse cât mai multe și cât mai

In lupta pentru Plan, pentru pace
Importante realizări în Combinat

întrecerea, socialistă declanșată în întâmpinarea Congresului 
Comitetelor de luptă pentru pace din Republica Populară Română, 
continuă cu avânt, obținându-se noi succese în realizarea progra
melor de producție.

Astfel pe perioada 1—30 August a. c., muncitorii Combina
tului nostru au obținut rezultate frumoase în câmpul muncii, toc
mai datorită faptului că întrecerea socialistă a fost bine organizată, 
desfășurându-se în bune condițiuni.

Furnalul Nr. 3, furnal fruntaș
In perioada 1—30 August, Fur

nalul Nr. 3, a obținut o depășire 
de 20,48%, în cadrul căruia s’a 
evidențiat în mod deosebit echipa 
condusă de prim-topitorul Isac 
Mihuț cu o depășire de 27,53%, 
urmată de a lui Costea Nicolae 
111 21,15% și a lui Muntean Gh. 

bune, și întărind Patria noastră 
să luptăm alături de Marea Uni
une Sovietică sub conducerea ge
nialului Stalin, pentru a impune 
Pacea". — Cu aceste cuvinte s’a 
adresat tovarășul Lăcătuș Dumitru 
delegaților ce ne vor reprezenta 
la Congresul comitetelor de luptă 
pentru pace. Și urmându-i pilda 
mulți alți muncitori sau ridicat și 
și-au luat angajamentul de a pro
duce cât mai mult pentru a-și 
arăta asentimentul lor la lupta 
dusă de puternicul lagăr al păcii.

Tov. Toma Adam dela O. S. M. 
și-a luat angajamentul în numele 
oțelarilor ca în ziua de 7 Septem
brie când se va face „Schimbul 
păcii" producția zilei să depășea
scă cel mai înalt vârf atins până 
în prezent și să îndeplinească 
planul trimestrial cu 3 zile înainte 
de termen.

Intr’un viu entuziasm au fost 
aleși delegații ce au primit man
datul de a duce cuvântul celor 
peste 15 mii de oameni ai muncii 
din Hunedoara la Congresul din 
București. — Fruntașul miner 
Lup Ioachim decorat cu Ordinul 
Muncii clasa 111. a fost ales în 
unanimitate cu aplauze furtunoase 
ca și Alic Iosif Băloni, care a dat 
cu 4OO°/o minereu peste normă 
pentru întărirea lagărului Păcii. 
Cei 15 delegați aleși sunt munci
tori din cei mai buni, hotărîți și 
vajnici luptători pentru apărarea 
păcii: Moise Ioan Boagă, bătrân 
furnalist medaliat, Simeria Gheor- 
ghe oțelar fruntaș medaliat, Balint 
Alexandru turnător medaliat, Stan
ciu Nicolae laminator decorat cu 
Ordinul Muncii clasa 111., Olteanu 
Silvia sudoră, Călin Lulu inginer, 
Iuga Maria și,Cazan Florica mun
citoare, Dănică Ioan sortator la 
Laminoane, Dumitru Gheorghe 
sudor decorat, Iacob Iosif dulgher 
și Dosea Gheorghe mecanic.

După alegerea delegaților, adu
narea a votat în unanimitate o 
moțiune către Comitetul Perma
nent pentru Apărarea Păcii din 
Republica Populară Română, prin 
care se cere încetarea imediată a 
agresiunii invadatorilor americani 
în Coreea și se exprimă .angaja
mentele muncitorilor hunedoreni 
pentru apărarea păcii.

La sfârșitul adunării Ansamblul 
Sindicatului a desfășurat un fru
mos program artistic. N R 

cu 13,29%, mai multă fontă peste 
plan.

La Furnalul Nr. 1, echipa frun
tașă este a prim-topitorului Dojescu 
Simion, care și-a depășit progra
mul de producție cu 10,40%, ur
mată fiind de a lui Baba Ioan cu 
9,71%, și a lui Schweighoffer Abel

In cinstea Congresului

Tot mai multe echipe 
de mineri fruntașe

întrecerea socialistă in cadrul 
Minelor de fler Ghelar, continuă 
cu avânt. Tot mai multe echipe 
de mineri depășesc normele și 
dau minereu de calitate superioară, 
în cinstea Congresului Comitete
lor de luptă pentru pace.

Muncind sub lozinca: „Douăși 
jumătate tone de minereu pe om 
și schimb pentru întărirea Patriei, 
pentru pace", ei nu se mulțumesc 
cu rezultatele obținute până acum, 
intensificându-și eforturile pentru 
a da o producție tot mai sporită.

In felul acesta, s’a reușit ca in 
cursul lunii August pe întreaga 
mină programul de producție sta
bilit să fie depășit cu un procen
taj de 23,53%.

In cursul lunii August, în fruntea 
întrecerii socialiste se află Ori
zontul Lucaci, cu o depășire de 
86,60%, în cadrul căruia s’a evi
dențiat în mod deosebit echipa 
lui Moga Nicolae, cu o depășire 
a programului de 165®/,, urmată 
de echipa Nr. 6 cu 116% și echipa 
Nr. 1 cu o depășire de 108%.

La fel și echipele de pe orizontul 
4 ca a lui Leca Nicolae, Zepa 
Florea și Oprișa Gheorghe, au 
obținut depășiri importante, prima 
103%, a doua 93% și a treia 
79% peste programul de pro
ducție.

In cadrul Orizontului II care a 
depășit programul cu 17,6% s’a 
evidențiat echipa lui Lup Ioachim 
dela „Abatajul Păcii", cu o depășire 
de 140%, a lui Alic Iosif (Băloni) 
cu 85% și a lui Munteanu Vasile 
cu 47%.

La Orizontul I echipa fruntașă 
este a lui Vlad Aurel, cu o depă
șire de 92%, a lui Radu Dumitru 
cu 68% și a lui Daniel Ștefan cu 
44%.

La Mina de Vest lucrul fiind 
bine organizat, depășirea a fost 
de 79,4%, iar echipele fruntașe 
sunt a lui Toma Aron, Vâță Aron 
și Peticei Moise, cu o depășire 
respectiv de 89%, 84% și 50%.

La aceste depășiri contribue în 
mare măsură și meseriașii dela 
Atelierele de întreținere care repară 
sculele necesare minierilor și mon
tează instalațiile necesare minei. 
Dintre acești meseriași devotați 
muncii putem aminti pe Pătrău 
Aron, Hanț Alexandru, Gostian 
Gheorghe, Duduia Carol și Popo- 
vici Aron. u 

cu o depășire de 3,66%.
Pe întreg furnalul programul 

a fost depășit cu 7,80%.

Echipa tânărului oțelar 
Stanciu Aurel fruntașe 

pe secție
Și oțelarii Combinatului nostru, 

întâmpină mărețul Congres al Co
mitetelor de luptă pentru pace cu 
noui succese in câmpul muncii.

Depunând tot efortul pentru în
deplinirea Planului de Stat, la 
cuptorul Nr. 3 s’a evidențiat în mod 
deosebit echipa condusă de prim- 
topitorul Stanciu Aurel cu o de
pășire de 31,15%, urmată de a 
lui Ilea Gheorghe cu 15,80%, și

(Coijttaxu»» Jja •)
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Cu prilejul Congresului Comitetelor de luptă pentru pace 
în editura „Cartea Rusă" va apare:

„Cultura putredă a ațâțătorilor 
americani la război"

S’a îmbunătățit munca în cadrul Complexului G. M. A. 
la Combinatul Siderurgic Hunedoara

In această broșură G. Vladâchin 
și V. Nâbin demască toate dede
subturile așa zisei culturi „înain
tate* americane, scoțând în lumi
nă aspectul reacționar al civilizației 
de peste Ocean.

Deși cel de al doilea măcel 
mondial abia a luat sfârșit, U.S.A. 
continuă să ducă o politică agre
sivă și reacționară.

Stăpânii trusturilor simt că pă> 
mântui le fuge de sub picioare, 
că pieirea le este aproape, și de 
aceea Încearcă să se salveze, ră
pind libertatea popoarelor, aten
tând la pacea lor.

Paralel cu militarizarea apara
tului de stat, ei duc o înverșunată 
luptă pe frontul ideologic, promo
vând tot soiul de teorii reacțio
nare în știință și artă.

In dosul acestor teorii se văd 
Insă limpede scopurile mârșave 
ale aspiranților la dominația lumii.

Arta pentru artă, cultul supra
omului, teoriile rasiste și naționa
liste, elogierea „modului de viață 
american* sunt droguri prin care 
se caută otrăvirea sufletului oame
nilor cinstiți, adormirea conștiinței 
de clasă.

Odată cu operele defetiste pesi
miste, exportate paralel cu planu
rile economice croite de Wall-Street, 
națiunile primesc lanțurile subju
gării economice și politice.

Scrisoare deschisă
către tovarășul șef de secție dela Furnale

Cred că ați auzit de căderea 
mea în silozul de calcar din 
fața Gării de Sus; dar să nu 
fiți îngrijorat, cazul nu este 
grav, — nu m’am ales decât cu 
câteva leziuni la șold și alte 
părți ale corpului.

Mi-a părut foarte bine când 
am auzit că tovarășii dela Pro
tecția Muncii și Dvs. ați luat 
măsuri de reparare a silozului. 
Era și timpul; nu se mai putea 
trece pe el decât după câteva 
luni de antrenament în echili
bristică.

La fel m’am bucurat când am 
auzit că ați luat măsuri de 
gospodărire a serviciului. Eramai 
mare rușinea ca tocmai în fața 
Furnalului Nr. 1 să fie arun
cate în neștire colțuri de cără
midă, bucăți de țevi, fiare vechi 
și altele.

Nu știu dacă dâmbul de pă
mânt, fiarele vechi și zgura re
zemată de cabinele cântarelor ce 
nu mai funcționează au vre-un 
rost să mai existe. Nu știu da
că nu greșesc amintindu-vă; 
poate sunt trecute în planul 
Dvs. de gospodărire!?

Am văzut aruncate aproape 
pe toată platforma de sus a 
furnalelor, colțuri de țiglă și 
bucăți de lemne. După mine 
și-ar avea locul în altă parte!?

Presa americană‘defăimează zil
nic politica de pace Uniunii 
Sovietice, iar mărețele înfăptuiri 
din statele de democrație populară 
sunt obiectul calomniilor dela 
„Vocea Americii*.

Linia pe care actualii conducă
tori ai Statelor Unite o imprimă 
educării tinerii generații de ameri
cani, nu este deloc străină de di
rectivele fasciste ale lui Hitler și 
Mussolini.

Cinematograful, teatrul, presa, 
școala, radio-ul au fost invadate 
în U.S.A. de propaganda antiso- 
vietică și militaristă, impusă de 
magnații grupurilor financiare.

Chiar în America insă, iubitorii 
de pace și progres nu se mai lasă 
înșelați de propaganda mincinoasă 
plătită de trusturi.

Armata oamenilor muncii, care 
au semnat Apelul pentru pace, 
pronunțându-se pentru interzicerea 
bombei atomice, este mai puter
nică decât stipendiații dolarului, a 
căror înfrângere a devenit inevita
bilă.

Broșura lui Vladâchin și Nâbin, 
bine documentată și scrisă într’un 
limbaj combativ, prezintă o deo
sebită importanță în momentul 
politic în care apare, aducând lu
mină în mintea oamenilor muncii 
în privința culturii putrede a ațâ
țătorilor la război americani.

Poate și astea sunt trecute în 
planul dvs. de gospodărire!

M’ar bucura foarte mult dacă 
ați pune un responsabil cu stin
gerea luminei ; zău e păcat să 
se irosească curent de pomană! 
Vă jur că am văzut becuri a- 
prinse ziua în amiaza mare! 
Și nu unul; mai multe. O mai 
uita omul, nu zic ba! Dar nu 
așa des!

Nu ar fi rău dacă ați trece 
în planul de gospodărire și re
pararea balustradei și platformei 
podului ce duce în făuria de 
cărbuni, — s'ar evita și acci
dentele. Nu sunteți de aceeași 
părere ?

Piesele „stației de aglomerare" 
ce a venit din U. R. S. S. sunt 
depozitate în niște șoproane. 
Foarte frumos că ați făcut șo
proane pentru a le păzi de 
ploaie, dar ați uitat, tovarășe 
șef al Serviciului Furnale, să 
bateți carton pe o parte din șo
proane și de aceea pe timp de 
ploaie cade apa pe ele ca afară. 
Ce ați zice dacă ați trece și 
aceasta în planul dvs. de gos
podărire ?

Nemai având loc de scris 
închei, sperând că veți trece la 
o mai bună gospodărire a secției; 
nu de alta dar, ... să nu mai 
cadă și alții în „siloz" cămine.

NIcuță Tănase

In urma criticii aduse de ziarul 
„Scânteia", din 2 August 1950, 
în articolul intitulat: „La Hune
doara încă nu s’a făcut nimic în 
legătură cu complexul G. M. A.“, 
Comitetul de partid dela Combi
natul Siderurgic Hunedoara, pre
cum și organizațiile de masă din 
Hunedoara au pornit la îmbună
tățirea situației. Astfel, în ziua de 
3 August a fost convocată o șe
dință specială de către Comitetul 
de partid al Combinatului Side
rurgic Hunedoara, la care au par
ticipat președintele sindicatului 
Combinatului, reprezentanți ai co
lectivului sportiv și ai organizației 
U.T.M. din Combinatul Siderurgic 
Hunedoara,reprezentantulC.C.F.S. 
din Deva, precum și Direcțiunea 
Combinatului.

In această ședință s’a citit arti
colul din ziar. Comitetul de partid 
și-a însușit pe deplin critica adusă

Alte realizări în cadrul Complexului G. M. A.
La Combinatul Siderurgic Hu

nedoara Complexul G. M. A. a lu
at o mare desvoltare în urma 
criticii aduse de ziarul Scânteia. 
Numeroși tineri vin zilnic să se 
înscrie și să ia parte la antrena
mentele G. M. A. ce au loc pe cele 
două stadioane din Hunedoara. 
Până în prezent au participat pe
ste 1.000 de tineri, care caută 
să-și însușească temeinic cele pre
date de antrenorii lor. Antrena
mentele se fac cu regularitate de' 
5 ori pe săptămână între orele 17 
și 19,30.

La complexul F. G. M. A. pro
bele la cursa cu obstacole au fost 
trecute de aspiranți; la aceste pro
be tinerele Bințânțan Elena și 
Ghedeon Edit precum și aspiran
tul Marica Ștefan au reușit 
excelent.

In lupta pentru insigna G.M.A., 
35 de tineri au trecut probele de 
alegeri la Grupa I, II și a III, 
fiind înregistrate în carnetele res
pective de rezultate. 

te întâmpinarea
Congresului Comitetelor de luptă pentru pace

EDITURA „ARLUS — CARTEA RUSĂ" 
recomandă următoarele lucrări:

1. A. Bezâmenschi: „Versuri de mânie" (în românește de Dan
Deșliu, în limba germană de Gerty Rath)

2. „ Teatru antiimperialist" (A. Surov: Concetățeanul președintelui
— S. Mihalcov: Vreau acasă
— B. Lavreniev: Vocea Americii)

3. S. Mihalcov: „ Vreau acasă11 (în limba germană)
4. B. Lavreniev: „Vocea Americii11 (în limbile maghiară și

germană)
5. „Pentru pace, pentru democrație" (culegere de poezii și coruri)

de „Scânteia". După analizarea 
lipsurilor avute în munca de răs
pândire a sportului în masă s’au 
împărțit sarcini concrete menite a 
îmbunătăți munca.

Printre angajamentele luate sunt: 
mobilizarea muncitorilor pentru 
înscrierea și participarea la pro
bele G.M.A. — pe linie de U.T.M. 
1000 tineri, iar pe linie sindicală 
încă 1000 de tovarăși; procurarea 
de material sportiv ; înființarea de 
noi secții sportive; trimiterea aspi
ranților pentru antrenament de 
natație la Geosgiu; amenajarea și 
îngrijirea terenului sportiv.

Aceste angajamente au fost în
deplinite până in prezent în bună 
măsură. Astfel s’au procurat pen
tru 320 aspiranți: maieuri, pantofi, 
chiloți, etc. In ziua de 16 August 
au fost trimiși 24 de tineri la an
trenamentul de natație la Geoagiu.

Probele în alegeri au scos la ive
ală noi elemente din rândurile 
muncitorilor.

La cursa cu obstacole s’au fă
cut două antrenamente controlate 
cu toți aspiranții.

In cinstea zilei de 23 August 
60 de aspiranți au participat la 
luarea probei de înnot care s’a ți
nut la Geoagiu, toți având o com
portare satisfăcătoare.

Astfel până in prezent probele 
au fost trecute de 101 tineri care 
au dat dovadă de multă dragoste 
față de sport.

Secția de atletism, hand-ball și 
foot-ball a Combinatului Siderurgic 
Hunedoara și-a luat probele la 
alegeri pentru Complexul G.M.A. 
Nici-un tânăr nu a rămas fără vi
zita medicală care se face pe mă
sura prezentării lor. Rezultatele 
obținute până în prezent sunt mul
țumitoare, ținându-se seama că 
majoritatea aspiranților sunt înce
pători.

Mai lasă încă de dorit pregăti
rea tinerilor, deoarece antrenamen

Au fost înscriși 640 aspiranți la 
probele G.M.A. Aceștia fac în mod 
regulat antrenament pe cele două 
terenuri de sport, sub conducerea 
antrenorilor și profesorilor de edu
cație fizică. Pe noul stadion spor
tiv a fost construit și așezat un 
panou reprezentând insigna G.M.A. 
Prin secțiile Combinatului și pe 
străzi sunt afișate lozinci care 
mobilizenză tineretul să se înscrie 
la complexul G.M.A. S’au eliberat 
până în prezent 130 carnete aspi
ranți. Au luat ființă secții de tir, 
ciclism și basket. In acest timp 
au avut loc două antrenamente 
controlate la G.M.A. Conducerea 
colectivului sportiv și-a luat anga- 
lamentul să ducă la Îndeplinire 
toate angajamentele, continuând 
munca de organizare temeinică a 
desfășurării în bune condițiuni a 
Complexului G. M. A.

(Din „Scânteia")

tele nu se fac cu aceiași tineri 
zilnic, ei lucrând în producție în trei 
schimburi, zilnic prezentându-se 
noi aspiranți pe stadion. Deaseme- 
nea nu a fost dusă suficientă 
muncă de lămurire din partea 
colectivului sportiv pentru ca tine
rii să vină regulat la antrenamen
te.

O problemă care frământă pe 
tinerii aspiranți este faptul că până 
în prezent cu toate intervențiile 
făcute de colectivul sportiv C. S. 
Hunedoara la C.C.F.S. Deva, încă 
nu au primit armele de tir și își 
pun întrebarea cum vor trece 
această probă dacă nu au cu ce 
să facă antrenament.

C.C.F.S. Deva trebue să ia de 
urgență toate măsurile pentru ca 
colectivul sportiv C. S. Hunedoara 
să primească armele de tir pentru 
ca tinerii muncitori participanți la 
probele Complexului G. M. A. să 
poată face antrenamentul necesar, 
obținând cele mai frumoase rezul- 
tate’ Negru Nlcolae

corespondent

ANUNȚ
Ministerul învățământului Public 

a aprobat înființarea unui liceu 
seral mixt la Hunedoara. Acest 
liceu va putea fi frecventat de 
tovarășii din câmpul muncii, indi
ferent de ocupație.

Pentru a putea urma acest liceu 
se cer 7 clase primare sau gim
naziul unic sau 3 clase secundare.

Cursurile sunt complect gratuite 
și încep zilnic la ora 17 (5).

înscrierile la liceu se fac zilnic 
între orele 8—13, 16—19 la Direc
țiunea Școlii Medii Siderurgice din 
Hunedoara și durează până la 
10 Septemvrie a. c.

In numărul viitor al ziarului vom 
reveni cu detalii asupra duratei 
școlii și drepturile ce se vor acor
da absolvenților liceului.

DOI ANI DELA 
MOARTEA LUI A. A. JDANOV

Acum doi ani la 31 August, a 
încetat din viață după o grea boală 
A. A. Jdanov, unul dintre cei mai 
de seamă conducători ai Statului 
Sovietic. încă din tinerețe, din anul 
1912 el a intrat în mișcarea revo
luționară ca membru al unui cerc 
8ocial-democrat al tineretului stu
dios din orașul Tver (Calinin). 
In 1915 el devine membru al Par
tidului Comunist (bolșevic), dove- 
dindu-se a fi cu timpul un activist 
de frunte. In timpul primului răz
boi mondial, fiind mobilizat, el 
duce o intensă propagandă bolșe
vică fn rândurile soldațiior și ia 

parte la pregătirea Marei Revoluții 
Socialiste în Ural.

A. A. Jdanov a făcut parte din 
acei activiști ai Partidului care 
s’au ocupat în timpul războiului 
civil și intervenției străine cu edu
cația politică a soldațiior din Ar
mata Roșie. După victoria Revo
luției din Octomvrie, în perioada 
de refacere a economiei naționale, 
A. Jdanov conduce diferite sectoare 
de muncă, dovedindu-se a fi un 
bun organizator, un om cu reale 
calități de bolșevic.

In toate muncile încredințate, el 
a dus o luptă neobosită pentru 

aplicarea în viață a principiilor 
leninist-staliniste, purtând cu dem
nitate steagul partinității bolșevice, 
apărând cu însuflețire pozițiile 
ideologice ale comunismului.

In urma asasinării lui S. M. 
Chirov, în anul 1934, Andrei A. 
Jdanov este trimis de Partid la 
Leningrad pentru a conduce orga
nizația de Partid de acolo.

După cel de al 18-lea Congres 
al Partidului, A. Jdanov a fost 
ales membru In biroul politic al 
C. C. al P. C. (b) al U. S.

In timpuljMarelui Război pentru 
Apărarea Patriei din însărcinarea 
Partidului și Guvernului, Andrei A. 
Jdanov a organizat apărarea Le
ningradului.

După terminarea războiului el 
este însărcinat să aplice în viață 
directivele Partidului pentru edu

cația comunistă a poporului sovie
tic. In acest sens el ține o serie 
întreagă de rapoarte asupra pro
blemelor de literatură, artă și filo
zofie, ducând o luptă consecventă 
pentruca fruntașii din frontul 
ideologic să pună în mod curajos 
noi probleme teoretice și să gene
ralizeze experiența bogată a U. R. 
S. S. în construirea socialismului.

Andrei A. Jdanov a acordat un 
rol de seamă criticii și autocriticii 
ca metodă comunistă de educație 
a cadrelor și maselor.

Astfel In raportul său asupra 
revistelor „Zvezda" și „Leningrad" 
arată: „Tovarășul Stalin ne învață 
că dacă vrem să ne păstrăm ca
drele, să le instruim și să le edu
căm, nu trebue să ne temem de 
critica principială, curajoasă, des
chisă și obiectivă. Numai o critică 

curajoasă și deschisă ajută pe 
oamenii noștri să se perfecționeze, 
ti îndeamnă să meargă înainte și 
să învingă piedicile din activitatea 
lor. Acela care se teme de critică 
In activitatea sa, este un laș și un 
nevrednic, un om care nu merită 
respectul poporului".

Ca un adevărat discipol credin
cios al tovarășului Stalin, A. A. 
Jdanov a învățat cadrele să lucreze 
în stil stalinist.

Viața și activitatea lui Andrei A. 
Jdanov fruntaș al activiștilor con
ducători ai mișcării muncitorești 
internaționale, constitue pentru toți 
un exemplu viu care îi însuflețește 
în lupta contra exploatării, în lupta 
înflăcărată pentru victoria comu
nismului.
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Să intensificăm lupta pentru îmbunătățirea protecției 
muncii în Combinatul nostru

ȘTIRI DIR ȚRRfl URDE 
se consTRUEȘTE comunismul*

In mai multe numere a gazetei 
noastre am criticat modul super
ficial al Direcțiunii Combinatului 
de a privi problema protecției 
muncii, fapt care a provocat o 
mulțime de accidente dintre care 
și unele mortale.

In urma acestei critici s’a ob
servat o îmbunătățire simțitoare a 
măsurilor de securitate și protecție 
dintre care remarcăm:

— S’a instalat ventilatorul ia 
Turnătoria de fontă și gazele se 
pot evacua nemai viciind atmos
fera in aceeași măsură ca înainte.

— La Fabrica de oxigen s’a 
întins un strat de nisip peste car
tonul gudronat al depozitului care 
asigură acoperișul contra incen
diilor ce s'ar fi putut naște din 
scânteele locomotivelor.

— Peste tot în locurile de în
cărcare și descărcare a vagoanelor 
s’au instalat becuri ce luminează 
suficient.

— La Prăjitoare s’au reparat și 
s’au făcut noi balustrade.

— Pentru distribuirea laptelui 
în bune condițiuni s’au procurat 
vase de aluminiu și căni sufi 
ciente.

— Instructajele se țin de două 
ori pe zi cu noii angajați și de 
două ori pe lună cu secțiile.

Ca urmare a instructajelor, ac
cidentele din luna August s’au 
redus simțitor, neflind nici unul 
mortal.

Cel mai grav accident din cursul 
acestei luni a avut loc la Secția 
Laminoare, accident în care mun
citorul Bombaru Gheorghe, nou 
angajat, și-a pierdut vârfurile la pa
tru degete dela mâna dreaptă.

Concursul gazetelor de perete în cinstea zilei de 23 August
In cinstea zilei de 23 August, 

colectivele redacționale ale gaze
telor de perete au hotărit organi
zarea unui concurs al gazetelor 
din fiecare secție.

In cadrul acestui concurs s’a 
văzut munca depusă de fiecare 
colectiv în parte; s’a văzut că 
unele din colective și-au îmbună
tățit munca lor, iar altele au ne
glijat munca gazetei de perete, 
prezentându-se la concurs cu ga
zete pregătite în pripă, superficial.

Premiul I a fost câștigat de 
gazeta „Eliberarea* dela Admi
nistrativ. Colectivul acesteia și-a 
însușit critica adusă de ziarul no
stru cu ocazia concursului dela 
1 Mai și a muncit cu hotărîre 
pentru a lichida lipsurile avute. 
Atât fondul, cât și articolele ga
zetei oglindesc în mod fidel ziua 
de 23 August, lupta pentru pace, 
realizările Partidului și Guvernului 
— acestea concret adaptate la 
specificul locului.

Premiul II a fost câștigat de 
gazeta de perete „Laborantul* 
dela Laborator. Fondul acestei ga
zete a oglindit în modul cel mai 
sugestiv dintre toate gazetele, ziua 
eliberării noastre naționale, deci 
colectivul a depus muncă în acea
stă direcție. Se cere o mai intensă 
muncă din partea colectivului în

In cinstea Congresului din 9—12 Septemvrie

Muncitorii dela C. F. U. au obținut însemnate economii
Angrenați în întrecere socialistă 

pe sectoare și schimburi In cin
stea Congresului de luptă pentru 
pace, introducând metode noi de 
de lucru, muncitorii Servi
ciului de Transporturi 
au făcut față cu cinste nevoilor 
celorlalte secții din uzina noastră 
și au redus în mod simțitor locații
le la vagoanele de C.F.R. La sec
ția Tracțiune, echipele conduse 
de Dobrater Andrei, Chițu Ghe
orghe, Șeremet Ioan, au făcut 
economii de arcuri de vagoane 
și locomotive, tampoane de vag
oane și locomotive, cositor, șuru
buri de diferite dimensiuni, câr

Acest accident se datorește in 
mare măsură șefului de ech’pă 
Ciucă Vasile care nu a dat un 
instructaj suficient noului angajat 
și l-a pus la o muncă periculoasă 
fără a-1 supraveghea.

După cum am reamintit mai 
sus în cursul lunii August acci
dentele au fost toate de mică 
gravitate, muncitorii reîntorcându- 
se în câmpul muncii în medie 
după 6—8 zile.

Numărul lor a scăzut cu 9*/» 
față de luna Iulie și coeficientul 
de gravitate e aproape nul în com
parație Cu lunile anterioare.

Totuși aceste rezultate nu ne pot 
mulțumi deplin, deoarece în pro
blema protecției muncii mai sunt 
o serie întreagă de lipsuri ce tre- 
buesc lichidate cât mai urgent.

Semnalăm astfel:
La Secția Furnale, la silozurile 

de cocs și minereu nu s’au insta
lat balustrăzi de protecție, iar 
inginerul Dobra, sesizat în nenu
mărate rânduri rămâne pasiv, deși 
cele mai dese accidente se în’âm- 
plă in secția sa.

Cu toate insistențele inspec
torilor tehnici cu protecția muncii, 
ing. Dobra nu a dat sarcină ma
eștrilor și șefilor de echipă să ia 
parte la ședințele de protecția 
muncii.

Vestiarele și băile furnalelor 
nu au apă și deaceea W. C.-urile 
exală un miros insuportabil.

Aici este vina întreprinderii de 
Construcții Speciale care a eva
cuat pompa de apă care alimenta 
terenul de sus al furnalelor, — 
pompă instalată sub scările pla
nului înclinat.

privința verificării articolelor pu
blicate, pentru a evita unele gre
șeli politice și confuzii avute în 
unele articole a gazetei prezentată 
la concurs, pentru a nu le mai 
repeta în viitoarele gazete.

Premiul III a fost câștigat de 
gazeta „Mecanicul* dela Mecanică, 
al cărei colectiv a reușit să redea 
întocmai eforturile depuse de mun
citorii secției în întâmpinarea zilei 
de 23 August și a Congresului 
Comitetelor de luptă pentru pace.

Au primit mențiune : „Oțelarul* 
dela O. S. M., „Eliberatorul* dela 
Turnătoria de fontă și gazeta dela 
Modelărie.

Pe lângă aceste gazete care 
într’o măsură mai mică sau mai 
mare au corespuns așteptărilor, o 
serie de colective redacționale nu 
și-au dus la îndeplinire sarcinile, 
prezentându-se cu gazete super
ficiale, de mântuială.

Printre acestea amintim gazeta 
„Minerul* dela Ghelar, al cărui 
colectiv n’a depus nici un efort 
pentru a face o gazetă bună 
demnă a se prezenta la concursul 
în cinstea zilei de 23 August. 
Fondul gazetei nu oglindește de
loc ziua de 23 August, aspectul 
gazetei fiind cu totul neglijat. La 
gazeta „Auto-transport* dela Garaj 
găsim o serie de greșeli politice 

lige de tracțiune, și altele' în va
loare de 883.990 lei. Brigăzile de 
gospodărire și curățenie, au pres
tat un număr de 200 ore volun
tare. S’au prestat deasemeni un 
număr de 800 ore voluntare la 
reparațiuni de locomotive și va
goane în valoare de 24 400 lei. 
La secția întreținere de linii, echipa 
condusă de tov. Păștin Iosif îm
preună cu ceilalți muncitori și 
tehnicieni, au realizat economii la 
materialele necesare la construcții 
de linii în valoare de 259 000 lei; 
tot la această secție, brigada de 
gospodărie a prestat un număr 
de 150 ore voluntare. La secția

Pompa având motorul ars, tre
buia reparată și putea primi apă 
din conducta principală, alimen
tând apoi din plin băile și vestia
rele.

Tot întreprinderea I C. S. este 
aceea care tărăgănează de mult 
timp acoperirea gropilor și a șan
țurilor de pe terenul furnalelor și 
din spatele Forjei.

La C. F. U., sunt unele greutăți 
cauzate din lipsa de materiale care 
oricând pot da naștere la acci
dente.

Astfel, nici până acum Serviciul 
Comercial nu a procurat felinarele 
reglementare pentru locomotive.

Pe linia Hunedoara—Ghelar nu 
s’au reparat podurile și deci ace
stea pot pune în pericol fiecare 
transport de materiale sau oameni.

Deasemeni la Fabrica de oxigen 
nu s’a tras o linie pentru a se 
face încărcarea la distanță a tubu
rilor de ox:gen, spre a se evita 
accidentele de ciocnire.

Având în vedere că iarna se 
apropie, se cere din partea Direc
țiunii să ia măsuri pentru acope
rirea depourilor, pentru a se feri 
muncitorii de a lucra în frig și 
sub ninsoare.

* * *
Suntem convinși că față de cele 

de mai sus, cei în drept vor lua 
problema protecției muncii în mo
dul cel mai serios și vor lichida 
cu lipsurile enumerate cât și cu 
£ele pe care nu le-am semnalat, 
și vor asigura o protecție perfectă 
a muncitorilor din Combinatul 
nostru, luptători neosteniți în ma
rele front al păcii.

N. Babarți

grave, care denotă nivelul politic 
scăzut al colectivului și necesitatea 
de a se întări colectivul. In arti
colul de fond — de exemplu — 
se atrage atenția în mod concilia
tor (împăciuitor) „despre pericolul 
turcesc* din secolul al XVI lea, 
dar fără să se vorbească despre 
bandiții imperialiști americani și 
englezi care vroiau să r.e subjuge 
țara și care și acum vor să des- 
lănțue un nou război.

La gazeta „Laminorul* în loc 
de un colectiv redacțional găsim 
scris cu litere mari că: „gazeta 
este făcută de un maestru al La- 
minoarelor*. Oare gazeta de acolo 
este un organ al unui maestru și 
nu al întregului colectiv de mun
citori al secției ?

O serie de gazete nu au titlu, 
ca: aceea dela Turnătoria de tu
buri, Construcții Metalice și Ate
lierul Electric. Aceasta dovedește 
o muncă superficială din partea 
colectivelor care nu s’au îngrijit 
pentru ca gazetele lor să cores
pundă din toate punctele de ve
dere unui concurs organizat cu 
ocazia unei mari sărbători.

Pe viitor birourile organizațiilor 
de bază trebue să îndrume și să 
controleze în mod sistematic mun
ca colectivelor pentru a asigura 
o cât mai bună funcționare a ga
zetelor de perete.

Mișcare, introducându-se metode 
de lucru mai avansate, s’a redus 
locația la vsgoane C. F. R. dela 
6.500.000 lei, cât era în prima ju
mătate a lunii Iulie, la 800.000 lei 
în prima jumătate a lunii August. 
Aceasta se datorește în primul 
rând faptutui că în gara C. F. R. 
s’a construit linia 5-a care are o 
capacitate mare și permite depo
zitarea vagoanelor pentru plecare 
și tot odată descongestionează 
sectoarele; in al doilea rând, că 
s’a introdus programe de lucru 
pe sectoare.

Lupu Vasile 
corespondent

Ajutorul acordat în 
mamelor cu

încă dela naștere se acordă în 
URSS cea mai largă îngrijire co
piilor. Pe lângă asistența medicală 
gratuită și concediul pentru naș
tere de cel puțin 77 de zile, acor
dat mamei, ea mai primește, dacă 
are mai mult de 2 copii, un ajutor 
bănesc din partea statului. Acest 
ajutor se acordă suplimentar, la 
nașterea fiecărui copil următor. 
In aL.ă de aceasta, mamele sin
gure mai primesc un ajutor sub 
forma unor plăți lunare până când 
copilul împlinește vârsta de 12 ani.

Școala sovietică educă pe elevi în spiritul 
comunismului

Partidul bolșevic și guvernul 
sovietic manifestă o deosebită grijă 
pentru învățământul public. Pe an 
ce trece crește numărul școlilor, 
elevilor și al membrilor corpului 
didactic. Actualmente sunt în Uni
unea Sovietică 36,4 milioane de 
elevi, adică de 4,5 ori mai mulți 
decât în Rusia țaristă. Numărul 
total al învățătorilor din RSS Le
tonă se ridică de pe acum la 13 
mii, adică de trei ori mai mult 
decât în Letonia burgheză, acum 
10 ani. La începutul anului școlar 
1950—1951 vor fi puse în func

Calificarea profesională a tineretului și 
plasarea lui in producție

In Uniunea Sovietică șomajul a 
fost lichidat pentru totdeauna și 
fiecare cetățean își are asigurat 
dreptul la muncă. De aceea, una 
din sarcinile principale ale muncii 
de educare a tineretului constitue 
specializarea lui într’o anumită 
ramură a producției sau a științei. 
Particularitatea sistemului de în
vățământ sovietic constă în spe
cializarea lui pe ramuri de pro
ducție, strânsa lui legătură cu 
practica. Numărul școlilor tehnice 
și profesionale este foarte mare.

Dat fiind că toți cei ce și-au 
terminat studiile sunt imediat pla
sați în câmpul muncii, problema 
angajării și formării de către între
prinderi a unor Cadre suplimen

Ulcerai este boala cea mal frecvent 
Întâlnită la muncitorii noștri. Ce este 
acest ulcer? Ulcerul nu este altceva 
decât o eroziune, adică o mică rană 
rotundă ce se produce pe stomac sau 
pe duoden care este prima porțiune a 
Intestinului ce continuă stomacul.

De oblceiu turburările pe 
care le dă această rană mică, numită 
ulcer, sunt durerile care uneori sunt 
foarte puternice șl apar de obicei după 
mese, la un Interval de 1'2 oră sau 
3 ore.

De foarte multe ori, durerile sunt ur
mate de vărsături, care au un gust acru 
din cauza marii cantități de acid pe 
care-1 conțin. Aceste vărsături sunt de 
obicei calmante șl sunt unii bolnavi 
care când au aceste crize, își produc 
singuri vărsături pentru a calma du
rerile. In unele cazuri când ulcerația 
de pe stomac ajunge să roadă un vas 
de sânge, bolnavul varsă și puțin sânge. 
Care sunt cauzele cari produc această 
boală ?

In primul rând mediul cu variațiile 
sale de temperatură, apoi munca exa
gerată, alimentația nerațională șl dea- 
ordonată compusă din alimente foarte 
greu de digerat, carne, sosuri Iuți, acri
turi, grăsimi, abuzul de alcool șl nico
tină, nelngrljlrea dinților, sunt factori 
cari, împreună, colaborează la meca
nismul încă necunoscut al bolii ulce
roase. Care sunt complcațllle la care 
se expune nn bolnav de ulcer ?

De cele mal multe ori ulceroșll sunt 
anemici din cauza ulcerului care sân
gerează Alte complicații mult mal grave 
sunt pierderile de sânge mari, perfora
țiile în cavitatea abdominală, care duc 
la masa de operație prin perltonlta care 
o produc.

Ulcerul netratat, poate deasemeni de
genera Intr’un cancer.

TRATAMENTUL ME ICAL. în pri
mul rând, bolnavul trebue să țină un 
regim alimentar. El trebue să elimine 
din hrana sa următoarele alimente: 
carnea conservată, vânatul, carnea de 
porc, carnea de vită, așa numitele con
dimente (piper, boiaua, muștar, breanul, 
oțetul),

Uniunea Sovietică 
mulți copii
Deasemeni, mamele singure au 
dreptul să-și încredințeze copilul 
unei instituții pentru copii, în care 
caz renunță la ajutorul în bani. 
Importanța acestor ajutoare bănești 
poate fi apreciată mai bine dacă 
luăm în considerare că se chel- 
taesc numai in acest scop anual 
din bugetul de stat peste 3 mili
arde ruble. Datorită acestor mă
suri, copii celor ce muncesc se 
bucură de o copilărie fericită, în 
preajma părinților lor.

țiune în Uniunea Sovietică 2000 
de școli noi. «

Învățământul obligator de 7 ani 
este înfăptuit în cele mai multe 
regiuni ale Uniunii Sovietice. O 
rețea deasă de școli se întinde pe 
întreaga suprafață a URSS.

Învățătorii sunt bine pregătiți 
și aplică cu pricepere cele mai 
noi cuceriri ale pedagogiei sovie
tice.

învățământul sovietic este de 
aceea socotit pe drept cuvânt cel 
mai înaintat din lumea întreagă.

tare este destul de greu de rezol
vat în URSS. Pentru a înlătura 
aceste deficiențe au fost organi
zate școlile rezervelor brațelor de 
muncă. Aici tinerii își însușesc 
cele mai variate meserii, dobân
dind o calificare superioară. De 
aceea ele au devenit foarte cău
tate. Astfel, în regiunea Voronej 
au fost înaintate 5800 cereri de 
admitere pentru 1550 de locuri 
disponibile în aceste școli. In Oc- 
tomvrie a. c. se vor împlini 10 
ani dela înființarea rezervelor de 
muncă ale statului, aniversare care 
va fi sărbătorită în toate școlile 
rezervelor brațelor de muncă.

(Agerpres.)

Colțul medical

ULCER UL
Deasemeni nu va consuma brânze

turi fermentate, fructe acide, mere, por
tocale, prăjituri dospite (cozonac, go
goși, plăcinte)

Dintre băuturi, sunt Interzise apele 
minerale ca, bo-gazoase, băuturile alco
olice, cafeaua neagră. Alimentele nu 
trebuesc consumate nici prea calde, 
nici prea reci. Alimentele permise sunt: 
Ceaiul, cafeaua cu lapte, biscuiți, miere, 
ouăle, șunca, supe de zarzavat, ciorbe 
de pui, de vițel, pește.

Deasemeni e permisă carnea friptă la 
grătar. Se mal pot folosi piree de car
tofi, sau morcovi, spanac, conopidă, 
fasole verde, mazăre țucără, dovlecl, 
vinete cu unt.

Acest regim trebue ținut un timp 
foarte lung. Pentru calmarea durerilor 
folosim diferite medicamente calmante 
șl medicamente care micșorează acidi
tatea din stomac. Așa este bicarbonatul 
de sodiu care e nn medicament destul 
de folosit. Apoi se mal dau preparate 
de blsmnt care acoperă mucoasa sto
macului, protejându-l astfel de acidita
tea distrugătoare a sucului gastric. In 
ultimul timp se dă în locul blsmutulul, 
Kaollnul care e deasemeni foarte bun. 
Pe lângă preparatele de mal sus folo
sim șl Belladona și Atropină care cal
mează durerile șl micșorează secreția 
acidă de suc gastric

Tratamentul chirurgical, constă In 
operație. Indicațiile operației sunt șl ele 
dictate de diferite cauze:

Când cu fot tratamentul șl regimul 
ținut durerile nu cedează; când ulcerul 
dă naștere la hemoragii dese, când rana 
tinde să se transforme fn cancer; când 
evoluția ulcerului dă naștere de clcatrld 
care Împiedecă trecerea alimentelor din 
stomac In Intestin; când din motive 
materiale, bolnavul nu poate ține regim 
$1 deci ulcerul se poate complica.

Acestea sunt pe scurt noțiunile ele
mentare pe care orice muncitor trebue 
să le cunoască, pentru a putea preveni 
șl trata ulcerul.

Dr. Zâgănescu Râul



UZINA NOASTRĂ

Voința și sentimentele popoarelor 
din Iugoslavia

Partizanii păcii întâmpină cil o 
simpatie profundă știrile din Iu
goslavia care dovedesc că oamenii 
muncii, desfășurând lupta împo
triva clicii criminale a lui Tito-Ran
covici, care a transformat Iugos
lavia într’o anexă furnizoare de 
materii prime a statelor imperia
liste, refuză să lucreze în minele din 
care se extrag materii prime stra
tegice. In ciuda tuturor represiuni
lor, muncitorii părăsesc întreprin
derile. Tot mai frecvente sunt 
cazurile când muncitorii nu se 
prezintă la lucru. Chiar potrivit 
datelor oficiale, din cele 2.200 000 
de muncitori ai Iugoslaviei, zilnic 
400.000 nu se prezintă la lucru, 
„in rândurile oamenilor muncii 
devine tot mai populară lozinca: 
.Nici un kilogram de plumb, ara
mă, zinc, bauxită, nici.un metru 
cub de material lemnos pentru 
imperialiștii anglo-americani 1“. 
.Pentru o Iugoslavie socialistă* 
scrie că această lozincă a fost 
adoptată de mineri, de muncitorii 
din industria lemnului, de muncito
rii feroviari.

In lupta pentru Plan, pentru pace
Importante realizări în Combinat

(Urmare din pag. 1) 

a lui Petrovici Alex. cu 13,43% 
mai mult oțel peste plan.

Pe întreg cuptorul Nr. 3, pro
gramul a fost depășit cu 20,21%.

Cu 56 la sută
Intensificându-și eforturile în 

muncă, echipele dela Cuptorul de 
5 tone produc oțel mult și de 
bună calitate.

Astfel echipa lui Lupescu Teo
dor printr’o muncă bine organi-

Laminatorii
In lupta măreață pentru înde

plinire și depășirea Planului de 
Stat, în cinstea Congresului Co
mitetelor de luptă pentru pace 
din R. P. R., muncitorii secției La

Și la celelalte secții din Combinat s’au obținut rezultate frumoase
In cinstea Congresului Comite

telor de luptă pentru pace, toți 
muncitorii din secțiile Turnăto
riilor de oțel, tuburi, fontă și 
secției Forje produc piese în con
tul lunei Septembrie.

Țăranii muncitori sabotează 
muncile agricole. In primăvara 
aceasta, în Iugoslavia nu s’a în
sămânțat decât a treia parte din 
suprafețele destinate culturilor de 
primăvară. Țăranii refuză să pre
dea autorităților produsele agricole, 
pe care titoiștii le exportă dease- 
menea în străinătate.

După cum comunică presa emi- 
granților iugoslavi revoluționari, 
în prezent sute de fabrici, uzine, 
ateliere și școli din Iugoslava au 
devenit centre ale forțelor popu
lare de rezistență împotriva bandei 
fasciste a lui Tito-Rancovici. Ță
rănimea muncitoare și intelectua
litatea rămasă credincioasă popo
rului, se alătură tot mai mult cla
sei muncitoare, forța conducătoare 
a rezistenței.

In articolul „Popoarele Iugosla
viei de pafrtea luptătorilor pentru 
pace din lumea întreagă", ziarul 
emigranților iugoslavi revoluționari 
„Pentru o Iugoslavie socialistă" 
scrie:

„Popoarele din Iugoslavia nu 
vor război. Ele nu vor lupta

La cuptorul Nr. 5 echipa frun
tașe este a prim-topitorului Bâr- 
lea Traian cu o depășire a pro
gramului de 21,O4°/o, a lui Ma- 

mai mult oțel special 
zată a ajuns ca pe perioada 1—30 
August, să și depășească progra
mul de producție cu 56,96% — 
Succese frumoase au obținut și 
echipele conduse de Băda Gheor- 
ghe și Popa Alexandru, atingând 

au dat laminate de b
minoare în perioada 1—30 Au
gust au reușit să-și depășească 
planul de producție al secției cu 
3,80%.

In cadrul secției Laminoare,

La Turnătoria de oțel progra
mul secției a fost depășit cu 
95,50%, la Turnătoria de tuburi 
cu 4O,47°/o, și la Turnătoria de 
fontă cu 19,64%, iar la secția 

niciodată împotriva eliberatoarei 
și apărătoarei lor, frățeasca Uni
une Sovietică, nici împotriva țări
lor de democrație populară. Ele 
nu vor lupta niciodată de partea 
înrobitorilor și exploatatorilor 
anglo-americani, împotriva lagăru
lui păcii și democrației. Popoarele 
din Iugoslavia nu vor să fie și nu 
vor fi adepții bandei fasciste a lui 
Tito-Rancovici, care a trădat inte
resele vitale ale patriei noastre."

Emigranții iugoslavi revoluțio
nari își pun în unanimitate sem
năturile pe Apelul dela Stockholm 
alături de popoarele țărilor în care 
sunt adăpostiți. Semnând Apelul 
pentru apărarea păcii, emigranții 
politici iugoslavi care se află în 
Polonia au declarat: „Noi, emi
granții politici iugoslavi din Polo
nia suntem întru totul solidari cu 
Apelul dela Stockholm și, sem- 
nându-1, suntem convinși că prin 
aceasta exprimăm totodată voința 
și sentimentele popoarelor din 
Iugoslavia, care luptă pentru eli
berarea lor de sub jugul clicii 
criminale a lui Tito".

rișca Partenie cu 18,58%, și a lui. 
Poja Gheorghe și Bikfalvi Alexan
dru, prima având o depășire de 
8,38% și a doua 4°/o.

peste program
prima o depășire de 36,01% și 
a doua 34,81%

Toate aceste rezultate obținute 
la Cuptorul de 5 tone se dato- 
resc faptului că procentul de re
but a fost redus la minimum, iar 
absențele nemotivate deasemeni.

calitate
schimbul fruntaș este a lui Trifu 
Iosif cu o depășire de 8,39%, a 
lui Moise Iosif cu 3,21 % și a lui 
Mârza Nicolae cu 2,31% mai 
multe laminate peste plan.

Forje programul întregii secții a 
fost depășit cu 14,42*/o.

Toate aceste depășiri contribue 
în mod efectiv la întărirea Patriei 
și a lagărului păcii.

ȘTIRI EXTERNE
Rtacul aviației americane împotriva R. P. Chineze 

a provocat indignarea poporului chinez
MOSCOVA, 30 (Agerpres). 

TASS transmite:
Corespondentul din Peking al 

ziarului PRAVDA, scrie că atacul 
banditesc al aviației americane 
asupra teritoriului R. P. Chineze 
a provocat o profundă indignare 
în rândurile poporului chinez, ca
re cere cu hotărîre înfrânarea 
bandiților americani. Poporul chi
nez, care sprijină din toată inima 
Guvernul Central Popular și mă
surile sale pentru întărirea păcii 
declară, că este gata să apere in
tegritatea și inviolabilitatea terito
riului Republicii Populare Chineze.

*
PEKING, 30 (Agerpres). — Du

pă cum anunță Agenția CHINA 
NOUĂ, la 23 August Comitetul 
chinez de sprijinire a luptei îm
potriva agresiunii americane din

EVENIMENTELE DIN COREEA
PHENIAN, 30. (Agerpres.) — 

TASS transmite :
înaltul Comandament al Arma

tei Populare al R. P. D. Coreene 
a dat în seara de 29 August ur
mătorul comunicat:

Pe toate fronturile, unitățile Ar
matei Populare respingând contra
atacurile înverșunate ale trupelor 
americane și ale lui Li Sân Man 
și dând lovituri inamicului, duc 
lupte crâncene.

Unitățile Armatei Populare care 
au eliberat Uihung (Giko) au în
frânt în lupte crâncene forța mili
tară și tehnică a inamicului și 
continuă să înainteze spre Sud. 
Unități ale Armatei Populare, care 
operează în regiunea dela Sud de 
Uihung (Giko), au ucis și rănit 
peste 1200 soldați și au luat pri
zonieri peste 200 soldați și ofițeri 
inamici. Au fost capturate 35 tu
nuri, 50 mitraliere grele, 500 puști 
și maii cantități de alte materiale. 
In momentul de față, unitățile 
Armatei Populare care operează în 
această regiune continuă să scoată 
inamicul de pe pozițiile sale și 
înaintează spre Sud.

Avioanele americane bombar
dează cu tot mai mare sălbăticie 
orașele și satele pașnice. La 29 
August, trei avioane americane 
au bombardat districtul Dunhwa 
(Ciuwa) și au supus unor bom
bardamente barbare spitalul de 
campanie al societății de Cruce 
Roșie pe care se vedea limpede 
semnul distinctiv. In urma acestui 

Taiwan și Coreea, precum și Co
mitetul Chinez pentru Apărarea 
Păcii au dat publicității un protest 
în care se spune:

„Avioanele americane au pă
truns pe teritoriul Chinei de Nord- 
Est și au mitraliat cetățeni chinezi 
din regiunea orașelor Ling Cian 
și Antung, omorând trei muncitori 
și rănind alți 19. Poporul chinez 
protestează cu hotărîre împotriva 
acțiunilor provocatoare ale forțelor 
armate americane și cere Consili
ului de Securitate să ia neîntâr
ziat măsuri eficace împotriva 
celor care au violat spațiul aerian 
al R. P. Chineze și care sunt răs
punzători pentru moartea cetățe
nilor chinezi. Poporul chinez cere 
retragerea forțelor armate ameri
cane din Coreea și reglementarea 
pașnică a chestiunii coreene*.

bombardament s’au înregistrat 
victime.

TOKIO, 30 (Agerpres). — După 
cum transmite FRANCE PRESSE, 
comunicatul comandamentului ar
matei a 8-a americană din C( reea 
anunță că unități ale Armatei Po
pulare înaintând spre Sud în re
giunea Nord de Taegu au silit 
unitățile inamice să se retragă 
mai mulți kilometri.

*
TOKIO, 30 (Agerpres). — După 

cum transmite FRANCE PRESSE, 
comunicatul cartierului general dela 
Tokio al armatei americane inva
datoare din Coreea anunță că în 
sectorul Pohang unități ale Arma
tei Populare au silit o divizie din 
armata de mercenari a lui Li Sân 
Man să se retragă.

Unitățile Armatei Populare au 
pătruns apoi în spatele liniilor de
fensive inamice, tăind liniile de 
comunicații la Sud-Vest de locali
tatea Yongadonâ, între Pohang și 
Angangni.

In regiunea Uihung unitățile 
Armatei Populare, înaintând, au 
silit unitățile inamice să se retragă 
spre Sud, în împrejurimile locali
tății Yongdagong.

In regiunea Masan unitățile Ar
matei Populare au dat puternice 
atacuri, pătrunzând în liniile de
fensive inamice.

In acest sector — spune comu
nicatul — se observă mari mișcări 
de forțe ale Armatei Populare.

Uniunea Sovietică — 
bastion de nădejde al păcii

Campania pentru strângerea 
semnăturilor pe Apelul dela Stock
holm a cuprins toate țările și con
tinentele, a pătruns până in cele 
mai îndepărtate colțuri ale globu
lui pământesc. Fiecare om trebue 
să răspundă la principala întrebare 
a prezentului:

Cu cine ești ? Pe cine sprijini: 
pe partizanii păcii, care cer inter
zice» ee armei atomice, sau pe 
dușmanii păcii, ațâțătorii la un 
nou război ? Oricine ai fi, nu poți 
rămâne indiferent la această ches
tiune de bază. Această chestiune 
te privește pe tine personal, pe 
familia ta, pe poporul tău. Acum 
este în joc soarta milioanelor de 
oameni, soarta întregii culturi a 
omenirii, a civilizației. Tu trebue 
să răspunzi. Astăzi votul tău este 
mai important decât oricând. Au 
fost primite până acum sute de 
milioane de răspunsuri și numărul 
lor crește zi de zi. Și toate răs
punsurile sunt: pentru pace, îm
potriva războiului!

In fruntea mișcării pentru pace, 
se găsește puternica Uniune So
vietică. Și acest lucru este cu totul 

firesc I Noi trăim în țara care tot
deauna desfășura în mod conse
cvent o politică de pace. Cel din
tâi decret al Statului Socialist, 
semnat de V. I. Lenin, a fost 
„Decretul asupra păcii*. Noi sun
tem crescuți în spiritul prieteniei 
între popoare. întreaga noastră 
viață o conduce marele partizan 
al păcii, stegarul ei, Iosif Vissa- 
rionovici Stalin. După cum se știe, 
organul nostru suprem al puterii 
de stat, Sovietul Suprem al U. R. 
S. S., în Declarația sa a sprijinit 
Apelul dela Stockholm al Congre
sului Mondial al Partizanilor Păcii 
pentru interzicerea armei atomice. 
Larga campanie pentru strângerea 
semnăturilor pe Apel care s’a des
fășurat apoi in orașele și satele 
noastre a confirmat, că Sovietul 
Suprem, în Declarația sa iubitoare 
de pape, a exprimat gândurile 
tuturor oamenilor sovietici. Aproa
pe în același timp, când aleșii 
poporului sovietic, în această se
siune istorică votau în unanimitate 
pentru pace, când muncitorii, col
hoznicii și intelectualii sovietici din 
porunca conștiinței lor și-au depus 

semnăturile pe Apelul dela Stock
holm, — în același timp, la con
gresul american „oamenii de stat* 
sălbăticiți au aplaudat cu furie pe 
sălbaticul care a propus să se 
arunce o bombă atomică asupra 
Coreei iubitoare de libertate. Dar 
uneltirile canibalilor nu sperie pe 
nimeni. Pacea nu este lipsită de 
apărare ; de partea ei este o ar
mată de luptători viteji, căliți și 
cinstiți.

Chiar și în America răsună din 
ce în ce mai puternic vocea plină 
dd mânie a acelora care nu s’au 
lăsat înșelați, care și au dat seama 
de necesitatea de a izola pe rău
făcători, de a îmbrăca pe ațâță
torii la război în cămașa de forță. 
Cu mare repeziciune se desvoltă 
conștiința și se consolidează uni
tatea popoarelor. In fața perico
lului care-i amenință, oamenii cin
stiți din întreaga lume au găsit o 
limbă comună. Eroismul docheri
lor francezi, care au refuzat să 
descarce armamentul american, se 
îmbină cu cântecele împotriva 
războiului ale lui Paul Robeson. 
Porumbeii păcii, cărora manifes- 
tanții le-au dat drumul pe minu
natele piețe ale Budapestei se 
înalță tot atât de sus ca și acei, 
care sboară deasupra orașelor 
Chinei noi. Nu, nimeni estăzi nu 

mai poate să nu țină seama de 
voința popoarelor.

Am avut ocazia să văd cum au 
semnat Apelul oameni ai muncii 
din Peking și stahanoviști sovie
tici care muneesc la uzinele din 
Dnepropetrovsc. Chipul lor strălu
cea de aceeaș lumină, în ochii 
lor am citit aceeaș dorință.

— Să punem frâu agresorilor! 
Pentru pace, pentru o viață feri
cită I

Lacheii imperialismului repetă 
în toate felurile că campania pen
tru semnarea Apelului dela Stock
holm a fost organizată, chipurile, 
în scopul „propagandei comuniste *. 
însăși realitatea desminte această 
minciună ridicolă. Mișcarea pentru 
pace a unit oameni de diferite 
convingeri politice. Intr’un scurt 
timp ea a atins un avânt uriaș 
tocmai pentrucă ea corespunde 
intereselor vitale ale tuturor oame
nilor din lume, ale tuturor oame
nilor de bună credință.

Bandiții imperialiști, văzând sfâr
șitul lor inevitabil, încearcă în mod 
febril să găsească o soluție, pe 
care ei o văd în aruncarea ome
nirii într’un nou măcel mondial, 
în incendierea lumii din toate păr
țile. Nelegiuirile americanilor în 
Coreea provoacă din ce în ce mai 
mult indignarea popoarelor.

Isteria atomică, dansul dervișilor 
purtători de făclii nu dovedește 
nici de cum puterea lor. Puterea 
este de partea dreptății, de partea 
acelora care luptă astăzi pentru 
apărarea păcii și a progresului. 
Frontul păcii crește și se întărește 
tot mai mult. Marile evenimente 
din zilele noastre dovedesc că nu 
se poate impune popoarelor prin 
forță, ceeace ele nu doresc, ceeace 
nu corespunde intereselor lor.

Gangsterii imperialismului au 
uitat lecțiile istoriei, amenințătoa
rele ei avertismente. Aceasta poate 
să-i coste scump. Omenirea nu 
mai poate fi înșelată. Oamenii 
cinstiți de toate rasele și națiunile 
sporesc rândurile luptătorilor pen
tru pace, își intensifică activitatea 
lor politică, vigilența și organiza
rea lor. Ei înconjoară cu o puter
nică simpatie bastionul de nădejde 
al păcii — Marea Uniune Sovie
tică.

Omenirea progresistă a atins un 
astfel de nivel de desvoltare, în 
care voința ei conștientă poate și 
trebue să devină lege. Forța noa
stră constă în unitate, în strân
gerea rândurilor noastre, în buna 
organizare. Popoarele care doresc 
pacea pot și trebue să oprească 
pe agresorii care spumegă de furie.

(Agerpres.)
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