
Să pregătim din timp condițiuni 
prielnice de muncă pe timpul iernii
Mai sunt puține luni și iarna 

bate la ușe.
In scurtul răstimp care a ră

mas, Conducerea Combinatului 
precum și toți muncitorii noștri, 
au datoria să lupte pentru a asi
gura cele mai bune condițiuni de 
desfășuram a muncii în timpul 
iernii.

Prcb'ema atât de importantă a 
pregătirilor pentru iarnă, se poate 
soluționa pnntr’o serie de măsuri 
pe care le putem grupa în trei 
categrii principale: măsuri de 
prevederi, lucrări de întreținere; 
măsuri organizatorice.

Toate aceste măsuri sunt le
gate însă de cheltueli și banii 
necesari nu pot fi obținuți de
cât cu anumite forme, pe baza 
unor anumite planuri dinainte în
tocmite și aprobate.

In timpurile trecute, când în
treprinderea noastră aparținea 
unui grup de exploatatori, pregă
tirea pentru iarnă însemna „chel
tueli neproductive*, muncitorii 
noștri fiind siliți să lucreze în 
frig, umezeală, în hale și ateliere 
în care viscolul și zăpada pătrun
deau în voie prin acoperișul sau 
ferestrele spaite.

Astăzi când clasa muncitoare 
este stăpână pe principalele mij
loace de producție, buna gospo
dărire a fabiicilor și uzinelor, 
se împletește cu grija pentru 
oameni — capitalul cel mai pre
țios.

Deaceea, cei însărcinați cu con
ducerea Combinatului, trebuie să 
privească pregătirea pentru iarnă 
în modul cel mai serios, cu con
vingerea că toate amenajările ce 
se fac, protejează omul, factorul 
hotărîtor în mărirea producției.

In categoria primă, a măsurilor 
de prevedere, conducerea trebuie 
să prevadă toate fondurile necesare 
aprovizionării cu combustibil și 
materiale, precum și cheltuielile 
corespunzătoare lucrărilor înscrise 
în program.

Trebuie să se prevadă din 
timp stocurile tampon de materii 
prime și combustibil pentru a 
face față strangulării transportu
rilor, care începe după 15 Au
gust, când căile ferate se aglo
merează cu transportul de cereale 
ce ține până târziu iarna.

Dacă Direcțiunea Combinatului 
nostru s’a ingrijit de întocmirea 
la timp a planificării fondurilor 
și de comandarea materiilor nece
sare, trebuie să treacă apoi la 
pregătirea locurilor unde va de
pozita aceste materii și materiale.

Să nu se întâmple, cazuri ase
mănătoare celui ce se petrece cu 
lemnele.

Lemnele ce vin pe linia Ghe- 
lar-Hunedoara, în loc să fie des
cărcate In gara de sus, și acolo 
o mașină să le taie și distribuția 
lor să se facă pe loc, sunt diri
jate spre gara de jos până unde 
fac 1-2 zile, deci vagoanele în 
loc să transporte zilnic lemne, 
sunt manevrate mult timp prin 
uzină.

Deasemeni, un caz negativ este 
acela prezentat de depozitele de 
cărămizi refractare și speciale din 
fața Modelăriei și spatele Lami- 
noarele care sunt neincăpătoare 
și construite rudimentar, nepro
tejând cărămizile în bune condi
țiuni.

Este necesar să se dea desti
nații precise fiecărui material și 
să se rezerve din timp magazii 
și locuri de depozitare a mate
rialelor ce vor sosi.

Trebuie să se verifice din timp 
rezervoarele pentru combustibil, 
pentru ca ele să fie golite de 
nămol, să se etanșeze scurgerile 
instalațiilor de pompare, să se 
revizuiască serpentinele de scur
gere etc. Pentru buna deservire 
a secțiilor, este absolut necesară 
repararea drumurilor de acces 
dela secții la depozite, spre a 
evita cazurile din anii trecuți, 
când Garajul nu se putea aprovi
ziona cu benzină, decât cu aju
torul căruțelor, drumul la maga

zia de lubrefianți fiind desfundat, 
și când, pentru a ajunge la O.S M. 
și Laminioare trebuie să faci dela 
porțile uzinei câte 3—4 ore.

Secția „încărcări și descărcări" 
trebue să-și intocmească din timp 
un program pentru descongestio
narea drumurilor feroviare și te
restre din uzină, să asigure ga
baritul normal și o circulație per
fectă a vechicolelor, prin interio
rul Combinatului.

Lucrările de întreținere a hale
lor și atelierelor, — care nu s’au 
executat decât în mică măsură în 
timpul verii — trebuiesc grăbite 
și terminate până la 1 Noem- 
brie.

Trebuie să se repare acoperi
șurile și burlanele de scurgere 
delh secțiile: Mecanică, O. S. M., 
Depourile C. F. U., etc. precum 
și geamurile tuturor secțiilor și, 
pentru aceasta, secția Edil să 
destineze o echipă specială, pro
gramată cu date concrete și re
sponsabilități.

Pentru a asigura o protecție 
eficace a muncitorilor noștri, 
secțiile trebue să ia măsuri, pen- 
truca acolo unde se lucrează pe 
ciment, să se facă grătare din 
lemn, să se verifice instalațiile de 
încălzire, (calorifere) precum și 
ventilatoarele.

La Construcțiile Metalice, Meca
nică, precum și la alte secții, deși 
ca’or ferele erau în bună stare, în 
anii trecuți aburii însuficienți au 
făcut că muncitorii să lucreze în 
frig.

In acest an, Serviciul Forței, 
trebuie să caute soluț onarea pro
blemei aburilor încă din timp, 
pentru a asigura o funcționare 
bună a caloriferelor.

La Cuptorul de 5 tone, la Prăji- 
toare și Turnătorii, treb iese in
stalate ventilatoare pentru evacua
rea gazelor, care datorită tempe
raturii scăzute din timpul iernii, 
se evacueză mai greu decât vara. 
In categoria măsurilor organiza
torice întră în primul rând mă
surile de prevenirea incendiilor, 
fiindcă în timpul iernii pericolul 
de incendiu crește odată cu apa
riția nevo lor de încălzire dm ate
liere, birouri și locuințe și odată 
cu greutățile caracteristice ano
timpului care împiedică circulația 
și accesul normal a vehicolelor 
de pompieri.

Trebuie să se curețe coșurile, 
să se protejeze acoperișurile, să 
se îndepărteze materialele Infla
mabile din vecinătatea sobelor, 
să se revizuiască instalațiile elec
trice așezate în poduri și să se or
ganizeze temeinic echipele de 
pompieri.

Echipele de pompieri, trebuiesc 
înzestrate cu scule, stingătoare, 
moto-pompe mobile, hidranți și 
furtune și în special trebuie să fie 
bine instruite.

In cadrul pregătirilor de iarnă, 
conducerea adm nistrativă, tre- 
bue să dea o atenție deosebită 
aprovizionării cantinelor, pentruca 
din timp să se fică stocuri cu 
cele necesare unei hrane sub- 
sistente și la un preț redus.

Pentru paznici, manevranți, șo- 
feuri, trebuie să se comande din 
timp șubele, căciulile și materialele 
de protecție contra gerului.

Organizația de partid, trebuie 
să se preocupe atent de mersul 
pregătirilor de iarnă și să mobi
lizeze Sindicatul pentru a urmări 
modul cum Direcțiunea Combina
tului se achită de importantele 
sarcini în această direcție.

Trebuie ca prin munca noastră 
a tuturor, să dovedim în mod 
concret, că clasa muncitoare stă
până pe principalele mijloace de 
producție, știe să gospodărească 
de o mie de ori mai bine fabri
cile și uzinele decât capitaliștii 
și să facă din acestea puternice 
arme de luptă pentru desvoltarea 
economiei noastre și creșterea 
buneistâri a poporului muncitor.
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Unul dintre factorii principali ai construirii socialismului în 

Republica Populară Română este munca însuflețită de întrecerea 
socialistă. Succesele obținute în cadrul întrecerii socialiste răsună ca 
un bici pe obraznl nerușinat al criminalilor americani și englezi 
provocatorii ai distrugerii omenirii pașnice.

Realizările în producție ale oamenilor muncii ne vorbesc despre 
dorința lor fierbinte de a-și apăra pacea, viața și fericirea lor și a 
familiilor lor.

Planul de Stat pe anul 1950 va fi dus la îndeplinire cu 
succes, creind posibilitatea introducerii noului plan, plan de per
spectivi a contruirii socialismului, Planul Cincinal.

Tot mai multă fontă pentru întărirea 
lagărului păcii

. Pentru întâmpinarea primului 
Plan Cincinal, furnaliștii Combi
natului nostru luptă cu elan în 
câmpul muncii realizând însem
nate depășiri.

lată realizările obținute între 
1 —15 Septembrie 1950. Echipa 
lui Isac Mihuț dela furnalul 111, 
a avut o depășire de 
25,89’/» ocupând primul loc, ur
mată de echipa primtopitorului 
Baba Ioan dela Furnalul 
No. 1 care a depășit cu 
19,337» prevederile planului, 
și de echipa primtopitorului 
Costea Nicolae dela Furnalul 111 
cu ll,98°/o depășire. Prim-topi-

La Oțelăria Siemens-Martin s’au obținut 
însemnate depășiri

Luptând pentru acelaș scop: 
îndeplinirea planului și consoli
darea păcii, topitorii dela Oțelă- 
ra S emens Martin, duc lupta 
pentru tot mai mult oțel.

Primtopitorul Stanciu Aurel cu 
echipa pe care o conduce la 
cuptorul No. 3 a dat cu 
26,83% mai mult oțel decât îi 
era trasat în cadrul planului pe 
primele 15 zile ale lunii Septem
brie.

Cu 17,60% a depăș t echipa 
primtopitorului B kfalvi Alexandru 
dela cuptorul IV norm.a 16 39%

Topitorii dela Cuptorul de 5 tone 
duc bătălia pentru Plan, pentru pace

întocmai ca furnaliștii și cei 
dela O.S M , muncitorii dela Cup
torul de 5 tone lucrează cu avânt 
sporit pentru întâmpinarea Planu
lui Cincinal.

Oțelarii din cele 3 echipe ale 
Cuptorului de 5 tone, vor ca prin 
munca lor să zădărnicească pla
nurile mărșave ale agresorilor 
americani setoși de sânge și să 
consolideze marele lagăr al păcii

La minele Ghelar și Teliuc 
vorbesc depășirile de normă

Uruitul vagonetelor care scot fie
rul, unul din bogățiile subterane ale 
țării noastre, la minele Ghelar și 
Teliuc, vorbesc despre năzuințile 
minerilor care extrag bogăția 
pământului, vorbesc despre apă
rarea păcii și despre prietenia și 
ajutorul acordat de poporul sovi
etic, luptător neînfricat al lagăru
lui păcii.

Graficul orizontului II la mi
nele Teliuc, indică 57,84% peste 
normă, depășirea echipei Junie 
Carol I, iar la orizontul III echi
pa lui Junie Carol II are o de
pășire de 21,89%.

Echipa lui Toma Anton dela 
orizontul IV. a realizat o depă
șire de 10,16%. 

torul Băieșan Sabin dela furna
lul Nr. 2 cu întreaga echipă a 
depășit norma cu 11,77% iar 
echipa prim-topitorului Munteanu 
Gheorghe are o depășire de 
11,32% la furnalul 11, urmat de 
a lui Cazan Ștefan înpreună cu 
tovarăși săi de muncă care au 
obținut o depășire de 11,15°/,.

La furnalul I, echipa primtopi
torului Schveighoffer Abel a depășit 
sarcinele trasate în cadrul planu
lui, pe primele 15 zile, cu 4,22% 
iar Dojescu Simion cu echipa sa 
a dat cu 2,96% mai multă fontă 
peste normă.

depășire a avut și echipa primto
pitorului Petrovici Alexandru.

Primtopitorul Vlaicu Petru dela 
acelaș cuptor impreună cu echipa 
sa a realizat o depășire de 
14 47 /0 iar echipa lui Poja Ghe
orghe 10,70% mai mult oțel.

Rezultatul depășir lor pe schim
buri este următorul:

Schimbul lui Munteanu Nicolae 
a depășit norma cu 9,27%, 
urmat fiind de schimbul lui Vasiu 
Ioan cu 2,11°/» și de schimbul 
lui Oțelaru Alexandru cu 1,58%.

în fruntea căruia stă Marea Uni
une Sovietică

Stăpâniți de această dorință a 
iubitorilor de pace, au dus bătălia 
pentru o producție mărită.

Echipa lui Lupescu Teodor a 
obținut o depășire de 60,31%, 
Băda Gheorghe a realizat 52,47% 
peste plan, iar echipa condusă 
de Popa Alexandru are o depă
șire de 35,85%.

La orizontul IV al minelor Ghe
lar s’a obținut o depășire de 
12,60% iar echipele conduse de 
Lup Ioachim și Alic Iosif la ori
zontul II au o depășire respectiv 
de 18% și 15°/,; la orizontul I, 
echipa lui Vlad Ladislau a depă
șit norma cu 20% iar la orizon
tul Lucaci, echipa lui Toma Moise 
a realizat o depășire de 30% pe 
primele 15 z’le. Pe întreaga mină 
Ghelar s’a depășit norma cu 
3,98%.

Toate aceste depășiri ne vor
besc despre visul ce-1 vom putea 
înfăptui cu sprijinul și experiența 
poporului sovietic, care ne duce 
spre construirea unei vieți mai 
bune și mai fericite.

Marta Margareta

Vibrograful C.S.H.
In industria siderurgică se fo

losesc agregate de mașini mari 
ca: turbo compresoare, turbo ge
neratoare, epuratoare, etc., unde 
sunt mase mari în rotație.

La aceste instalațiuni întreține
rea lagărelor este foarte impor
tantă și orice nereguli în mers 
pot produce vibrațiuni chiar și 
vibrațiuni critice amplificate, care 
periclitează buna stare a agrega
tului ;

Din aceste motive, din punct 
de vedere al vibrațiilor, agrega
tele de mașini trebue supraveghiate 
și în anumite intervale controlate. 
Aceste supravegheri se fac cu 
ajutorul vibrografului, aparat tran
sportabil, sensibil, care înregi
strează ampitudmea și frecvența.

Problema construirii unui ase
menea aparat a fost pusă tehni
cienilor dela Combinatul Siderur
gic din Hunedoara, rezolvarea 
fiind dată de tov. Lorinczy Gheza, 
care a confecționat vibrograful 
bazat pe principiul transmiterii vi
brației mașinii, printr’un vârf mo
bil, foarte sensibil și printr’un sis
tem de pârghii amplificator, la 
penița înregistratoare.

încercări repetate au fost nece
sare pentru a găsi un arc potrivit 
cu masa întregului mecanism de 
transmitere a mișcării.

In construcția vibrografului se 
pot observa două părți compo
nente :

1. Mecanismul de fixare și de
plasare a hârtiei.

2. Organele de transmitere, 
amplificare și înregistrare a vibra
țiilor.

Mecanismul de deplasare a hâr
tiei este adoptat dintr’un meca
nism dela un disc de telefon 
automat, care antrenează tamburul, 
pe care se fixează banda de hârtie. 
Tamburul, a cărui diametru este 
de 58 mm, are o viteză unghiu
lară riguros constantă de 20°/sec. 
ceea ce corespunde la o viteză 
de înaintare a hârtiei de 100 
mm/sec. Având în vedere că cele 
mai frecvente vibrații au O peri
oadă de 50, o perioadă se înre
gistrează pe o lungime de 2 mm, 
ceea ce este suficient de vizibil.

Hârtia este fixată pe periferia 
tamburului cu ajutorul unei cleme 
arcuite, care după înregistrare se 
deschide și lasă să se scoată din 
interiorul tamburului o lungime 
de bandă corespunzătoare pentru 
o nouă măsurare. După fixarea 
acestuia se întoarce arcul și apa
ratul este gata pentru o nouă în
registrare.

Declanșarea mecanismului și 
apăsarea peniței pe hârtie se face 
simultan prin apăsarea clapei de 
declanșare.

Se așează aparatul cu vâr
ful tijei în poziția cea mai potri
vită, se apasă pe clapă și apara
tul întegistrează.

Mișcările sunt transmise prin 
tija pârghiei cu penița care le în
registrează, amplificate de6,5oii.

Cu ajutorul acestui aparat am 
fost în măsură de a identifica is- 
vorul vibrațiilor la mai multe 
agregate de bază și astfel s’au 
putut lua măsuri de remediere 
eficace.

Din .Buletinul Mi ni st. Met și Ind. 
Chim. Nr 8*.



UZINA NOASTRĂPentru o mai intensă activitate culturală în cadrul Combinatului nostru La Subfiliala A.R.L.U.S. din Gheiar 
activitatea lâncezește

Aplicând învățătura leninist sta- 
linistă despre culturalizarea mase
lor, P. M. R. a legat dela început 
sarcina ridicării nivelului cultural 
al poporului muncitor cu constru
irea socialismului.

Dela regimurile reacționare, po
porul nostru muncitor a moștenit 
o situație grea. Țara număra 6 
milioane de analfabeți, era sădită 
în rândul poporului ploconeala 
cosmopolită față de minunile „ci
vilizației" burgheze în descompu
nere.

Aceste obstacole, în țara noas
tră au trebuit și trebue să fie 
înlăturate. Clasa muncitoare sub 
cunducerea P. M. R. smulgând 
puterea politică și economică din 
mâna clasei asupritoare, a pus 
la îndemâna tuturor muncitorilor 
dornici de cultură și știință, toate 
mijloacele posibile.

* **
In decursul celor două Planuri 

de Stat din Republica noastră s’a 
putut observa că, acolo unde 
comitetele sindicale au depus o 
muncă intensă de culturalizare a 
maselor, rezultatele în producție 
au fost și sunt mult mai frumoase 
ca în întreprinderile unde comi
tetele sindicale nu au dat cuve
nita atenție acestei munci.

Peste câteva luni poporul mun
citor dela noi va întâmpina un 
nou eveniment, Planul Cincinal, 
a cărui îndeplinire va depinde de 
înalta conștiință, de înaltul nivel 
politic, cultural și profesional al 
muncitorilor și tehnicienilor. în
deplinirea lui va hotărî fericirea 
poporului nostru, va deschide 
larg porțile spre drumul unei 
vieți noi, socialismul.

Pentru întâmpinarea acestui nou 
eveniment, Confederația Generală 
a Muncii îndrumată de P. M. R. 
a trasat noi sarcini tuturor orga
nelor sindicale, pentru a-și înzeci 
eforturile și a face ca cultura să 
pătrundă mai adânc în rândurile 
maselor de muncitori.

In luna Iulie 1950, s’a început 
concursul cluburilor și colțurilor 
roșii pe întreaga țară, cu scopul 
de a activiza toate comitetele sin
dicale în munca de culturalizare 
a maselor, cu scopul de a atrage 
în această muncă mase tot mai 
largi de muncitori.

* **
Comitetul Sindical al Combina

tului nostru în munca de cultu
ralizare a obținut succese fru

Dela Oficiul P.T.T. Câmpina la Oficiul Hunedoara 10 ore, 
dela acest Oficiu până pe o stradă din Hunedoara... 90 ore

Câmpina este un orășel, din- 
tr’o regiune petroliferă, iar Poș
ta, Telegraf, Telefoane (P.T T. 
pe scurt), o instituție de comu
nicație. In cazul de față am
bele sunt subiectul unei întâm
plări ce o veți cunoaște imediat. 
Iată cum începe :

O familie din Câmpina, are 
rude la Hunedoara; un membru 
al familiei a hotărît să facă 
concediul de odihnă, la rudele 
de aici. Deci s a urcat în tren 
și iată-l la Hunedoara — Strada 
și numărul unde a venit el ne 
scapă, însă nu ne-a scăpat fe
lul defectuos de funcționare al 
Oficiului P. T. T. din Hune
doara.

Cu câteva zile înainte de 
expirarea concediului de odihnă 
la Hunedoara, respectivul din 
concediu a trimis o telegramă 
la Câmpina. „Trimiteți bani 
urgent stop. In ziua de 3 Sept, 
se expiră concediul stop. Tre
bue să mă prezint la serviciu 
stop" etc.

Imediat după primirea te
legramei, cei dela Câmpina au 

moase. Sute de muncitori neștiu
tori de carte au fost atrași spre 
învățătură, alte sute de munci
tori necalificați au fost atrași în 
școlile de calificare, devenind astă
zi muncitori cu meserie, cu un 
salariu mai bun.

In ultimul timp insă responsa
bilul cultural al Comitetului Sin
dical și responsabilul Clubului 
„Alexandru Sahia" au neglijat 
munca culturală. Deși au luat cu
noștință la timp de concursul 
cluburilor și colțurilor roșii, orga
nizat pe țară de către C. G. M. 
n’au luat nici o măsură pentru a 
se încadra în ritmul viu al între
cerii.

Responsabilul Cultural al Sin
dicatului s’a mulțumit să privească 
schema cu cei 120 membri ai 
ansamblului C S. H. fără ca să ia 
vre-o măsură pentru activizarea și 
îndrumarea acestora. Pentru Co
mitetul Sindical n’a constituit o 
preocupare recrutarea de noi ele
mente în ansamblu, din care 
cauză munca acestuia devine din 
ce în ce mai slabă, ajungându-se 
să numere abea 30 persoane.

Responsabilul cultural nu a știut 
să împletească munca culturală 
cu cea din producție, mulțumin- 
du-se cu aceea că s’au făcut re
petiții și dacă nu azi, mâine și 
dacă nici mâine, poimâine și așa 
mai departe, va reuși odată la 
voia întâmplării, să dea reprezen
tații artistice în fața muncitorilor. 
De echipele de dansuri acum nici 
nu mai poate fi vorba, ele fiind 
inexistente.

Muncitorii și tehnicienii Combi
natului nostru nu se pot mândri 
cu un astfel de ansamblu, nu se 
pot mândri cu Clubul Munci
toresc a cărui activitate este in
suficientă și neorganizată. Aici nu 
se poate vedea decât o mică ac
tivitate a șahiștilor care ocupă una 
din încăperile Clubului.

In sala de literatură unde acum 
cenaclul literar ar trebui să 
desfăș )are o activitate vie, locu
rile la mese nu sunt ocupate de 
nimeni.

Biblioteca dela Club cuprinde 
un număr de "9.239 volume de 
cărți ideologice, tehnice și literare, 
ele sunt frumos așezate în rafturi 
și se spune că puține biblioteci 
din țară sunt așa de bine în
zestrate cu cărți. Dar când pri
vești situația cărților cetite îți dai

și mers la Oficiul P.T.T. și cu 
mandatul telegrafic Nr. 42 au 
trimis suma de lei 5.000 la 
Hunedoara pe adresa solicita
torului.

Suma a fost depusă în ziua 
de 1 Septembrie, iar în ziua 
de 2 Septembrie a c. a ajuns 
la Hunedoara, subliniem la Hu
nedoara.

După cum sună telegrama 
solicitatorului sumei de 5.000 lei, 
acesta în ziua de 3 Septembrie 
a c ar fi trebuit să se pre
zinte la serviciu. Dar în ziua 
de 5 Septembrie încă era la 
Hunedoara. Era la Hunedoara, 
deoarece nu i-au sosit banii. 
Să se ducă pe jos până la 
Câmpina ? E o distanță prea 
mare și plus de aceasta a tri
mis telegrama pentruca să-i 
trimită bani; cum să se ducă 
pe jos ?

I-a venit idea de a da un 
telefon la Câmpina și să între
be de soarta banilor. A obți
nut imediat legătura și a aflat 
știrea că banii au fost trimiși 
din ziua de 1 Septembrie, pe 

seama că munca de cultural zare 
a fost neglijată. Din cele câteva 
mii de muncitori ai Combinatului 
nostru, în luna Iulie numai 573 
de cetitori au cetit 1944 volume, 
iar la bibliotecile volante un 
număr de 121 muncitori au ce
tit 257 volume.

Dela data când trebuia să se 
pornească în cadrul Clubului Mun
citoresc o activitate mai vie în 
cadrul întrecerii între cluburile pe 
țară, Clubul și-a constituit o Co
misie de îndrumare a muncii cul
turale. Această Comisie nici până 
astăzi nu s’a mai întrunit pentru 
a-și face un plan de muncă, pen
tru a discuta greutățile in muncă 
și de a lua măsuri de înlăturarea 
acestora.

Responsabilul Clubului n’a stu
diat criteriile pe care se bazează 
întrecerea, el neglijând această 
problemă.

Așa, acum se poate explica de- 
ce munca culturală în cadrul Clubu
lui Muncitoresc „Alexandru Sahia" 
lâncezește; așa se poate explica 
de ce ansamblul artistic și cenaclul 
literar sunt în descompunere.

Oare cine va răspunde de toate 
aceste indolențe și cine va fi a- 
cela care să le curme și să acti
vizeze toată această muncă, fă
când-o să progreseze mai bine 
ca înainte ?

Sindicatului îi revine sarcina de 
a lua în serios această problemă, 
de a trece la activizarea Comisiei 
culturale și la mobilizarea ele
mentelor pentru ansamblu. Ne
întârziat Comisia culturală va tre
bui să Se întrunească și să-și facă 
planul de muncă pe care să-1 
respecte. Va trebui să depună o 
muncă încordată pentru a lichida 
în scurt timp cu toate lipsurile.

Tuturor muncitorilor, tehni
cienilor, funcționarilor le revine 
sarcina de a sprijni această ac
țiune, de a frecventa Clubul cât 
mai des, de a ceti cărțile biblio
tecilor care sunt aduse spre folo
sința tuturor, iar celor talentați le 
revme sarcina de onoare de a se 
încadra în cenaclul literar, în 
ansamblul artistic, de coruri și 
dansuri. Numai așa activitatea 
Clubului nostru va deveni rodi
toare și va contribui la transfor
marea oamenilor, în oameni noi 
care vor lucra mai bine pentru 
o viață mai bună.

Mitrofan Aurel 
corespondent

lângă aceasta a mai aflat că a 
fost așteptat la toate trenurile 
ce veneau din direcția Arad.

S'a făcut galben când a auzit 
și a plecat la gazdă să-i po
vestească întâmplarea.

Poștașul tocmai pleca când 
a ajuns și nu l-a mai putut în
treba de cauza întârzierii ba
nilor.

Nu a putut să-l întrebe pen- 
trucă s’a grăbit să plece la 
Câmpina.

Cum se explică faptul că 
banii dela Câmpina până la 
Hunedoara au făcut 10 ore, 
iar dela Oficiul P.T.T până 
la una din străzile Hunedoarii, 
90 de ore ? N-i se va răspunde 
probabil dela Oficiul P.l.T. 
că factorul poștal a fost de 
vină. Noi însă suntem convinși 
că lipsa de conștinciozitate în 
muncă a unor funcționari dela 
Oficiu este »factorul* care dă 
naștere unor asemenea inci
dente. Ce părere au tovarășii 
dela Oficiul P.T.T.?

Nicuță Tănase

Subfiliala ARLUS Gheiar, a 
întreprins o serie de acțiuni cu 
rezultate rodnice, ducând o in
tensă muncă politică și de cultu
ralizare a maselor. Astfel din 
două în două săptămâni mergeau 
pe teren instructori ai Subfilialei 
care lămureau problemele ivite în 
ultimul timp și țineau conferințe 
în diferite locuri. Instructorii au 
dus o muncă Jintensă pentru di
fuzarea revistei „Veac Nou“, reu
șind în acest fel să contribue la 
luminarea muncitorimii din jurul 
Ghelarului. ,

La cercul ARLUS a întreprin
derii Nr. 12 de Construcții Gheiar, 
din inițiativa Biroului Subfilialei 
în fiecare zi la orele 6 după masă 
se adunau muncitorii dornici de a 
asculta conferințe și programe 
date de posturile noastre de 
radio.

Această rodnică activitate a 
Subfilialei ARLUS a fost în tre
cut ; azi însă lâncezește. Biroul 
Subfilialei este descomplectat, iar 
conducătorii cercurilor ARLUS nu 
sunt îndrumați și controlați în 
munca lor.

Instructorii nu mai merg pe te
ren ca anterior, iar la cercul în

Cărți apărute în Editura P. M. R. 
pentru demascarea clicii fasciste 

dela Belgrad
LUPTA ÎMPOTRIVA BANDEI DE SPIONI Șl ASASINI 
A LUI TITO, O DATORIE A PARTIDELOR COMUNISTE 
ȘI MUNCITOREȘTI ȘI A TUTUROR OAMENILOR 

MUNCII DIN LUMEA ÎNTREAGĂ
Această broșură ne arată că 

Tito este un vechi spion în 
slujba imperialiștilor, a cărui 
fățărnicie a fost definitiv de
mascată de către Rezoluția Bi
roului Informativ al Partidelor 
comuniste și muncitorești din a 
doua jumătate a lunii Noembrie

LUPTA ÎMPOTRIVA FASCIȘTILOR TITOIȘTI — 
O SARCINĂ A TUTUROR OAMENILOR CINSTIȚI 

DIN LUMEA ÎNTREAGĂ
Trecând în revistă crimele 

odioase săvârșite de banda de 
spioni și trădători titoiști împo
triva Republicii Populare Ro
mâne — broșura subliniază

Banda fascistă a lui Tito jefuește țărănimea 
muncitoare in folosul chiaburilor 

și al imperialiștilor americani și englezi 
Editura Partidului Muncitoresc Român

Fasciștii iugoslavi fac multă 
zarvă în legătură cu așa zisa lor 
politică de construire a socialis
mului. Ei subliniază, îndeosebi, 
că acestaeste un „socialism nou“, 
inventat de dânșii. Este însă în
deajuns să privim numai felul 
în care acești bandiți au „sociali
zat" agricultura pentru a ne da 
seama ce înseamnă socialismul 
titoist.

Broșura „Banda fascistă a lui 
Tito jefuește țărănimea munci
toare în folosul chiaburilor și al im
perialiștilor americani și englezi", 
apărută în Editura P.M.R., oglin
dește în general situația grea în 
care se sbat oamenii muncii din 
Iugoslavia și se oprește în speci
al asupra mizeriei pe care regi
mul fascist titoist a adus-o țără
nimii muncitoare iugoslave.

întreaga politică dusă de clica 
lui Tito la sate se bazează pe 
sprijinirea chiaburimii, care după 
spuselor lor se „integrează paș
nic* în sistemul socialist. Așa 
dar calea „socialistă* pe care 
merge guvernul dela Belgrad 
constă în asuprirea sângeroasă a 
țărănimii muncitoare și proteja
rea chiaburimii.

Dar oamenii muncii din Iugos

treprinderii 12 de Construcții, a 
încetat orice activitate.

Responsabilul cultural al cercu
lui, Petrescu Constantin și cu el 
întreaga conducere a neglijat 
munca. Din această cauză mun
citorii dornici de învățătură sunt 
rupți de aceasta.

Biroul Subfilialei ARLUS mun
cește neo-ganizat, neavând un 
plan de activitate după care să 
se conducă și deaceea întreprinde 
unele acțiuni spontane, care nu 
dau rezultatele dorite.

In fața acestei stări de lucruri, 
Organizația de Partid n’a luat nici 
o măsură, cu toate că a fost se
sizată de descomplectarea biroului 
prin plecarea a doi membri.

Se cere din partea Biroului 
Subfilialei ARLUS să depună mai 
mult efort pentru planificarea 
muncii organizației și să-și îmbu
nătățească activitatea sa prin reor
ganizarea și activizarea conducerii 
cercurilor ARLUS, iar Organizația 
de Partid să sprijine și să îndrume 
A. R. L. U. S.-ul în activitatea sa 
pentru a face iarăși din 
Subfiliala Gheiar o Subfilială 
fruntașă.

T. Weisler 
corespondent

1949. Broșura atrage atenția 
asupra pericolului ce-l repre
zintă pentru pacea lumii acea
stă bandă de spioni și subliniază 
că în fața tuturor oamenilor 
muncii stă sarcina de a-și în
tări vigilența împotriva mârșa
velor uneltiri titoiste.

că lupta împotriva fasciștilor 
titoiști constitue o sarcină de 
seamă pentru toți oamenii cin
stiți din lumea întreagă.

lavia duc cu dârzenie lupta îm
potriva lui Tito. Ei știu că lup
tând împotriva lui Tito, luptă îm
potriva războiului. Și deaceea, 
muncitorimea dela orașe și sate 
sabotează producția, nu se supune 
ordinelor lui Tito. De pildă, în 
industria minieră circa 40°/o din 
muncitorii de bază au părăsit 
producția iar țăranii muncitori din 
comuna Maicovați au ascuns grâul, 
ceeace a f ă c u t ca în loc de 
45.000 kg. cereale prevăzute în 
plan să se strângă numai 779 kg.

Fără îndoială că lupta oame
nilor muncii din Iugoslavia îm
potriva lui Tito se duce în con
diții grele. Dar se duce cu dârze
nie căci în fruntea ei se află cei 
mai buni fii ai poporului iugos- 
lav-comuniștii.

Citind această broșură, oamenii 
muncii din țara noastră vor în
țelege mai bine că lupta împo
triva lui Tito și a agenților și spi
onilor lui strecurați în țara noas
tră constitue pentru ei o sarcină 
de frunte, căci a lupta împotriva 
lor înseamnă a lupta împotriva 
uneltirilor josnice ale imperialiști
lor acaparatori și a slugilor lor, 
înseamnă a lupta pentru pace și 
libertate.



Raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române

REGIUNEA 
este unitatea adminis- 
trativ-economică deli
mitată teritorial, pe 
care se sprijină direct 
organele centrale de 
stat în înfăptuirea po
liticii Partidului și a 
Guvernului.

Regiunea este sub
ordonată direct orga
nelor centrale ale Sta
tului.

Regiunea este alcă
tuită din raioane și 
orașe de subordonare 
regională.

Orașul de reședință 
al Sfatului Popular de 
regiune este centrul 
regional.

RAIONUL

este o unitate teritorială 
operativă din punct de 
vedere economic, poli
tic și administrativ, al
cătuit din orașe de 
subordonare raională 
și comune.

Localitatea de reșe
dință a Sfatului Popu
lar al raionului este 
centrul raional.

Raionul este subor
donat direct regiunii.

COMUNA

este o unitate adminis
trativ-economică, de
limitată teritorial, al
cătuită din unul sau 
mai multe sate apro
piate.

Satul în care își are 
reședința Sfatul Po
lar al comunei este 
centrul comunal.

Comuna este subor
donată direct raionului.
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UZINA NOASTRĂ

„Sunt fericit că vă pot adresa această scrisoare 
de renunțare la plecare în Israel, scrisoare 
de renunțare la perspectivele foamei și mizeriei"

Un număr foarte mare de oameni ai muncii evrei, se 
adresează redacției ziarelor din țară prin scrisori, prin care 
înfierează cu deosebită vigoare ticăloasa propagandă a națio
naliștilor sioniști și demască momelile perfide și minciunile 
sfruntate cu care operează aceștia.

Semnatarii acestor scrisori aparțin unor domenii de acti
vitate diferite: printre ei se află academicieni ca: Barbu 
Lăzăreanu membru activ al Academiei Republicii Populare 
Române, Dr. M. Popper profesor universitar, conducători 
de întreprinderi ca Klein Carol directorul întreprinderilor 
Comunale Brăila, muncitori fruntași ca Matyas Iacob mun
citor textilist la fabrica „llie Pintilie“ decorat, artiști și alții.

Scrisorile au valoarea unui puternic avertisment adresat 
uneltelor sioniste ale imperialismului, care nu se dau în
dărăt dela nici o ticăloșie, care împrăștie calomniile cele 
mai odioase împotriva țării noastre și a întregului lagăr 
al păcii și sunt gata să arunce în prăpastia mizeriei cele 
mai negre, pe toți cei care din credulitate, le-au căzut in laț. 
Faptul că aceste scrisori sunt semnate de oamenii fruntaș- 
în domeniile în care activează, ilustrează posibilitățile nelimi
tate de desvoltare și afirmare create de regimul nostru de 
democrație populară pentru toți cei ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate și totodată, stă ca o mărturie a 
înaltului nivel politic și a puternicilor sentimente patriotice, 
proprii omului muncii educat într’o țară ce construește so
cialismul.

Și femeile pot învăța mineritul!

Tovarășe Redactor,
Sunt unul dintre cei care otrăvit 

fiind de propaganda sionistă, am 
făcut primit pași pe drumul Întu
nericului, pe drumul pribegiei, 
solicitând un formular pentru pa
șaportul necesar plecării în Isra
elul capitalist. Sunt fericit, că vă 
pot adresa această scrisoare de 
renunțare la plecarea în Israel, 
scrisoare de renunțare la per
spectivele foamei și șomajului. 
Vă scriu această scrisoare din 
mijlocul tovarășilor mei de mun
că, datorită cărora am reușit să 
mă smulg din ghiarele naționa
liștilor sioniști, care vroiau să mă 
asvârle în prăpastia mizeriei din 
Israel.

Sunt muncitor electrician Ia 
Combinatul Siderurgic din Hune

Un raid anchetă în jurul cantinelor 
din localitate

In urma repetatelor sesizări ale 
muncitorimii din Întreprinderile 
hunedorene, redacția ziarului nos
tru a întreprins un raid-anchetă 
în jurul cantinelor din localitate.

Pentru îndreptarea deficiențe
lor existente la cantine prezen
tăm fiecare cantină în parte:

— Cantina dela cabanele Gh. 
Apostol, s’a prezentat în condiți- 
uni de h'gienă și administrative 
bune având numai unele mici lipsuri 
cum este de exemplu faptul că în 
magazia de repartizare a pâinii 
sunt becuri defecte care 
ușor pot fl amestecate cu pâinea. 
Deasemeni burlanele depe rafturile 
unde este depusă și pâinea tre- 
buesc păstrate în altă parte.

— La cantina Nr. 2 a Combi
natului, aspectul interior este sa- 
tisfăctor. In jurul cantinei însă 
sunt gunoaie, cari nu se evacu- 
iază la timp, adunând mii de 
muște și exalând un miros insu
portabil.

La „încărcări și descăr
cări", în toate încăperile cantinei, 
se găsesc haine, deși sunt dulapuri 
cari stau goale.

Un morman de gunoi ne-a pri
mit la intrarea în cantină, obli- 
gându-ne a-1 ocoli cu batista la 
nas.

La Cantina C. F. R., unde ser
vesc masa și o parte din militari, 
conducerea cantinei arată multă 
bunăvoință pentru a înlătura lip
surile.

Administratorul cantinei C.F.R.. 
trebue să trimită tot personalul la 
dispensarul Policlinic Teritorial 
spre a i se recolta sânge, pentru 
reacția Wasserman.

Cantina intreprindeiii de Stat 
„Alimentara" are cea mai mare 

doara. îmi iubesc fabrica și to
varăș i mei de muncă, pentrucă 
cu toții am simțit pe vremuri ex
ploatarea patronilor, iar astăzi 
împreună ne făurim o viață nouă 
pe drumul construirii socialismu
lui.

Pentru a șterge orice urmă a 
greșelii comise față de tovarășii mei, 
față de întreaga clasă muncitoare, 
îmi voi înzeci efortul în muncă; 
în acelaș timp, voi demasca fără 
cruțare pe acei ce propagă „uni
tatea naționala" cu scopul nemăr
turisit de a transforma oamenii 
muncii evrei în robi la cheremul 
burgheziei evreești.

Samuel losif 
muncitor electrician 

la Comb Sid. Hunedoara

alocație pe zi, adică 67 lei. Masa 
e bine pregătită deși cu ulei; 
grăsimea de porc rămânând în 
cămara de alimente nefacturată, 
ca măsură higieno-dietetică a bu
cătăresei șefe care suferă „de 
ficat". Frigoriferul spaț'os în loc 
de ghiață conține păianjeni.

Cooperativa înfrățirea, a ame
najat fostul restaurant Straus pen
tru clientela hunedoreană. In maga
zia de aliment se găsesc mături, 
perii de frecat pe jos, bidoane cu 
motorina, etc., Iar alimentele sunt 
depozitate In birou de câteva 
luni de zile, căzând pradă in
sectelor și muștelor.

Personalul de bucătărie, nu în
deplinește nici cele mai elemen
tare condițiuni h'genice, neavînd 
nici-un fel de protecție ca halate 
și bonete curate.

Lipsurile de ordin general, care 
trebuesc lichidate imediat sunt: 
personalul de bucătărie, lucrează 
desculț neavând pantofi de lemn, 
figurând astfel destul de frecvent 
prin registrele Dispensarului cu 
diverse boli începând dela starea 
gripală, până la reumatism. Fe
meile care spală vasele nu au 
șorțuri de protecție iar restul 
personalului este fără halate.

Având zi de zi noi dovezi de ma
rea grije pe care o poartă Partidul 
și Guvernul nostru pentru înbună- 
tățirea stării materiale a celor ce 
muncesc, trebue să ne intensifi
căm efortul ca prin organizarea 
în cât mai bune condițiuni a can
tinelor, să contribuim la lupta în
tregii, clase muncitoare pentru fă
urirea unei vieți mai bune, pentru 
socialism.

Schânborn Francisc 
Klokel Otto

In acest an, 115 muncitori dela 
minele de fier Ghelar au absolvit 
școala de calificare de gradul I și 
60 muncitori, cursurile școlii de 
de gradul II.

Alți 140 muncitori urmează în 
momentul de față cursurile școlii 
de calificare de gradul I

Aceste cifre arată că conduce
rea exploatării și sindicatul acordă 
atenție pregătirii cadrelor calfi- 
cate. Totuși, nu se poate spune 
că în această direcție s’a făcut 
tot ce s’ar fi putut face. Lipsuri 
serioase există la această mină

Conferința
La Hunedoara, a avut loc cea 

de a doua conferință pe țară a 
brigăzilor U.T.M.-iste de produc
ție din industria siderurgică.

Conferința s’a desfășurat sub 
semnul luptei pentru pace și a 
îndeplinirii și depășirii Planului de 
Stat pe 1950 și pregătirii condi
țiilor trecerii la primul nostru Plan 
Cincinal.

Au participat delegați din O.a- 
șul Stalin, Sovrommetal Reșița, 
Oțelul Roșu, „Victoria" Călan și 
numeroși tineri fruntași din Com
binatul Siderurgic Hunedoara.

Scopul conferinței a fost de a 
face un schimb de experiențe în
tre sectoarele din ramura side
rurgia din țara noastră.

Pentru a arăta munca și efor
turile depuse de tinerii muncitori 
dela Sovrommetal Reșița a luat

Condiții din ce în ce mai bune pentru elevii 
Școlii Profesionale din Hunedoara

Partidul și Guvernul acordă o 
importanță deostbită creșteri de 
noi cadre de muncitori calificați. 
Pentru aceasta a creiat posibilități 
ca fii de muncitori și țărani să se 
pregătească pentru a deveni ele
mente de bază, elemente care să 
constitue o forță în industria și 
agricultura noastră.

Este necesar să facem o para
lelă între felul cum s’a privit creș
terea tineretului în trecut și felul 
cum se privește acum.

Tineretul venea să învețe o 
meserie, dar condițiile pentru 
creșterea lor din punct de vedere 
profesional și intelectual erau 
neasigurate datorită faptului că 
regimurile trecute nu acordau 
nici o atenție acestei probleme. 
Tineretul în loc să fie pregătit, 
era îmbuibat de educație burghe
ză, era învățat să urască pe o-

Să se ia urgente măsuri pentru îndreptarea situației 
gospodărești dela Orașul Muncitoresc

In luna August a anului 1947 
din inițiativa și cu sprijinul Par
tidului, s’a pus la Hunedoara pia
tra fundamentală a primului Oraș 
Muncitoresc din țară.

Colectivul însărcinat cu reali
zarea lucrărilor a trebuit să lupte 
cu greutăți mari și să învingă o 
serie întreagă de piedici, pe care 
le punea reacțiunea în drumul 
realizărilor.

Dar în ciuda profeților pesi
miști, —■ Orașul Muncitoresc a 
început să crească și să se des- 
volte, ajungând în anul 1949, un 
cartier cu 230 apartamente, având 
un număr de aproape 1000 lo
cuitori și ne mai desparte numai 
o lună de zile de data când vor 
fi puse la dispoziția muncitorilor 
fruntași, alte 112 apartamente 
noi, (cu 12 apartamente mai mult 
față de planul pe 1950.)

Cu toate că n’au trecut nici 2 
ani de când primele locuințe au 
fost date în exploatare, cu ocazia 
vizitării cartierului constatăm:

drumuri de acces părăginite, cu 
bolovani și cărămizi aruncate de 
luni de zile în mijlocul lor de cei 
care cu ocazia grădinăritului au 
desgropat diferite pietre;

rigolele drumurilor pline cu 

în legătură cu cal'fîcarea femeilor, 
cu ridicarea lor în munci de răs
pundere.

Conducerea întreprinderii, e 
drept, a desih s un curs de cali
ficare pentru tovarășele care do
resc să devină minere calificate. 
Dar lucrurile s’au oprit aci. Con
ducerea minei și sindicatul, în loc 
să creeze tovarășelor care urmau 
ș'oala de cal ficare condiții favo
rabile de lucru, le-au mutat în 
locuri de muncă și în schimburi 
diferite, ceeace a făcut ca ele 
să nu mai poată urma școala

pe țară a tinerilor 
cuvântul oțelarul Cocora Trifu, 
care a arătat succesele și reali
zările tinerilor siderurgiști, tot
odată și metodele sovietice de 
lucru care i-a ajutat să obțină în
semnate victorii în producț e.

Apoi a luat cuvântul tov Pe- 
trescu Eugen secretarul organi- 
nizației de bază dela Oțelăriile 
Combinatului Siderurg'c Hune
doara, care a arătat aportul adus 
de organizația U.T M în cabfi- 
carea tinerilor și pregătirea de noi 
cadre tinere necesare industriei 
noastre siderurgice.

Discuțiile au fost pline de în- 
st flețire și entuziasm.

Oțelarii și laminatorii dela Oțe
lul Roșu, au descris pe larg efor
turile pe care le depun în lupta 
pentru realizarea și depășirea Pla
nului de Stat pe 1950.

amenii cinstiți și tot ceeace era 
bun.

Astăzi condițiunile s’au schim
bat

Dacă în anul 1944 în Școala 
Profesională Hunedoara, erau nu
mai 320 elevi, numărul tinerilor 
pentru anul 1950—51 a atins 
cifra de 1 040 elevi

La Hunedoara, Guvernul a pus 
Ia dispoziț e noi clădiri și edificii 
șco'are, condițiile fiind tot mai 
bune.

La Orașul muncitoresc s’a con
struit o școală nouă cu 14 săli 
de cl?să, parchetate spațioase, 
cu lumină din abundență și in
stalațiile sanitare necesare. De
asemeni această școală mai are 
2 camere pentru laboratorul școa- 
lei, două săli de desen și toate 
anexele necesare pentru adm nis- 
trația și direcțiunea școlii.

bolovani, pietriș, hârtii, etc. — în 
stare de degradare totală;

căminele rigolelor înfundate cu 
tot felul de murdării rău mirosi
toare ;

gardurile loturilor rupte, por
țiuni de gard trântite;

la intrarea în cartier, grămezi 
impresionante de tot felul de gu
noaie, aruncate de luni de zile și 
neridicate de nimeni.

Aceste gunoaie produc un mi
ros insuportabil, conținând toate 
resturile menajere de gospodărie, 
până la păsări moarte și diferite 
obiecte casnice scoase din uz.

La început oamenii s’au mul
țumit să adune resturile într’o 
hâtie și pe’nserat să se furișeze 
cât mai departe de cartier pentru 
a le arunca.

Așa s’a întâmplat un timp oare
care. Azi, oamenii aruncă gu
noaiele în mijlocul drumurilor, în 
văzul tuturor.

Toate intervențiile noastre, scri
se și verbale la toate forurile de 
resort, n’au dus la nici un re
zultat.

Situația se agrevează din zi în 
zi și nu arareori a trebuit să go
nim copii care și-au găsit motiv 
de joacă în scormonirea gunoaie

cu regularitate. In fond lipsa de 
interes față de muncitoarele care 
învață își are rădăcina în men
talitatea veche, care mai stărue 
la unii tovarăși, care socotesc 
femeia incapab lă să devină bun 
miner. Organizația de partid tre
bue să combată cu tărie această 
părere g eșită, folosind pentru 
acesta exemple concrete — exem
plul miner țelor dela Baia Mare, 
Comănești, etc , care dovedesc că 
femeile pot lucra în mină tot atât 
de bine ca și bărbații.

(Din Scânteia)

siderurgiști
La fel cei dela Steagul Roșu, 

din Orașul Stalin, au arătat aju
torul și sprijinul dat de Uniunea 
Sovietică, ca: mașini și materii 
prime.

Expunerea precum și discuțiile 
avute au oglindit, succesele ob
ținute de tineri în cinstea Con
gresului Comitetelor de luptă pen
tru pace.

Complectările făcute cu ocazia 
întrebărilor au constituit pentru 
tinerii siderurgști un real ajutor 
în munca lor de zi cu zi.

Luându și angajamentul de a da 
cât mai multă fontă, cât mai mult 
oțel și laminate de bună calitate, 
tinerii siderurg’ști au trimis o te
legramă Congresului Comitetelor 
de luptă pentru pace, prin care 
și-au manifestat voința lor de a 
lupta prin fapte pentru pace, îm
potriva ațâțătorilor la război.

In Planul Cincinal se va con
strui încă un pavilion pentru 100 
eleve, un pavilion pentru 300 
elevi și o clădire pentru atelierul 
școală, unde elevii vor imbina 
teoria cu practica profesională. 
Toate pavilioanele ce se construi
esc sunt prevăzute cu încălzire 
centrală.

Cei 1.010 elevi ai Școlii Pro
fesionale, în ziua de 18 Sept, au în
ceput cursurile în clădirea nouă și 
datorită rezultatelor bune obținute 
de ei, — prin hotărîrea Guver
nului — vor studia 3 ani în loc 
de 4, ceace ins-amnă că fiii o- 
amenilor muncii sunt capabili și 
hotărîți să-și însușească cunoștin
țele necesare cât mai curând, spre 
a intra în câmpul muncii pentru 
a contribui la lupta pentru făuri
rea socialismului în țara noastră.

lor intrate în putrefacție — un 
focar de infecție și boală.

Cerem pe această cale foruri
lor de resort, să ia imediate mă
suri de remedierea și îndrepta
rea situației care a devenit insu
portabilă. Vedem cu ochii noștri 
cum cartierul muncitoresc — care 
reprezintă avere socialistă și care 
în entuziasmul oamenilor muncii 
a fost numit „Oraș-grădină" — 
se degradează zi de zi, transfor- 
mându se într’n depozit de gu
noaie și paragină.

Se cere Direcțiunii Administra
tive să confecționeze imediat lăzi 
de gunoaie pentru fiecare aparta
ment ;

Să se treacă imediat Ia în
treținerea drumurilor și de- 
stuparea căminelor rigolelor, la 
strângerea imediată a gunoaielor 
din fața caselor și de pe drumuri.

Să se înființeze un serviciu 
permanent de întreținere, atât a 
exteriorului cât și a interioarelor 
caselor, cu organizarea unei eva
cuări sistematice de gunoaie.

Toate aceste lucrări se pot face 
și trebue să se facă, deoarece 
delăsarea care a dus la situația 
de azi a cartierului nu mai poate 
fi tolerată.

Perceac Vladimir 
arhitect.
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