
Trăiască Congresul Comitetelor de luptă pentru pace din R. P. R.!

Marea Adunare Națională 
a votat Legea pentru raionarea 

administrativ-economică 
a teritoriului R. P. R.

In cadrul celei de a 8-a sesiuni 
ordinare, Marea Adunare Națio
nală a votat Legea pentru raio
narea administrativ-economică a 
teritoriului Republicii Populare 
Române.

Raionarea înseamnă un măreț 
act realizat de clasa muncitoare 
dm țara noastră, sub conducerea 
Partidului, pe drumul glorios al 
construirii socialismului.

Noua împărțire administrativ- 
economică a teritoriului Patriei 
noastre, oglindește pe deplin in
teresele vitale ale poporului munci
tor.

Vechea împărțire administrativ 
economică, rămășiță a bleste
matelor regimuri din trecut 
numai corespunde condițiunilor 
politico — economice actuale.

„Legea raionării, — a spus 
tov. Teohari Georgescu secretar 
al P. M. R. și Ministrul Afaceri
lor Interne a R. P. R. — noua 
împărțire administrativ-econo
mică, oglindește schimbările po
litice și economice care au avut 
loc în țara noastră și tinde să 
contribue la grăbirea ritmului de 
construire a socialismului în Re
publica Populară Română".

„Ea ajută la îndeplinirea poli
ticii economice a regimului de 
democrație populară și contribue 
la desvoltarea planificată a indus
triei socialiste și la transformarea 
socialistă a agriculturii".

Vechea împărțire teritorială a R. 
P. R. a fost făcută după asemă
narea blestematului regim al bur- 
ghezo-moșierilor, exprimând cu 
totul interesele lor de jaf și ex
ploatare.

Scopul vechii împărțiri admi
nistrative a fost acela de a rupe 
masele populare de aparatul de 
stat. Capitala de județ, unde se 
afla tribunalul, prefectura și toate 
celelalte organe administrative și 
economice, se găsea la mari de
părtări de cele mai multe comu
ne ale județului.

Dacă analizăm numai situația 
județului Hunedoara, vom vedea 
că acesta a fost unul din cele mai 
mari județe ale țării noastre. Un 
țăran de prin Munții Apuseni, sau 
un miner din Valea Jiului, erau 
nevoiți să vină până la Deva cu 
unele petiții. Aceste drumuri erau 
nevoiți să le facă în repetate rân - 
duri, până ce să lăsau păgubași.

Prin vechea împărțire, burghe
zia căuta să rupă masele de cen
trele industriale, iar centrelor in
dustriale să nu le dea posibili
tatea de a deveni centre politico- 
administrative. Aceasta de frica 
influenței politice exercitată de 
clasa muncitoare în rândul țără
nimii.

Un exemplu viu de acest fel 
ni-1 servește însăși orașul nostru. 
Acesta a fost rupt complect de 
mase, prin faptul că problemele 
ce le-au avut de rezolvat țăranii 
din comunele din jurul Hunedo
arei,nu Ie rezolvau la Hunedoara, ci 
trebuia să bată drumul la Deva. 
Pentru câte un proces la Deva 
erau duși săptămâni și luni în
tregi, țăranii fiind astfel nevoiți 

să cheltuiască o mulțime de bani 
și să piardă timp degeaba.

Raionarea teritorială a R. P. R. 
dă posibilitate Statului nostru de 
democrație populară să aplice cu 
succes dictatura proletariatului în 
toate domeniile vieții sociale. Prin 
raionare se antrenează masele 
largi populare la conducerea Sta
tului nostru și prin aceasta se 
asigură mobilizarea ia îndeplini
rea primului nostru Plan Cincinal, 
factor hotărîtor în construirea so
cialismului în R. P. R. Raionarea 
teritoriului Republicii noastre Po
pulare, apropie aparatul de stat 
de masele largi ale poporului, 
deci ușurează rezolvarea proble
melor de zi cu zi ale muncitori
lor și țăranilor.

Noua împărțire are scopul de 
a desființa barierele dintre orașe 
și sate și în special dintre cen
trele industriale și masele țărănești, 
pentruca astfel să se întărească 
alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare și să se 
afirme rolul de conducător al cla
sei muncitoare.

Noua împărțire are ca scop li
chidarea înapoierii în unele re
giuni ale Patriei noastre, dând 
posibilitatea valorificării resurse
lor locale și desvoltării industriei 
de interes local.

Prin noua împărțire se poate 
trece la o tot mai justă planifi
care a forțelor de producție lo
cale, ceeace va contribui în mare 
măsură la creșterea producției și 
productivității muncii în industrie 
și agricultură.

Legea raionării teritoriului R. 
P. R. votată de Marea Adunare 
Națională nu este o oarecare îm
părțire administrativ - economică, 
ci este menită să înlăture rămă
șițele regimurilor burghezo-moșie- 
rești, prin înlocuirea județului și 
a plăsii cu organe ale puterii de 
stat de tip nou.

REGIUNEA este o unitate 
administrativă mai mare ca Jude
țul. Comitetul Central al P. M. R. 
și Guvernul R. P. R. se sprijină 
direct pe regiune, în lupta pen
tru realizarea politicii Partidului 
și a Guvernului.

RAIONUL este o unitate 
administrativă mai mare decât pla
sa închegată din punct de ve
dere politic, econmic și adminis
trativ și care va cuprinde un nu
măr de comune.

Spre exemplu : fostul județ Hu
nedoara s’a mărit, primind o parte 
din fostul județ Alba și se nu
mește Regiunea 18. Este împăr
țită în șapte raioane: Petroșani, 
Hațeg, Hunedoara, Deva, Brad, 
Alba-lulia și Orăștie. Prin noua 
împărțire s’au lichidat o serie de 
plăși din fostul județ Hunedoara, 
care prin existența lor creau doar 
greutăți administrative.

Muncitorii și tehnicienii Com
binatului nostru au primit cu 
dragoste Hotărîrea C. C. al P.M.R. 
și al Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., votată de Marea Aduna
rea Națională, știind că acest mă
reț act contribue la înflorirea 
Patriei noastre, la întărirea ei po
litică și economică, făcând din ea 
factor tot mai activ în lupta pen
tru pace.
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Prin fapte luptăm pentru pace 
însemnate realizări obținute 

în „Schimbul Păcii"
In ziua de 7 Septembrie a. c. s’a desfășurat în Combinatul 

; nostru „Schimbul Păcii" în întâmpinarea Congresului Comitetelor 
de luptă pentru pace din R P. R

Alături de toți cei ce muncesc din țara noastră, muncitorii 
Combinatului și-au manifestat în cadrul acestor schimburi voința 
lor de nesdruncinat de a apăra pacea.

„Prin fapte, la luptă, pentru pace" a fost lozinca sub care s’a 
desfășurat „Schimbul păcii" Conștienți fiind că fiecare tonă de fontă, 
oțel și laminate peste plan, contribue practic la lupta activă pentru 
apărarea păcii, muncitorii noștri au obținut însemnate succese.

In cadrul meetingului ținut după terminarea „Schimbului 
păcii“, muncitorii și-au luat noi angajamente în întâmpinarea Con
gresului, știind că lupta pentru mai multe și mai bune produse, 
este lupta pentru pace, pentru apărarea vieții și a căminelor noastre.

Mai multă fontă...
In cadrul „Schimbului păcii" 

furnaliștii Combinatului nostru au 
depus tot efortul, pentru a da 
cât mai multă fontă.

Echipa condusă de de prim-to- 
pitorul Isac Mihuț dela furnalul 
Nr. 3 a dat cea mai mare produc
ție, depășind programul cu 62,8%.

Mai mult oțel...
Angajamentul luat de oțelarul 

Toma Adam în numele întregului 
colectiv dela O. S. M. la Confe
rința Comitetelor de luptă pentru 
pace, de a da cea mai mare pro
ducție în ziua de 7 Septembrie a 
fost îndeplinit.

Astfel echipa condusă de Olach 
Ștefan a dat cu 67%, mai mult 
oțel peste program, urmată fiind 
de a lui Bârlea Traian cu o de
pășire de 46%, a lui Forțu Petru

Mai multe produse peste program, 
înseamnă apărarea vieții noastre

Alături de muncitorii din sec
țiile siderurgice, și restul munci
torilor din Combinat au obținut 
rezultate însemnate în ziua de 7 
Septembrie.

Cei dela Turnătoria de fontă 
au depășit programul zilnic cu 
76%, cei dela Tuburi cu 47% și 
cei dela Forje cu 44%.

Iată cum înțeleg muncitorii să

La Fabrica de oxigen

O inovație prin care se economisesc 
peste 280.000 lei anual

Preocupați de problema reduce
rii cheltuelilor, tovarășii Sicoe 
Ioniță, Roman Tiberiu, Borșan 
Ioan Negrilă Iosif și Rusu Ioan 
dela Fabrica de Oxigen, au con
ceput o inovație care aplicată în 
practică a dat rezultatele dorite.

Este vorba de un aparat pentru 
verificarea tuburilor de oxigen, 
aparat care aduce anual o econo
mie de 288.400 Iei.

In trecut, proba hidraulică a 
tuburilor de oxigen se făcea cu 
ajutorul unei pompe de mână cu 
care se urca presiunea în tuburi 
la 300 atmosfere — presiunea 
normală de probă.

La executarea acestei operațiuni 
erau necesari 6 oameni care fă

Această echipă este Urmată de 
aceea a prim-topitorului U. T. 
M.-ist Baba Ioan, dela „Furnalul 
Păcii" cu o depășire de 52°/,. Și 
celelalte echipe au obținut depă
șiri însemnate, făcând ca în ziua 
de 7 Septembrie, furnalele să dea 
cu 18% mai multă fontă peste 
program.

cu 32°/», Ilea Gheorghe cu 23%, 
Bichfolvi Alexandru cu 22% și 
așa toate echipele de oțelori și-au 
depășit programul zilnic.

De asemeni și oțelarii dela Oțe- 
lăria Specială au dat în ziua 
„Schimbului Păcii" cu $4% mai 
mult oțel peste plan.

In frunte se află echipa con
dusă de Lupescu Teodor cu o 
depășire de 91% urmată de a lui 
Băda Gheorghe cu 53%.

lupte pentru apărarea păcii, prin 
fapte în câmpul muncii, prin de
pășiri de norme, dând Patriei 
noastre tot mai multe produse de 
calitate superioară, pentru a o 
întări pe drumul construirii so
cialismului și a face din ea factor 
tot mai activ în lupta pentru pace,

Rațiu Ioan 
coresp.

ceau intr’o oră verificarea a 6 
tuburi.

Cum o lege a Ministerului Ener
giei din anul 1949, prevedea ca 
la fiecare tub verificat parțial să se 
plătească o taxă de 500 lei, iar 
la sistemul de probă de peste 10 
tuburi deodată câte 50 lei de tub, 
tov. Sicoe Ioniță a construit de 
mai mult timp un dispozitiv care 
permitea verificarea simultană a 
10 tuburi.

Prin aceasta el a mărit capaci
tatea de verificare, reducând în 
acelaș timp cheltuelile de control. 
El însă nu s’a mulțumit cu rezul
tatul obținut, deoarece și acest
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In cinstea Congresului Comite
telor de luptă pentru pace 

Echipa minerului fruntaș 
Gostian Petru a cerut 

mărirea normei 
la extracția minereului

Lozinca „Tot mai mult minereu 
de bună calitate Patriei noastre*, 
însuflețește minerii dela Teliuc. 
Sub această lozincă ei luptă pen
tru a da o producție tot mai mare 
în cinstea Congresului Comitete
lor de luptă pentru pace din 
R. P. R.

In focul luptei, în cadrul între
cerilor socialiste, minerii depășesc 
normele, care s’au învechit și 
devip necorespunzătoare. Pentru 
oameni noi se cer norme noi și, 
conștient de aceasta, echipa frun
tașului Gostian Petru dela mina 
Filimon, Grupul Minelor Teliuc, 
care în luna August a depășit 
programul de producție cu 85%, 
a cerut mărirea normei la extrac
ția de minereu cu 30%. Echipa 
lui Gostian Petru lucrează pe 
bază de noi norme dela 6 Sep
tembrie, depășindu-le și pe aces
tea.

Exemplul echipei lui Gostian 
Petru trebue să constitue un im
bold pentru toți muncitorii noștri, 
pentru ca urmându-1, să contri
bue la reducerea prețului de cost 
ai produselor, deci la lupta pentru 
o pace trainică.

L. Cândea 
corespondent

Ultimele tone de minereu 
în contul anului 1950

Congresul Comitetelor de luptă 
pentru pace constitue un minunat 
prilej pentru a ne arăta voința 
noastră de a lupta pentru pace, 
împotriva ațâțătorilor la un nou 
război. Brigada U. T. M.-istă dela 
Minele Teliuc hotărâtă să întâm
pine Congresul cu noui realizări, 
a dat în luna August cu 68% 
mai mult minereu peste progra
mul de producție. — Cea mai 
mare depășire a fost obținută de 
echipa tânărului Radu Constantin, 
care din luna August lucrează în 
contul ultimii luni din anul acesta. 
Echipa tânărului fruntaș este ho- 
tărîtă să întâmpine Congresul 
Comitetelor de luptă pentru pace 
cu terminarea programului anual.

Deasemeni echipa condusă de 
minerul Vlad Simion a dat în 
cursul lunii August cu 43«/o mai 
mult minereu peste program, pro
ducând în contul ultimii decade 
a lunii Noembrie.

Așa înțeleg minerii dela Teliuc 
să întâmpine Congresul Comitete
lor de luptă pentru pace, — ma- 
nifestându-și hotărârea de a con
tribui la apărarea păcii.

Vlad Nlcolae 
corespondent



UZINA NOASTRĂ

Cu prilejul Congresului Comitetelor de luptă 
pentru pace, „Cartea Rusă“ a tipărit: 

„CINCI | ĂR1“ de I. Ehrenburg

Publicarea impresiilor de călăto
rie ale scriitorului sovietic I. Ehren
burg oferă cititorului nostru posi
bilitatea de a cunoaște Înfățișarea 
de după război a unor state eu
ropene, atmosfera ce domnește în 
Europa împărțită în două lagăre: 
al democrației și al imperialismului.

Trecând prin Belgia, Franța, 
Elveția, Cehoslovacia și Germania 
apuseană și răsăriteană, Ehrenburg 
a putut compara diferențele dintre 
cele două feluri de trai: din sta
tele marshalizate de o parte și 
din statele de democrație populară 
de altă parte.

In primele, o viață de libertate 
și bucurie pentru unii, puțini la 
număr, pentru cei mulți o viață 
de oprimare și foame. Nesiguranța, 
psihoza războiului, sunt beneficii

Căr|i apărute în Editura P. M. R. 
pentru demascarea clicii fasciste dela Belgrad

Următoarele broșuri apărute în, EDITURA PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMAN, demască fără cruțare activitatea odioasă 
a lui Tito și a clicii sale, ne ajută să ne dăm mai bine seama cât 
de aprig trebue să ducem lupta împotriva uneltirilor lor mârșave: 
I. CH1ȘINEVSCHI

GOEBBELS-II IUGOSLAVI IN SLUJBA 
AȚÂȚĂTORILOR LA RĂZBOI

In această broșură tov. Chi- 
șinevschi demască banda fascistă 
a lui Tito, Kardelj, Djilas, 
Rancovici și Pjade, care — în 
scopul de a realiza planurile 
criminale ale ațâțătorilor la

TEODOR JINCOV
CLICA FASCISTĂ A LUI TITO, 

AȚÂȚĂTOARE DE RĂZBOI IN BALCANI
Broșura demască uneltirile 

lui Tito — slugoiul imperialiș
tilor anglo-americani — care 
împreună cu clica sa de asasini

La Spitalul „Ana Pauker“ 

A LUAT FIINȚĂ O ȘCOALĂ 
DE SURORI DE CARIETATE

Prin grija permanentă a Parti
dului și Guvernului nostru de a 
ridica cadre calificate în toate do
meniile, Ministerul Sănătății a apro
bat înființarea unei școli de su
rori de carietate la Spitalul Ana 
Pauker de pe lângă Combinatul 
nostru.

La această școală participă to
varășele din câmpul muncii care 
s’au hotărât să-și dedice activita
tea lor în scopul nobil de a munci 
pentru redarea sănătății oameni
lor muncii care vor avea nevoie 
de ajutor medical.

In ziua de 4 Septembrie a. c. 
s'a deschis într'un cadru festiv, 
în marea sală de ședințe a Co
mitetului Provizoriu a Sfatului Po
pular din Hunedoara, școala de 
surori, la care au participat re
prezentanții P. M. R. ai Sindicatu
lui C. S. H., ai Comitetului Pro
vizoriu precum și cele 32 eleve 
care vor urma aceste cursuri.

Festivitatea a fost deschisă de 
către Dr. Dumitrescu Traian me
dicul șef al Plășii Hunedoara, 

care a expus pe scurt dar. în 
cuvinte simțite, importanța ce o 
acordă Partidul și Guvernul nos
tru problemelor sociale și ridicării 
de cadre sanitare.

Apoi luând cuvântul tov. Dr. 
Mânu Iuliu, directorul școlii de 
surori, arată rolul sorei de carietate 
și sarcinile ce-i revin in activita
tea ei de zi cu zi, modul cum 
trebue să muncească și să îngri
jească bolnavul, pentru ca acesta 
să simtă în sora de carietate nu 
numai o îngrijitoare a sa, ci o 
părtașă sinceră la suferința lui, 
părtașe care se străduește din 
toate puterile să îndepărteze de 
el boala și suferințele.

Medicii care vor fi lectori la a- 
ceastă școală, și-au luat angaja

de proveniență americană în Eu
ropa apuseană.

In republicile de democrație 
populară a început, după exem
plul sovietic, o viață activă sănă
toasă, în care îndestularea devine 
pe zi ce trece mai deplină, în 
care preocupările pentru producție 
se îmbină cu cele culturale.

Aici oamenii sunt tot mai încre
zători în posibilitățile lor, în pro
gres, fiindcă ei se bucură de spri
jinul Țării Socialismului, Uniunea 
Sovietică, bastion al păcii și de
mocrației.

Aceastră viață nouă pulsează 
tot mai puternic și victoria ei a- 
supra modulul de viață imperialist 
nu va întârzia, cu toate că ame
ricanii i-au închis granițele acolo 
unde au putut.

război — copiază metodele de 
propagandă ale lui Hitler, Goe- 
bbels, Himmler, și ale urmașilor 
lor — Truman, Acheson, Chur- 
chill și alții.

și spioni folosește toate mijloa
cele pentru a-și îndeplini rolul 
mârșav de ațâțători la război 
în Balcani.

mentul de a depune toată puterea 
lor de muncă și cunoștințele, pen
tru a face ca surorile de carietate 
să-și însușească temeinic, tot cea- 
ce trebue să cunoască o adevă
rată soră de carietate.

La 1 Decembrie a. c. elevele 
ce vor urma cu regularitate și 
conștiinciozitate cursurile, vor ab
solvi această școală și vor primi 
diplomele pentru a putea profesa 
funcțiunea de soră.

La data absolvirii, surorile vor 
fi imediat încadrate în noul spital 
ce se va deschide în luna De
cembrie și care va avea o capa
citate de 300 paturi.

In numele elevelor, a luat cu
vântul tov. Babarți Eugenia, care 
— exprimând voința tuturor ce
lor prezente — și-a luat angaja
mentul de a depune toate efortu
rile pentru a însuși materialul pre
dat, modul cum trebue să se com
porte o soră față de oamenii 
muncii, și de a răspunde la orice 
chemare a celor suferinzi în tot 
timpul activității sale de soră de 
carietate.

Ca o întărire a angajamentelor 
exprimate, elevele prezente și-au 
manifestat — prin vii aplauze și 
lozinci — dragostea lor față de 
Marele Conducător al oamenilor 
muncii din lume a întreagă, To
varășul Stalin și față de Partidul 
nostru drag, care ne oferă astăzi 
cele mai bune condițiuni de viață 
și de ridicare a nivelului cultural 
și profesional.

Astfel, prin grija permanentă a 
Partidului, orașul nostru munci
toresc se va îmbogăți în cadre 
sanitare calificate atât de nece
sare în dezvoltarea noastră verti
ginoasă, în drumul nostru spre 
socialism.

Schfinborn Francisc

Vom da tot mai multe șarje rapide 
pentru întărirea Patriei, pentru pace 

Scrie Simeria Didina în scrisoarea adresată Redacției noastre de fruntașul Simeria Gheorghe

Tovarășe Redactor,
Sunt prim topitorul Simeria 

Gheorghe dela Secția O. S. M. a 
Combinatului Siderurgic Hune
doara, și am spus fetiței mele să 
scrie la ziar în numele meu, urmă
toarele :

Intr’una din zile am venit dela 
fabrică acasă foarte supărat din 
cauză că cuptorul la care lucram 
nu dădea oțel așa cum vroiam 
eu să dea.

Fetița m’a întrebat:
— »Dece ești tăticule așa de 

supărat, au mers la fabrică lucru
rile prost, nu poți să îndeplinești 
planul ?

Mă uitam cu drag la ea și 
nu-mi venea să cred că mă va 
putea ajuta în această privință, 
pentru că eu planul îl îndeplineam, 
însă dorința mea era să-l și de
pășesc.
„Iată tăticule — îmi spune fetița — 

eu îți propun să ceri o carte dela 
bibliotecă, în care să se vorbea
scă de oțelarii sovietici și eu am 
să-ți citesc din ea pentru ca să 
vezi cum de au ajuns oțelarii so
vietici să-și îndeplinească Planul 
Cincinal, numai în 4 ani.

Seara când am venit acasă, 
i-am adus cartea în care se vor
bea de oțelarul sovietic Matulineț 
și de metodele sale de lucru în 
elaborarea șarjelor rapide.

— „Vezi tăticule, dacă ai ști 
carte ai câștiga mai mult după 
metoda oțelarului sovietic Matu
lineț.

Iată ce scrie în carte : Focul în 
cuptor trebue să fie menținut în 
permanență, iar încărcarea cup
torului, prima dată la vatră, să 
se facă cu fier mărunt și după 
fier urmează calcar, minereu, 
țundăr și abea după aceea fier 
greu. Când un sfert din fier s’a 
topit, atunci urmează fonta lichidă. 
— Așa scrie în carte ? Ei fetița

Tuburi, macara, vagoane și... 
lipsă de organizare

E grozav de complicat
Lucrul neorganizat
E grozav lucrul și basta 1 
Iată ce-i de data-aceasta :
Am avut de-expediat 
Tuburi, zece tone-odat’ 
Și de-aceea-mi trebuia 
Un vagon și o macara 
Ce mi-am zis? E gat-acu 
Și-am plecat la C. F. U. . . .
— Ce doriți? — M’au întrebat 
Zic: — un vagon pentru’ncărcat I 
Zice:— iacă îți vom da
Dar-îți trebuie macara I
Zic: — voi merge după ea 1....
— Bravo frate, ’s campion,
Am pe linie vagon, 
Tuburi ici, vagon colea, 
îmi lipsea doar macara ....
Am pus pază la vagon 
Și-am fugit ca un simplon,
Ca simplonul și mai iute, 
N’am făcut nici cinci minute, 
Mă grăbeam primul să fiu ... . 
Iată-1 pe macaragiu I
— Am un vagon de’ncărcat,
Vii? — „Nu zic ba, da’s ocupat".
— Pot ca să aștept puțin?
— De termin, îndată vin I 
Patru ore-am stat așa
Pe-un lemn lângă macara ...
In sfârșit, a terminat
— Ai vagon ? — m’a întrebat
— Am vagon — Să-l încărcăm I
— Atunci halde să plecăm. 
Mergeam răsuflând din greu 
Macaraua, el și... eu
Am ajuns, dar ce să vezi?
Erau tuburi mari, grămezi
Vagonul însă, deloc: 
Ne-am făcut cu toți foc I 
lam spus: — Stai aici puțin, 
Eu — în cinci minute vin 
Și-am plecat tot ca simplonul 

tatii, acest lucru nu l-am știut. 
Ce rău e că nu știu carte !

Ducându-mă a doua zi la șut, 
mi-am adunat ortacii și am discu
tat cu ei cele cetite de fata mea 
și cu toții ne-am hotărît să pu
nem în aplicare metoda lui Matu
lineț la cuptoru nostru, cuptorul 
Nr. 3, Cuptorul Tineretului.

Chiar în prima zi am obținut 
rezultate deosebite, elaborând 
două șarje rapide dintre care una 
în trei ore și 50 minute iar alta în 
4 ore. Văzând că această metodă 
dă roade bune, am chemat și pe 
ortacii primi topitori Olah Ș efan 
dele cuptorul Nr. 5, Ilea Gheorghe 
dela Cuptorul Nr. 4 și Petroescu 
Ioan dela Nr. 2, cărora le-am 
explicat metoda aplicată de mine 
— și atunci au pornit și ei să, o 
pună în aplicare la cuptoarele lor. 
Având sprijinul neprecupețit al 
organizatei de partid, această me
todă s’a extins la toate cuptoare
le, contribuind din plin la înde 
plinirea și depășirea Planului de 
Stat.

Pentru efortul depus în muncă 
și realizările obținute, am fost 
răsplătit de Partidul nostru cu 
Medalia Muncii. Tot datorită rea
lizărilor obținute în producție la 
cuptorul meu, care lunar depășea 
planul între 70 80% dând oțel de 
bună calitate, situația familiei 
mele a fost și ea îmbunătățită, 
primind acum un salar de 16.000 
lei în locul celui din trecut de 
6.000 lei.

Cunosc exploatarea din trecut 
când munceam în uzină cu un 
salar de mizerie fiind pus în si
tuația de a umbla flămând și 
zdrențuit deși lucram câte 14 ore. 
De concediu de odihnă nici 
nu putea fi vorba căci tâlharii 
exploatatori ne băteau și ne bă
gau la carceră.

Cunosc mizeria și foametea pe 
care ni le-a adus războiul.

S’aduc repede vagonul.
— Ce-ați făcut dece l’ați luat? 
Doar știți, trebuie’ncărcat I
— Păi daca’ți întârziat I
— Dați mi-1 vă rog urgent.
Mi-1 încarcă la moment 1
— Nu-ți dau, nu ai macara 1
— Ba am, pe onoarea mea!
S’a uitat urât la mine:
— Astăzi n’am, dar îți dau mâine.
— Ce fac dom’le, e belea,
Mâine nu am macara.
— Asta frate-i treaba tal
Și — uite — așa pierdui o zi....
A doua zi când venii
Nici vagon, nici macara . ..
Mai putem face ceva?.
Iar m’am dus la C. F. U ...
— îmi dați vagonul sau nu?
— Cum să nu, vi I-am trimes I...
Am fugit ca un expres
Să aduc și macara;
Ce să-i faci — îmi trebuia I
Peste tot am căutat
Peste tot am alergat
Dup’o oră dar... bogată
Am găsit- o ... ocupată
— Ia spune-mi dece-ai plecat? 
Aveam tuburi de’ncărcat I. .
— Păi dacă am fost chemat 1111 
Iar m’am pus pe așteptat...
— Nu mai sta degeaba frate, 
Liber poate sunt ia noapte.
— Te rog nu mă lua’nbalon
Că la noapte n’am vagon
— N’am ce-ți face’s ocupat,
Pot să’ncarc la dci deodat?
Omul, da, avea dreptate,
Nu se poate, nu se poate I
Am plecat, dar cam plouat
La locul de încărcat....
Vagonul sosise frate.
Dar macaraua ... la noapte
Va veni pentru’ncărcat....

Eu nu vreau război; vreau pace, 
pentru că am ș; eu pe Didi, fetița 
mea, care cetindu-mi din acea, 
carte mi-a arătat cum să muncesc 
și pe micuțul Ghiorghiță pe 
care îi iubesc ca pe ochii mei din 
cap. Mă gândesc tot timpul la 
fericirea lor și ura mea împotriva 
imperialiștilor crește când fetita 
îmi cetește din ziarul „Scânteia”, 
că americanii bombardează feme
ile și copii. Cine a mai pomenit 
asemenea sălbătecii de cât la Hit
ler și la acești urmași ai lui ?.

înfierez cu indignare, alături de 
milioanele de oameni al muncii de 
pretutindeni, aceste mârșave fapte 
ale agresorilor americani și cer 
Consiliului de Securitate să ordone 
retragerea lor din Coreea.

Mă voiu strădui să dau cât 
mai multe șarje rapide care să 
constitue lovituri grele asupra la
gărului ațâțătorilor la un nou 
război.

Fiind ales delegat din partea 
muncitorilor Combinatului nostru 
pentru Congresul Comitetelor de 
luptă pentru pace, ce se va ține 
la București, voi arăta acolo dra
gostea noastră față de Marea 
Uniune Soviatică și genialul Con
ducător al popoarelor I. V. Stalin, 
care conduce puternicul lagăr al 
păcii, și hotărârea nțeiarilor hune- 
doreni de a nu precupeți nimic 
pentru impiedecarea undi nou 
măcel mondial.

Deacea am făcut această scri
soare împreună cu fetița mea 
pentru ca că se știe pretutindeni 
că eu Simeria Gheorghe și cu ortacii 
mei, vom da tot mai multe șarje 
rapide, oțel de bună calitate 
pentru întărirea Patriei noastre, 
pentru pace.

Simeria Didina
în numele lui

Simeria Gheorghe

lată-mă iar încurcat
Ce să fac? Stau pân’la noapte 
Poate-atunci Je am pe toate. 
N’apucai să termin bine
Și veni unul la mine:
— Încă nu l-ați încărcat?
— Da’cine ești ?
— Eu ? — impegat I
— Încă nu, n’am macara.
— Regretăm, dar ți-1 vom lua I 
Să stea degeaba, nu se po'te
— Luați-1, dar mi-1 dați la noapte.
N’a plecat bine vagonul,
Și-a venit la mine omul
Ce lucra pe macara 
și-mi spuse : — venim cu ea I 
Par’că m’a picat cu ceară.
M’a cuprins o . .. moleșală
— Nu puteai veni mai iute? 
Vagonul, se duse ... uite I
Acum n’am în ce’ncărca 
Poat’să fie macara!
— Mergi și’ncarcă’naltă parte 
La mine vino la noapte I. ..
Noaptea, când m’am prezentat
La locui de încălcat,
Văd că m’așteptau colea 
Și vagon ... și macara.
Bravo I am zis, sunt fericit 
Oare cum de le-am ghicit?
N’am zis bine, „fericit".
Și-auzii un pâpâit...
Ce credeți? ce s’a’ntâmplat?
D«, exact... s’a defectat 
Macaraua de’ncărcat....
Ce ziceți? — nu-i complicat, 
Lucrul neorganizat ?
E grozav lucru și basta,
Dar, credem de data aceaîta,
Cum crede și fiecare !
Că va fi colaborare ...

T. Nicuță
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SĂ PORNIM ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ 
pentru „cel mai bogat cont personal de economii1'

Succesele obținute de clasa 
muncitoare din Republica noastră, 
se datoresc în primul rând ajuto
rului politic și economic acordat 
de Marea Uniune Sovietică și în 
al doilea rând, experienții oame
nilor sovietici, experiență pe care 
muncitorimea noastră o folosește 
din plin cu rezultate strălucite.

Unul din obiectivele principale 
ale întrecerii socialiste — metodă 
sovietică pentru mării ea produc
ției și productivității, — îl constitue 
lupta pentru un regim sever de 
economii.

Muncitorii și tehnicienii îndru
mați de Partid, se străduesc să 
găsească noi forme menite să ducă 
la o justă folosire a materialelor, 
la realizarea de economii și spo
rirea acumulărilor socialiste nece
sare uriașelor investiții prevăzute 
de primul nostru Plan Cincinal.

După exemplul stahanovistei 
sovietice Lidia Karabelnikova, 
muncitorii și tehnicienii din intre* 
prinderile din Timișoara, au por
nit întreceri socialiste pentru „cel 
mai bogat cont personal de eco
nomii".

Ce este „contul personal de 
economii* ?

„Contul personal de economii" 
este o partidă în care sunt trecute 
toate economiile realizate de un 
muncitor în cele opt ore de lucru.

Pentru a face posibilă întocmi
rea unui cont personal de econo
mii este imperios necesară ținerea 
unei riguroase „evidențe" a mate
rialelor pe care fiecare muncitor 
sau echipă le primește — conform 
caetelor de sarcini sau calculelor 
serviciului de planificare a între
prinderii — pentru executarea 
unei anumite piese sau alt produs.

Inovația maestrului Pălcău Bruno 
aduce o economie anuală de peste 1.800.000 lei

Luptând pentru îndeplinirea și 
depășirea Planului de Stat, mun
citorii și tehnicienii secției Furnale 
a Combinatului Siderurgic Hune
doara, obțin frumoase realizări 
în producție.

In trecut Furnalele sufereau de 
multe ori anumite defecțiuni din 
cauza prafului de cocs care era 
introdus în furnale odată cu coc
sul. Observându-se acest fapt, 
s’au luat măsuri pentru ca cocsul 
să fie ciuruit. Cocsul se descărca 
din silozuri prin șubere de unde 
muncitorii îl încărcau cu furcile 
în vagonetele mecanizate. Această 
operațiune cerând un număr mare 
de muncitori și răpind un timp 
prețios, a dat de gândit maestru

Sindicatul Comerț și Cooperație trebuie să ia măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor pe care le are în munca sa la Cooperativa „înfrățirea"

Modul cum servesc angajații 
unei cooperative clientela munci
torească, ilustrează gradul în care 
ei și-au înțeles sarcinile ce le 
revin.

La Cooperativa „înfrățirea" din 
Hunedoara, modul defectuos cum 
funcționează unele magazine și 
bodegi, denotă o lipsă de instruc
taj și lămurire din partea Sindi
catului și a conducerii.

Desigur că multe din neregulile 
ce le vom semnala mai jos nu 
s’ar fi produs, dacă Sindicatul 
Cooperativei înfrățirea ar fi pre
lucrat la timp Codul Muncii și 
Contractul Colectiv.

Ori, este cert că neprelucrân- 
du-se nici până acum Codul Mun
cii, angajații Coperativei, nu cunosc 
sarcinile prevăzute de el — ală
turi de drepturile ce le revin — și 
deci nu-și dau seama nici de sanc
țiunile prevăzute de Codul Muncii 
pentru cei ce nu-și exercită în 
mod conștiincios datoria.

Ca urmare a acestui fapt, ges
tionara Magazinului de coloniale, 
Nemet Estera a comis o gravă 
abatere.

Gospodărind cu grijă materialul 
primit, luptând cu îndârjire împo
triva risipei și relei gospodăriri, 
micșorând consumul de materii 
prime, de combustibil sau consu
muri specifice, prin inovații, rațio
nalizări și recuperări din materia
lele vechi, muncitorii au posibili
tatea să economisească în fiecare 
zi anumite cantități din materia
lele pe care le primesc.

In Combinatul nostru, această 
metodă sovietică, — contul per
sonal de economii — poate și 
trebue să fie introdusă, deoarece 
avem toate posibilitățile de a rea
liza economii mult mai mari ca în 
trecut.

La Furnale, mobilizându-se echi
pele în întrecere pentru „cel mai 
bogat cont personal de economii" 
se vor putea realiza importante 
economii la cocs, minereu, var, 
sodă etc., ceeace ar contribui la 
eftenirea prețului de cost al fontei.

La O. S M. economisirea fie
cărei kilogram de ferrocrom, ferro- 
mangan sau de alte adausuri ce 
se folosesc Ia prepararea oțelului, 
duce la scăderea prețului de cost 
al oțelului.

La Turnătorii, efectuându-se 
rapid turnările, nelăsându-se cup
toarele să ardă în gol, se pot 
realiza importante economii la 
combustibil, iar strângându-se cu 
atenție materialele folosite la forme, 
se pot realiza deasemenea econo
mii apreciabile.

La Mecanică, Construcții Meta
lice, Atelierul Electric, ca și în 
toate celelalte secții ale Combina
tului, fiecare muncitor poate și 
trebue să aibă „contul său perso
nal de economii" în care să se 
consemne zilnic economiile de ulei, 

lui lăcătuș Pălcău Bruno, care a 
început să studieze o altă posibi
litate de ciuruire a cocsului.

După un șir întreg de probe, 
maestrul Pălcău Bruno a reușit 
în cinstea Congresului Comitete
lor de luptă pentru pace din R. 
P. R., să monteze la șuber un 
grătar — cu distanțe între vergele 
de 20 mm., — înclinat la 45 
grade, care atunci când se des
chide șuberul face ca bucățile de 
cocs mai mici de 20 mm. să 
cadă jos, alunecând pe o placă, 
iar bucățile mai mari de 20 mm. 
să cadă direct în vagonet.

Datorită acestei inovații, vago
netele se pot încărca direct dela 
siloz, as:gurându-se astfel și ciu-

Deși avea în magazin o canti
tate destul de mare de zahăr, tov. 
Nemet Estera refuza să vândă 
muncitorilor, sub motivul că „e 
blocat". Mulți muncitori ai ora
șului nostru care aveau nevoe 
de zahăr, pentru un ceai sau ca
fea, pe care o beau în câmpul 
muncii, în gaze, călduri, etc., 
știind că la Cooperativă se află 
zahăr la liber, au căutat să și 1 
procure, dar aici erau refuzați ca
tegoric: „zahărul e blocat".

Insă în ziua de 5 Septembrie, 
aceiași gestionară a servit din 
„zahărul blocat" 5 kg. la o cu
noscută de a ei.

Dar, nu numai la Magazinul de 
coloniale sunt deficiențe:

Și la Restaurantul cooperativei 
găsim o serie întreagă de lucruri 
care arată slabul nivel moral și 
lipsa de conștiinciozitate in muncă.

începem cu directorul restau
rantului, Cacuci Ioan:

Nu de rare ori, în timpul ser
viciului, îl găsim ori pe coridor ori 
în spatele barului consumând can
tități mari de alcooi și lăsând chel

stupă, pietre de polizor, cuțite de 
strung, șuruburi, sârmă, etc.

La Garaj și C. F. U. conturile 
personale de economii pot atinge 
lunar sute de mii de lei, deoarece 
aceste secți pot recupera diferite 
materiale din fierul vechi, mate
riale necesare reparării auto-vehi- 
colelor, vagoanelor și locomoti
velor.

Dar, alături de muncitorii din 
producție, și funcționarii admini
strativi și tehnici trebue să se 
încadreze în lupta pentru realiza
rea cât mai multor economii, 
străduindu-se a micșora consumul 
de imprimate și rechizite.

Pentru o bună reușită a apli
cării în practică a acestei metode, 
„centul personal de economii", 
trebue ca aceste conturi să fie 
afișate în fiecare secție, atelier și 
birou, astfel ca fiecare muncitor 
și funcționar să cunoască în fie
care moment realizările obținute 
de el în lupta pentru economii.

Comitetul Sindical.și organiza
ția de Partid a Combinatului, 
trebue să ducă o intensă muncă 
pentru a mobiliza întreaga masă 
a muncitorilor pentru „cel mai 
bogat cont personal de economii".

Să luptăm împotriva risipii, pen
tru realizarea a tot mai însemnate 
economii si acumulări socialiste 
peste plan !

Cercetând, vom găsi în Combi
natul nostru posibilități pentru a 
realiza economii de sute de mii 
de lei pe care le vom putea pune 
la dispoziția scumpii noastre Pa
trii, factor activ în puternicul lagăr 
al păcii.

N. Babarți

ruirea cocsului care intră în fur
nale.

Inovația lui Pălcău Bruno a 
redus timpul de încărcare a va- 
gonetului dela 10 minute la 2 
minute, iar muncitorii utilizați la 
această operațiune dela 60 oameni 
la zi la 30, economisind zilnic 
câte 5.040 lei, deci 1.839.600 
lei anual.

In felul acesta furnaliștii noștri 
luptă pentru îndeplinirea Planului 
de Stat, căutând să întâmpine cu 
cele mai mari realizări Congresul 
Comitetelor de luptă pentru pace 
din Republica Populară Română.

N. Negru 
corespondent

nerii și bucătarii să-și facă ser
viciul cum cred de cuviință, adică 
de mântuială.

Deaceea chelnerul Lovasz se 
prezintă la masa clienților nu 
prea lucid, — căci consumă după 
exemplul directorului —; deaceea 
chelnerița Filcher Sofia servește 
doar „pe sprânceană" ținân- 
du-se de alte lucruri cu totul în 
afara serviciului; deaceea în ziua 
de 7 Septembrie, bucătarii au gă
tit mâncarea în fugă nealegând 
și necutățind alimentele și astfel 
s’au găsit anumite ingrediente ce 
nu se recomandă a intra în compo
ziția ardeilor umpluți.

Se cere din partea Conducerii 
și Sindicatului Cooperativei să 
treacă imediat la o acțiune pentru 
lichidarea lipsurilor arătate, cât și 
a celor nesemnalate încă, pentru 
ca întreg personalul cooperativei 
„Înfrățirea", încadrându-se în rit
mul sănătos a epocii ce o trăim, 
să contribuie la mărețul scop al 
comerțului cooperatist — grăbirea 
făuririi socialismului în țara noas
tră.

ȘTIRI Din ȚflRfl URDE 
se consTRUEȘTE comunismul ■■ mmm»

Metalurgiștii din Stalingrad susțin inițiativa 
Iui Fodor Kuznețov și a Lidiei Korabelnikova

Colectivele întreprinderilor din 
Stalingrad susțin cu entuziasm 
propunerea inovatorilor în pro
ducție Lidia Korabelnikova și Fo
dor Kuznețov, de a folosi cu 
economie materia primă și mate
rialele. Metalurgiștii din uzina 
„Octombrie Roșu" din Stalingrad 
și-au însușit această propunere.

In cursul lunii Martie, oțelarul 
Belcusov a economisit 10 tone de 
mazut și cu acest combustibil a 
realizat 1,5 topiri suplimentare. 
Calculând aceste noi posibilități, 
el și-a propus ca să economisească 
o cantitate de combustibil cu aju
torul căruia să poată da, în mod 
suplimentar, două topiri complecte

Campania pentru realizări de economii 
la materiale

Printre muncitorii fruntași dela 
uzinele metalurgice ale combina
tului din Magnitogorsk a pornit 
o campanie pentru reducerea cos
tului de producție, pin care urmă
resc să economisească, anul aces
ta, 1 milion de ruble. Ei vor 
deasemenea să producă 12 000 
tone de oțel peste plan, din care 
1.000 de tone să fie produse din 
materiale economisite.

Inițiativa acestor muncitori a fost 
discutată la ședința șefilor de

Sindicatul Ghelar este chemat 
să sprijine munca de calificare 
profesională a minerilor

„Știți foarte bine că avem ne
voe acum de sute de mii și mili
oane de muncitori calificați. Dar 
pentru a-i crea trebue să fie în
curajați muncitorii nespecialiști, 
trebue să li se ofere perspectivele 
înaintării și ridicării lor neîncetate. 
Și cu cât vom porni mai curajos 
pe calea aceasta, cu atât va fi 
mai bine, pentru că acesta este 
mijlocul principal de lichidare a 
fluctuației brațelor de muncă".

Acest lucru a fost arătat de tov. 
Stalin în cuvântarea sa ținută la 
Consfătuirea Cadrelor Conducă
toare din economie din 1931.

Această minunată învățătură 
stalinistă este aplicată și de Par
tidul nostru, cu sprijinul căruia 
au luat ființă sute și sute de școli 
pentru calificarea profesională a 
muncitorilor.

Ca pretutindeni în țara noastră, 
și la Minele de fier Ghelar, au 
luat ființă școli de calificare gra
dul I, II și III.

Organizația de Partid și Sindi
catul Minelor a reușit să obțină 
în această direcție rezultate fru
moase, până în prezent calificân- 
du-se 115 mineri la gradul I și 
60 la gradul II.

In prezent însă, sunt o serie de 
lipsuri care demonstrează că atât 
Organizația de Partid cât și Sin
dicatul Minelor s’au culcat pe 
laurii victoriei obținute în trecut, 
fapt pentru care școlile de califi
care funcționează slab. In ultimul 
timp, Sindicatul nu s’a preocupat 
suficient de mobilizarea și îndru
marea muncitorilor spre școlile de 
calificare, rezultatul fiind, că din 
192 muncitori înscriși la gradul I, 
deabea 140 urmează cursurile 
școlii.

O altă lipsă gravă în activitatea 
Sindicatului cu privire la califica
rea profesională, este aceea că 
n’a sprijinit suficient cursul de 
calificare a iemeilor. Sindicatul s’a 
mulțumit cu înființarea acestui 
curs, dar nu a asigurat condițiuni 
pentru funcționarea lui cu toate 
că femeile doresc să învețe. Do
rința lor de a deveni minere cali

pe lună.
Oțelarii dela „Octombrie Roșu" 

luptă zi de zi pentru reducerea 
duratei șarjelor. Comsomolistul 
Belousov și-a luat angajamentul 
să economisească la fiecare topire 
o oră din timpul său de lucru. 
Aceasta îi va permite să facă in 
cursul unei luni trei topiri supli- 
mantare.

Astfel, cu ajutorul timpului și 
combustibilului economisit, staha- 
novistul va topi o cantitate mare 
de oțel peste normele prevăzute 
de plan.

Numeroși oțelari ai uzinei sus
țin inițiativa lui Belousov.

ateliere, a activiștilor de partid 
și sindicali, care au luat cu toții 
hotărîrea de a da un mare avânt 
acestei campanii pentru economii.

In comentariul său ziarul „Trud" 
spune că această campanie des
chide drumul spre enorme econo
mii în producția de oțel, economii 
în valoare de sute de milioane 
de ruble, și că aceasta poate ri
dica producția cu multe mii de 
tone anual.

(Agerpres)

ficate, s’a dovedit prin dragostea 
cu care au urmat cursurile școlii, 
în prima lună frecvența fiind de 
lOO°/o. Sindicatul și Direcțiunea 
însă au subapreciat importanța 
calificării femeilor și au dovedit 
o totală nepăsare față de dorința 
lor de a se califica, mutându-ie 
pe diferite orizoante și în diferite 
schimburi și astfel ele nu pot ur
ma cu regularitate cursurile.

Cu toate promisiunile făcute 
responsabilului școlii, Sindicatul 
nu a luat nici o măsură pentru 
reglementarea acestei chestiuni, 
iar acum școala se află pe punctul 
de a se destrăma.

La această situație a dus nepă
sarea și lipsa de interes a Sindi
catului și a Administrației în pro
blema îmbunătățirii calificării 
profesionale a femeilor.

Un alt element care contribue 
la slaba funcționare a școlii este 
lipsa de local. Localul avut ante
rior în folosința școlii a fost luat 
pentru alte scopuri, iar pentru 
școală s’a dat o încăpere întune
coasă, mică cu o capacitate de
abea de 5—6 bănci. Ne întrebăm 
acum: Sindicatul și Administrația 
nu s’au gândit cum anume o să 
poată să ia parte la cursuri câte 
25—30 muncitori în această sală 
neîncăpătoare și necorespunzătoare 
din punct de vedere higienic?

Faptul că într’adevăr nu s’au 
gândit la acest lucru, dovedește 
că la Minele Ghelar importanța 
calificării profesionale a fost mini
malizată.

Organizația de Partid Ghelar în 
activitatea sa, trebue să pună între 
problemele de frunte, reglemen
tarea și asigurarea bunului mers 
al școlilor de calificare, îmbună
tățirea calificării profesionale fiind 
strâns legată de lupta pentru Plan, 
pentru pace.

Cu cât vom avea mai mulți 
muncitori calificați, cu atât vom 
putea da mai mult minereu de 
bună calitate Patriei noastre, care 
să contribue Ia întărirea ei eco
nomică, Ia întărirea forței ei în 
lupta pentru pace, la îmbunătățirea 
traiului tuturor celor ce muncesc.



„UZINA NOASTRĂ"

Mai puține referate, mai urgentă 
rezolvare

— Sau ce înseamnă „circa" la Biroul Lichidarea facturilor —

In cinstea Congresului Comitetelor 
de luptâ pentru pace

Recorduri obținute de zidarii întreprinderii Nr. 12 de Construcții
întreprinderile de Aprovizionare 

Nr. 1 din București, au trimis 
Combinatului nostru 80 bucăți 
burghii spirale, dintre care la re
cepția făcută de noi au lipsit 15 
bucăți. Această lipsă a dat naștere 
unui șir lung de corespondențe 
între cele două întreprinderi și.. . 
la 13 referate.

Să vedeți cum a fost: în ultima 
corespondență, întreprinderea din 
București arată că reclam ația Com
binatului este nejustificată. Are 
dreptate, deoarece marfa se trans
portă pe riscul clientului.

— Or fi având ei dreptate, au 
zis funcționarii din Combinat, dar 
ce ne facem noi cu decontarea?

Adresa intră In Uzină la 1 Iunie 
a. c.:

„Anchetați", este primul referat 
pus de Contabilul șef, și începe o 
anchetă care deabea, deabea a 
luat sfârșit, — din cauza birocra
ției ce există încă in unele sectoare 
ale Administrației din Combinat.

In ziua de 2 Iunie a. c. (adresa 
a mers în timp record), tov. Polizu 
dela Biroul Lichidarea facturilor 
cere printr’un referat adresat Serv. 
Aprovizionării să decidă. — In 
ziua de 3 Iunie la Serv. Aprovi- 
sionării se pune următorul referat: 
„întrucât marfa călătorește pe 
riscul clientului, vă rugăm repar
tizați pe celelalte burghii". Adresa 
pleacă la Biroul Lichidarea factu
rilor.

A plecat dar nu a mai venit. 
A trecut luna Iunie, a trecut luna 
Iulie ... dar cu adresa tot nimic. 
Nu s’a putut rezolva, deoarece 
tov. Polizu a fost plecat în con
cediu de odihnă, iar apoi a avut 
alte lucrări. Deci, aproape 10 săp
tămâni hârtia a stat uitată prin
tr’un sertar.. . (După părerea 
noastră în sertarul tov. Polizu.)

In fine, în ziua de 15 August 
a. c., tov. Polizu găsește timp 
pentru „rezolvarea" hârtiei și o 
„rezolvă* printr’un referat adresat 
Serv. Aprovizionării: „Rugăm de
cideți de urmare". Semnat, Polizu.

Interesant I Tovarășului Polizu 
îi plac foarte mult deciziile... 
dar și să tărăgănească rezolvarea 
hârtiilor. Ne întrebăm: oare dece 
din nou „ decizie", când în ziua 
de 3 Iunie (aproape 10 săptămâni 
de atunci și până la 15 August) 
Serv. Aprovizionării a decis asupra 
faptului.

Ar fi cum ar fi, dar lucrurile

VOINȚA UNITĂ A POPOARELOR 
IN LUPTA PENTRU PACE

Mișcarea popoarelor pentru pace, 
împotriva războiului, se extinde pe zi 
ce trece. Popoarele din toate țările sunt 
pătrunse din ce în ce mal mult de con
știința că numai prin eforturile generale 
și comune ale tuturor oamenilor de bună 
credință se poate pune frâu ațâțătorilor 
la război, Imperialiștii, poate fl snsțlnată 
măreața cauză a păcii.

Evenimentele din Coreea arată că 
ațâțătorii la război imperialiști, nu se 
mai mărginesc la pregătirea agresiunii, 
cl au trecut la acte fățișe de agresiune 
armată împotriva popoarelor Iubitoare 
de libertate. întreaga omenire progre
sistă înfierează acțiunile agresive din 
Coreea ale guvernului Statelor Unite ale 
Americll.

Popoarele cer să Înceteze imediat 
agresiunea sângeroasă a guvernului 
american in Coreea; să înceteze bom
bardamentele bestiale ale aviației ame
ricane împotriva populației pașnice din 
Coreea ; să se retragă din Coreea toate 
armatele străine ; să se reglementeze pe 
cale pașnică chestiunea coreeană

Intervenționlștii americani, camuflân- 
du-se, ca niște pirați, sub pavilionul 
Organizației Națiunilor Unile, ucid In 
mod bestial mii de locuitori pașnici al 
Coreei. Mllitarlștli americani bombar
dează, în mod barbar, orașele și satele 
pașnice coreene, omoară copil, femei șl 

nu se termină aici. Tov. Polizu 
merge mai departe. Nu se mulțu 
mește cu referatele puse până în 
ziua de 15 August, ci vrea să 
facă și o . .. propunere. Iată textul 
propunerii, scris pe adresă către 
Serviciul Aprovizionării: „întrucât 
materialele călătoresc pe riscul 
cumpărătorului, vă rog a dispune 
să se repartizeze pe celelalte bur
ghii. 24 August 1950. Semnat: 
Polizu ! ? P. S. Valoarea se ridică 
în medie la cca. 6000—7000 lei, 
semnează: Polizu.

Ce propunere frumoasă! Păcat 
însă că aceasta a fost decizia de 
acum trei Juni a Serv. Aprovizio
nării. Oare dece a făcut propune
rea de față tov. Polizu ? Pentru a 
învăța pe cei dela Aprovizionări? 
Nu, ci pentrucă există încă vechea 
mentalitate de a pune referate 
peste referate, în loc de a rezolva 
hârtiile în cauză.

Această problemă ar fi putut fi 
rezolvată în ziua de 3 Iunie și nu 
31 August, natural nu cu semnă
turi ... ci fapte și conștiinciozitate 
în muncă.

In adresa în cauză mai vedem 
încă o serie de referate: între ace
stea găsim încă un referat al tov. 
Polizu, din 31 August a. c. care 
ne arată „prețul pe bucată de 
burghiu de 2,80 mm. din factură, 
este de 41,61 lei". Minunat I La*în- 
ceput am aflat că sunt 15 burghii 
lipsă, mai apoi că paguba este de 
cca. 6000—7000 lei. Noi tot am 
calculat și într’un fel și altul, dar 
înmulțind pe 15 (numărul burghii- 
lor lipsă) cu 41,61 (costul unei 
burghii), n’am putut scoate mai 
m’’lt decât 624 lei, nicidecum 
„cca.“ 6000—7000 lei, după cum 
a fost apreciată lipsa de tov. Po
lizu. O fi „cca.“ n’o fi „cca.“, dar 
ce îi mult, îi mult!

Din cauza metodelor învechite 
în muncă, o hârtie care putea fi 
rezolvată în cca. (cca., dar apro
ximația este reală, nu ca a tov. 
Polizu) 5 zile, s’a rezolvat in 3 
luni. Atâta timp pierdut, atâta ne
plăceri cauzate acelora la care 
hârtia mergea pentru a doua sau 
a treia oară ... și pentru ce ... 
pentru 624 lei și... neglijența 
tov. Polizu.

Direcțiunea Combinatului este 
chemată să ia măsuri severe îm
potriva acelora care prin aseme
nea forme birocratice cauzează 
pierderi de timp și împiedecă bu
nul mers al serviciului.

bătrâni, ucid pe cei mal buni fii și fiice 
ale poporului coreean, care luptă pen
tru libertatea șl unitatea patriei lor

Crimele sângeroase ale imperialiștilor 
americani stârnesc indignarea generală 
șl protestul hotărît al oamenilor cinstiți 
din lumea Întreagă Pe întreg globul 
pământesc răsună strigătul popoarelor: 
.Jos mâinile de pe Coreea I*

Organizațiile democratice Internațio
nale ale oimenllormuncii, — Comitetul 
Permanent al Congresului Mondial al 
Partizanilor Păcii, Federația Sindicală 
Mondială, Uniunea Internațională a Stu 
dențllor, organizațiile obștești din nume
roase țări — s’an adresst Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite, cerându-l să la neîntârziat mă
suri hotărîte pentru încetarea acțiunilor 
criminale din Coreea ale guvernului 
Statelor Unite ale Americll.

Milioane de oameni din toate țările, 
urmărind lucrările Consiliului de Secu
ritate se conving zi de zl tot mai mult 
că în problema coreeană se disting net 
două linii total opuse. Linia păcii, a 
reglementării pe cale pașnică a proble
mei coreene, linie care exprimă voința 
șl Interesele popoarelor Iubitoare de 
pace, este ferm și consecvent susținută 
de Uniunea Sovietică O linie cu totul 
opusă — linia războinlui, a lărgirii agre
siunii, este susținută de cercurile con

Cu entuziasm de nedescris în
tâmpină muncitorii din Hunedoara 
Congresul Comitetelor de luptă 
pentru pace, Congres la care par
ticipă cei mai buni oameni din 
Combinat și Întreprinderea de 
Construcții Nr. 12.

In meetinguri înflăcărate, ei 
și-au luat angajamente ca în cins
tea plecării delegații or la Congres 
să organizeze un sch’mb de onoare 
în decursul căruia planul de muncă 
să fie nu numai îndeplinit ci chiar 
depășit.

Ca urmare în zilele de 6 și 7 
Sept. a. c., muncitorii din Intrep. 
de Construcții Nr. 12 care lu
crează intens la clădirea Orașu
lui Muncitoresc, la ridicarea unei 
școli profesionale, la construcția 
unui stadion, și-au organizat

Să stimulăm muncitorii care au terminat 
cursul de calificare

Scrisoarea adresată Redacției de către un grup de oțelari

Tovarășe Redactor,
Suntem un grup de muncitori 

dela Oțelăria S. M. care la înce
putul acestui an, timp de șase 
luni am urmat cursurile școlii de 
calificare gradul I.

La examenul care s’a ținut la 
încheierea cursurilor am reușit și 
conform instrucțiunilor Ministeru
lui Industriei Metalurgice și Chi
mice urma să fim încadrați co
respunzător calificării obținute și 
repartizați la locuri de muncă 
deasemeni corespunzătoare califi
cării noastre.

Examenul s’a ținut în 18 Iulie 
și iată au trecut două luni fără 
ca noi să ne putem bucura de 
rodul calificării noastre.

O inovație prin care se economisesc peste 280.000 lei anual
(Urmare din pag. 1)

munca la fel ca și cei din Teliuc.
Lucrând în echipe, întrebuin

țând metoda sovietică de lucru 
Kirov, echipa de zidari a lui Rusu 
Gheorghe compusă din 5 zidari 
și un ucenic, a reușit să-și de
pășească norma în 48 ore cu 
144°/, lucrând la tencueli, tavane, 
pereți, schafe și trepte îmbrăcate 
cu mozaic.

Deasemeni brigada de instala
tori „23 August*' având ca res
ponsabil de brigadă pe Munteanu 
Gheorghe, a reușit, împreună cu 
cei 3 instalatori și 6 ucenici, să-și 
depășească norma cu 190°/°, lu
crând la instalația interioară a 
locuințelor.

Frumoase rezultate au obținut 
și celelalte echipe de zidari, dul

Noi urmăm acum cursurile școlii 
de calificare gradul II. pentru a 
deveni buni oțelari care să mun
cim cu dragoste pentru întărirea 
și propășirea economică a Patriei 
noastre, pentru pace, bunăstare 
și socialism.

Ne întrebăm însă care este 
contribuția la lupta pentru con
struirea socialismului în țara noas
tră a acelor funcționari care au 
aruncat certificatele noastre de 
absolvire a școlii de calificare 
gradul I. într’un sertar de birou, 
fără să se gândească că în felul 
acesta în loc să ne stimuleze să 
învățăm cu mai multă râvnă ne 
descurajază atât pe noi cât și pe 
acei care urmează în prezent 

simultan la 20 de tuburi, operați
une care în cazul de față se exe
cută numai de 2 oameni.

Cum anual se face verificarea 
a circa 600 tuburi, reese că față 
de sistemul vechi se realizează o 
economie.de 18.400lei, la manoperă 
și 270.000 lei la taxele de control, 
deci în total 288.400 lei. Este 
demn de lăudat faptul că dispo
zitivul a fost construit țn ore de

este omorîtă populația pașnică. Cerem 
retragerea imediată din Coreea a arma
telor cotropitorilor americani*.

Telegrame asemănătoare sunt trimise 
Consiliului de Securitate, din toate col
țurile pământului. Popoarele Iubitoare 
de pace cer Consiliului de Securitate 
să asculte glasul milioanelor de oameni 
clnst’ți din lumea Întreagă și să pună 
capăt Imediat agresiunii americane îm
potriva poporului coreean.

Lupta popoarelor Împotriva agresiunii 
americane in oreea face parte inte
grantă din mișcarea mondială pentru 
apărarea păcii. Năzuința nobilă de a 
apăra pacea Btăpânește sute de milioane 
de oameni, care desfășoară tot mal ac
tiv și mal organizat lupta împotriva 
ațâțătorilor la un nou război

Ațâțătorii la război recurg Ia toate 
mijloacele pentru a împiedeca creșterea 
mișcării pentru apărarea păcii. El comit 
bestialități și nelegiuiri, aruncă în înch* 1- 
sorl pe partidpanțll activi al mișcării 
partizanilor păcii; cu ajutorul unor asa
sini plătiți el dau joBnice lovituri luptă
torilor pentru pace șl democrație și 
organizează fel de fel de provocări îm
potriva acelora care demască politica 
criminală a agresorilor Imperialiști.

dispozitiv necesita 6 oameni și 
verifica doar 10 tuburi la oră.

Frământat să găsească un sis
tem mai perfecționat, ajutat și de 
tov. Roman, Borșan și Negrilă, 
tov. Sicoe Ioniță a mecanizat 
pompa hidraulică cu ajutorul unui 
motor electric de 3,7 kw, căruia
i s’a redus turația la 68 ture/mi- 
nut și astfel controlul se execută

ducătoare ale Statelor Unite ale Ame
ricll.

întreaga omeniie progresistă sprijină 
călduros propunerile Uniunii Sovietice 
din Consiliul de Securitate, care urmă
resc reglementarea pe cale pașnică a 
chestiunii coreene șl menținerea păcii 
generale.

Toți acel cărora le este scumpă cauza 
păcii ișl exprimă protestul Io; Împotriva 
politicii agresive a guvernului Statelor 
Unite, care încearcă să transforme Con
siliul de Securitate și Organizația Națiu
nilor Unite intr'o i-rmă docilă a ațâță
torilor la război.

In multe țări au loc acum mari mee- 
tlngurl ale oamenilor muncii, care cer 
In unanimitate să se termine agresiunea 
sângeroasă a rapacelor fiare americane 
In Coreea.

Quvernele R. Polonă, R Cehoslovacă, 
R. P. R, R P Ungară, R. P. Bulgară, 
in numele țării lor, și-au exprimat a- 
dâaca indignare față de bombardarea 
orașelor șl satelor coreene.

Deasemenea oamenii de știință pro
gresiști ișl manifestă indignarea Împo
triva bestialităților șl violențelor Inter- 
vențlonlștilor americani. Intr'o telegramă 
adresată de colectivul Academiei de 
Științe Ungare către președintele Con
siliului de Securitate se afirmă că sa- 
vanțll unguri nu pot admite faptul că 
intr’o regiune a pământului niște ban
diți Înarmați omoară oameni nevlnovați, 
femei șl copil. „Deaceea cerem — spun 
savanțli unguri — Încetarea imediată a 
acțiunilor inumane ale forțelor armate 
americane din Coreea: tragerea la răs
pundere a acelora din al căror ordin

Dar nimic nu poate să oprească miș
carea m< ndială mereu în progres a lup
tătorilor pentru pace. Lupta împotriva 
amenințării războiului devine cauza 
vitală a întregii omeniri progresiste.

Cu toate greutățile, amenințările și 
represiunile Imperialiștilor, partizanii 
păcii ișl continuă campania pentru in
terzicerea armei atomice.

In numele sutelor de milioane de băr

gheri, tâmplari și vopsitori.
Muncitorii au dovedit prin a- 

ceasta că sunt conștienți de im
portanța muncii lor în lupta care 
se desfășoară pentru asigurarea 
unui front larg și trainic al păcii.

Tot mai numeroase sunt casele 
care se ridică în Orașul Munci
toresc, asigurând muncitorilor din 
C. S. H. un trai bun, condiții priel
nice pentru îndeplinirea și depă
șirea Planului de Stat.

La comunicarea rezultatului 
schimbului de onoare al păcii, 
muncitorii dela construcții, au ho- 
tărît să nu se oprească la aceste 
realizări ci pe baza experienței 
obținute în schimbul de onoare, 
să lupte pentru a îmbunătăți și 
mai mult randamentul muncii lor.

cursurile gradului I. a școlii de 
calificare.

Noi considerăm că în urma 
celor 6 luni de învățătură și pe 
baza examenului dat am câștigat 
un drept cu atât mai mult că 
unii dintre noi deși încadrați în 
grupa I, cat. II, au fost puși la 
locuri de muncă prevăzute în in
dicatorul tarifar la grupa 1. cat. 6.

Credem că Direcțiunea va lua 
măsuri pentru reglementarea aces
tei chestiuni.

Muncitorii elevi ai școlii de 
calificare pentru oțelari Gra
dul II. Schimbul maestrului

Munteanu Nicolae

muncă voluntară de tovarășii de 
mai sus care au executat peste 
80 ore.

Inovația tovarășilor dela Fabrica 
de oxigen, merită a fi luată ca 
pildă de toți muncitorii Combina
tului nostru, convinși că prin stră
daniile noastre de a realiza cât 
mai multe economii, vom contri
bui la crearea premizelor trecerii 
la primul nostru Plan Cincinal.

N B

bați și femei care luptă pentru pace 
Biroul Comitetului Permanent al Con
gresului Mondial al Partizanilor Păcii a 
hotărît să convoace in Anglia in Noem- 
brie 950 cel de al doilea Congres 
mondial al partizanilor păcii. Biroul 
Comitetului Permanent a făcut apel la 
toate organizațiile politice, culturale, 
sociale și îellgloase, de femei șl de ti
neret, — la toți acei care doresc să men
țină pacea generală, să întărească lupta 
pentru pace, pentru Interzicerea armei 
atomice, pentru rrducerea generală a 
armamentelor șl instaurarea unui control 
asupra oricărui fel de înarmări, pentru 
interzicerea oricărrl agresiuni. Aceste 
cereri siint sprijinite de toate popoarele 
Iubitoare de pace.

Partizanii păcii îșl dau seama că che
zășia luptei cu succes împotriva ame
nințării războiului este permanenta lăr
gire a bazei de mase a frontului păcii, 
atragerea in lupta activă Împotriva ațâ
țătorilor la război a maselor tot mal 
largi ale populației. Sub această lozincă 
se desfășoară in toate țările pregătirea 
pentru cel de al doilea Congres mon
dial al partizanilor păcii.

Sub drapelul luptei active pentru pace 
se unesc tot mal strâns sute de milioa
ne de oameni Lărgind neincitat frontul 
luptei pentru pace, intensificând activi
tatea pentru pace a maselor populare, 
partizanii păcii vor ști să pună frâu ațâ
țătorilor la război, să facă să dea greș 
uneltirile lor mârșave

Popoarele din toate țările sunt unite 
in hotărîrea de a lupta pentru o pace 
trainică în lumea întreagă

(Agerpres.)
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