
Electrificarea, cauza fiecărui om 
cu dragoste de Patrie

Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu privire la Planul 
de electrificare a tării noastre, a 
arătat întregului popor muncitor 
perspectivele extraordinare care se 
deschid oamenilor muncii din 
Patria noastră în viitorii zece ani, 
prin electrificare. Că oamenii 
muncii au înțeles în mod just 
deosebita importantă a Planului 
de electrificare a tării, o dovedesc 
entuziasmatele sesizări publicate 
în paginile ziarelor, o dovedește 
avântul sporit cu care lucrează 
muncitorii din toate întreprinderile 
țării noastre.

Raportul asupra Planului de 
electrificare a adus un stimulent 
deosebit tuturor celor ce muncesc, 
i-a mobilizat și mai puternic pen
tru îndeplinirea Planului de Stat, 
condiție esențială pentru pregătirea 
în bune condițiuni a Planului 
Cincinal și a Planului de electri
ficare.

Pentru aceasta, mobilizarea trebue 
să cuprindă întregul popor mun
citor care poate și trebue să con- 
tribue la îndeplinirea cu succes a 
Planului de electrificare. Sfaturile 
Populare, organele locale ale pu
terii de Stat, care își vor începe 
activitatea după alegerile din 3 
Decembrie, au sarcini importante 
în pregătirea și punerea în apli
care a Planului de electrificare.

Datoria fiecărui om cu dragoste 
de patrie, este de a sprijini p in 
munca lui de zi cu zi Sfaturile 
Populare în măreața lor sarcină 
de îndeplinire a Planului de elec
trificare.

Din Raportul tovarășului Ghe
orghe Gheorghiu-Dej, rezultă că 
pe întreaga țară, puterea instalată 
va crește dela 600.000 kw. cât 
este astăzi, la 1.660 000 kw. până 
în 1955.

In regiunea Hunedoara, Ia sfâr
șitul Planului Cincinal, vor func
ționa două centrale ^termoelectrice 
cu 6 capacitate mărită și o cen
trală hidroelectrică care se va 
construi pe Râul Morii, lângă 
Hațeg.

Centrala termoelectrică Petioșani, 
situată pe Valea Jiului, va utiliza 
deșeuri dela spălarea cărbunilor 
pentru cocseria dela Hunedoara și 
cărbuni de calitate inferioară care 
astăzi nu se folosesc.

Puterea acestei centrale va fi de 
150.000 kw. Ea va fi complect 
instalată la finele primului Plan 
Cincinal. Producția anuală de ener
gie a acestei centrale va fi de 
circa 675 milioane kw.-ore.

Centrala termoelectrică Petroșani, 
împreună cu centrala termoelec
trică dela Vălișoara și centrala 
hidroelectrică de pe Râul Morii, 
vor alimenta instalațiile carboni
fere din Valea Jiului, Combinatele 
Siderurgice Reșița și Hunedoara, 
Uzinele Otelul Roșu, precum și 
regiunea Banatului și Sudul și 
Vestul Transilvaniei.

Pentru Hunedoara, Planul de 
electrificare a țării înseamnă foarte 
mult. Prin construirea centralelor 
termoelectrice dela Petroșani și 
Vălișoara, precum și acele hidro
electrice dela Râul Morii, Combi
natul Siderurgic Hunedoara va eși 
din impasul în care se găsește în 
prezent și anume: lipsă de energie 
electrică la Laminoare, lipsă de 
energie electrică la Oțelăria S. M., 
lipsă de energie electrică în orașul 
Hunedoara, etc.

Mai mult chiar, dela o putere 
de circa 8000 kw. cât avem în 
prezent, Hunedoara va atinge vâr
ful de 45.000 kw. în 1955.

Aceasta reprezintă o creștere de 
460% față de producția de ener
gie actuală. Creșterea puterii in
stalate la Hunedoara până în 1955 
de 460%, comparată cu creșterea 
puterii instalate pe întreaga Repu
blică de 177%, ne arată că Hune
doara va căpăta o desvoltare extra
ordinar de rapidă și va deveni una 

din centrele industriale cele mai 
importante ale țării noastre.

In perioada primului Plan Cin
cinal, la Hunedoara vom avea 
cele mai mari furnale din țară, 
cele mai mari oțelării Siemens 
Martin și cea mai mare cocsărie.

In numai 5 ani de zile, în loca
litatea noastră se va construi cel 
mai modern oraș muncitoresc din 
țară, cu cele mai frumoase clădiri, 
cu străzi asfaltate, școli, institute, 
teatre, creșe, cluburi, terenuri de 
sport, bazine de înot, magazine 
de stat, care toate laolaltă necesită 
o foarte mare cantitate de energie 
electrică. Combinatul Siderurgic 
Hunedoara va crește din zi în zi 
sub ochii noștri, își va mări capa
citatea de producție, iar prin 
aceasta vom fi mândri că la cre
area unui asemenea gigant indus
trial am contribuit și noi cu munca 
și capacitatea noastră.

Acestea sunt perspectivele care 
apar în fața muncitorilor și tehni
cienilor dela Hunedoara legate de 
îndeplinirea Planului de electrifi
care a țării și prin aceasta legate 
de desvoltarea industrială a patriei 
noastre

Dacă Planul Cincinal deschide 
perspective atât de mari Combi
natului nostru, muncitorimea noa
stră trebue să înțeleagă și să spri
jine din toate puterile acțiunea de 
electrificare a satelor noastre.

Pentru aceasta, pe lângă ajutorul 
pe care-1 va da Statul, noi tre
bue să sprijinim electrificarea 
satelor noastre, prin diferite mate
riale economisite zi de zi de către 
muncitorii noștri. Trebue să ne 
gândim că bucuria pe care o sim
țim noi prin electrificare, prin 
lumina care ni se acordă, aceeaș 
bucurie trebue să o simtă și țără
nimea muncitoare din ultimul 
cătun al raionului nostru.

Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej arată în mod lim
pede care este calea pentru reali
zarea acestor sarcini.

Va trebui să se găsească moda
lități în fiecare sat al raionului 
nostru de amenajarea cursurilor 
de apă în vederea instalării de 
microcentrale hidroelectrice care 
să dea lumma atât de necesară 
pentru a sprijini într’o măsură și 
mai mare culturalizarea maselor 
țărănimii muncitoare.

Pentru aceasta vor trebui folo
site la maximum toate morile de 
apă și celelalte instalații hidrau
lice în funcțiune sau părăsite care 
pot fi amenajate spre a servi la 
electrificarea rurală. Muncitorimea 
noastră trebue să sprijine această 
acțiune de electrificare a satelor 
noastre și în comunele unde nu 
există surse de apă, inițiativa lo
cală va putea și va trebui să 
găsească modalități și posibilități 
de electrificare.

In această perioadă a pregătirii 
alegerilor de deputați pentru Sfa
turile Populare, Planul de electri
ficare trebue să constitue una din 
principalele probleme ale campa
niei electorale. Alegătorii vor 
trebui să însărcineze pe cei pe 
care îi vor trimite să gospodă
rească treburile publice, să caute 
și să găsească mijloace, ținând 
seama de specificul locului res
pectiv pentru sprijinirea Planului 
de electrificare, care va contribui 
din plin la bunăstarea și fericirea 
poporului nostru muncitor.
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LA 7 NOEMBRIE
muncitorimea hunedoreană și-a manifestat dragostea, 

atașamentul și recunoștința față de
Marea Țară a Socialismului

Ca în toate regiunile, raioanele 
și orașele țării noastre, ziua de 
„7 Noembrie" a fost sărbătorită și în 
orașul Hunedoara.

Pentru întâmpinarea celei de a 
33-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, Orașul 
Hunedoara a îmbrăcat haină de 
sărbătoare.

Peste tot în acest oraș s’au pu
tut vedea chipurile făuritorilor 
Revoluției din Octombrie, Lenin 
și Stalin.

Pe străzi fâlfâiau drapele roșii, 
vitrinele magazinelor de Stat, ale 
cooperativelor, instituțiilor publice 
etc. au fost frumos pavoazate cu 
aspecte ale Revoluției din Octom
brie. Aici se putea vedea Lenin 
vorbind mulțimii, într’un alt ta
blou Stalin în fruntea unui deta
șament de revoluționari, în altul 
Lenin și Stalin discutând în că
măruța lor din Leningrad, de 
unde conduceau întreaga revolu
ție.

într’un cadru festiv s’a desfă
șurat măreața demonstrație de re
cunoștință a muncitorilor hune- 
Ctorcni față Cte faUmorTI Sratutu! 
Socialist, Lenin și Stalin și față 
de poporul sovietic.

Coloanele de mii de muncitorii 
în frunte cu un detașament de 
motocicliști, cu drapele roșii și-au 
făcut apariția pe strada principală 
ce dă în Piața Libertății.

Cu mii de aplauze este întâm
pinat grupul fruntașilor în pro
ducție decorați cu Ordinul Muncii 
și Medalia Muncii.

Printre ei se află maestrul oțe- 
lar Buday Dionisie decorat cu 
Ordinul Muncii iar lângă 
el, Suciu Nicolae maestru furna- 
list care în cinstea zilei de 7 
Noembrie a turnat în furnale cu 
17 ghifte mai mult minereu peste 
program.

Aceștia au fost urmați de mi
nierii fruntași dela Ghciar printre 
care Lup Ioachim decorat cu Or

In cinstea Congresului Mondial al Partizanilor Păcii

Furnalișfii dau tot mai multă fontă peste plan
Dornici de a da Patriei mai 

multă fontă și oțel de bună cali
tate, muncitorii furnaliști și oțelari 
din Combinatul nostru continuă 
întrecerea socialistă pentruca în 
cinstea Congresului Mondial al

Aplicând metoda oțelarului so
vietic Matulineț, muncitorii oțelari 
obțin noi succese în cinstea Con
gresului Mondial al Partizanilor 
Păcii.

Astfel echipa prim-topitorului 
Bârlea Traian dela cuptorul Nr. 
5 O. S. M. datorită metodei so

dinul Muncii cl. Il-a și Medalia 
Muncii care deasemeni în cinstea 
celei de a 33-a aniversare a dat cu 
111% mai mult minereu peste 
planul de producție.

Deasemeni au fost și fruntașii 
Râpeanu Romulus maestru oțelar, 
Stanciu Aurel prim-topitor oțelar 
și alții.

Pe plancarda furnaliștor ce au 
trecut mândri în fața tribunei 
s’a putut citi: „Cu 147 tone am 
dat mai multă fontă în cinstea 
zilei de 7 Noembrie".

Cu pumnul sus au defilat mun
citorii dela Oțelăria Siemens Mar
tin care în schimbul de onoare, 
organizat în cinstea aniversării 
Marei Revoluții, au dat cu 
50 tone oțel peste angajamentul 
luat.

De departe se vede plancarda 
scrisă cu litere mari roșii a mun
citorilor dela Oțelăria Specială pe 
care stă scris: „In cinstea lui 7 
Noembrie, lucrăm în contul lunii 
Februarie a Planului Cincinal".

Aceștia au fost urmați de mun
citorii sactulr'* Turnatorii 
torii’ au fost întâmpinați cu vii 
aplauze; pe panoul din fața coloa
nei era scris:

„ Noi muncitorii dela Turnăto
ria de oțel și Turnătoria de fontă 
ne-am depășit programul de pro
ducție, în cinstea celei de a 33 a 
aniversare a Marii Revoluții din 
Octombrie cu 56% și 41%.

Apoi apar în fața tribunei mun
citorii dela Căile ferate uzinale 
care cu mândrie s’au prezentat în 
această măreață zi cu o depășire 
de 58,81% a planului de produc
ție și economii la diferite mate
riale în valoare de 1.000.000 Lei.

Coloana a fost încheiată de gru
parea sportivă „Metalul" Hune
doara.

In încheiera manifestației, tova
rășul Oprinescu Gheorghe secretar 
al Raionului P. M. R. Hunedoara 
a spus printre altele:

Partizanilor Păcii, să obțină cele 
mai frumoase depășiri de normă.

Folosind din plin cele 8 ore de 
lucru echipa prim-topitorului Do- 
jescu Simion dela Furnalul nr. 4 
a reușit să dea pe prima decadă 

Și oțelării obțin succese în producție
vietice a dat pe prima decadă a 
lunii Noembrie, cu 27,50% mai 
mult oțel peste plan.

La fel și echipele lui Bikoș 
Andrei și Andruț Gheorghe, dela 
cuptorul Nr. 2 Siemens Martin, 
și-au depășit și ei programul de 
preducție respectiv cu 16,14°/° și 
15,57%.

„Avem în fața noastră pers
pective luminoase. De curând s’a 
deschis noul șantier de locuințe 
muncitorești-, vor fi construite noi 
școli, teatre, cluburi, terenuri de 
sport, bazine de înot și altele.

Apoi în continuare a spus : 
Votul dela 3 Decembrie dat can- 
didaților FDP. va fi un vot al 
încrederii și atașamentului tuturor 
celor ce muncesc, față de regimul 
de democrație populară din țara 
noastră care făurește o viață de 
bună stare, care apără pacea și 
duce poporul nostru pe drumul 
luminos, deschis de Marea Revo
luție Socialistă din Cctombrie.

In timp ce imperialiștii americani 
și englezi, viperele otrăvite și la
come de sânge ale Wall-Streetului 
se pregătesc pentru un al treilea 
război mondial, țările de democrar 
ție populară ajutate fiind de Ma
rea Țară'a Socialismului, luptă 
pentru făurirea unei vieți mai 
bune și fericite pentru cei ce mun
cesc.

Pentru a ne apăra libertățile 
noastre democratice, pentru a ne 
upara fericirea și vuna-
starea ce ne-o făurim, să dăm 
dovadă de vigilență revoluționară, 
împotriva oricăror încercări ale 
dușmanilor interni și externi".

In nenumărate rânduri vorbito
rul a fost întrerupt de lozincile 
scandate pentru făuritorii Revo
luției Socialiste din Octombrie, 
pentru Partidul Muncitoresc Ro
mân și conducătorii lui.

In această zi de toamnă, gân
dul muncitorilor hunedoreni 
s’a îndreptat cu recu
noștință către marele conducător 
al proletariatului din lumea în
treagă, stegarul luptei pentru pace, 
tovarășul Stalin.

într’o atmosferă entuziastă, 
manifestația în cinstea celei de a 
33-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, prin 
intonarea Internaționalei a luat 
sfârșit.

a lunii Noembrie, cu 13,32% mal 
multă fontă, fiind urmată de echi
pa prim-topitorului Susan Adam 
dela acelaș furnal cu o depășire 
a normei de 6,95%.

Furnaliștii și oțelării sunt ho- 
tărîți să dea în cinstea Congresu
lui tot mai multă fontă și oțel 
ca prin depășirile lor să zădăr
nicească planurile imperialiștilor 
americani și englezi de a declanșa 

un nou război mondial.
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Reprezentația dată de „Corul de Stat de 
cântece rusești", un spectacol de neuitat

Primirea Corului, puternică 
manifestare a prieteniei 

româno-sovietice
A trecut ora 12 ...
Pe peronul gării Hunedoara sosesc 

noi și noi grupuri de muncitori, 
țărani, elevi și eleve. Cu drapele 
roșii ei vin să participe la primirea 
«Corului de Stat de cântece rusești".

Pe fețele celor peste 1000 de par- 
ticipanți se poate ceti atașamentul 
față de oaspeții dragi pe care îi aș
teaptă cu nerăbdare, iar zecile de 
buchete de flori vorbesc despre sin
cera și indisolubila prietenie cu 
Marca Țară a Socialismului Învin
gător.

Se anunță sosirea trenului...
Privirea participanților se îndreaptă 

spre locul de unde urmează să so
sească trenul, iar gândul lor se înălță 
cu tot mai multă dragoste și devo
tament, spre acela care a făurit și 
conduce azi Statul Sovietic, tovară
șul Stalin, prieten iubit al poporului 
nostru.

Peste câteva minute, tn puternicele 
aplauze ale asistenței, trenul sosește 
în gară.

La coborirea din tren a tovară
șului A. V. Sveșnicov, conducătorul 
Corului, artist al poporului R S. F. 
S. R. și laureat al premiului «Stalin", 
aplauzele iau o amploare tot mai 
mare, iar ovațiile de „Stalin, Stalin" 
nu se mai sfârșesc Stalin, cuvânt 
drag pentru toți cei ce muncesc, 
stindard al luptei pentru pace, este 
pronunțat de sute de glasuri de aici, 
glasuri care alături de glasurile su
telor de milioane de oameni ai mun
cii din lumea întreagă răspunde 
categoric „NU" acelora care vor să 
deslănțue un nou război mondial.

A luat cuvântul tovarășul Rădoane, 
secretar al Raionalei ARLUS Hune
doara care a spus: «V’am așteptat 
cu sete și dragoste pe Dv, soli ai 
artei celei mai înaintate din lnme, 
soli ai artei sovietice, artă pusă în 

pavlt e.»e»««rUlUI
„Minunata artă socialistă pornită 

din popor și pusă în slujba lui, este 
o dovadă grăitoare a puternicei des- 
voltări artistice și culturale în Patria 
Socialismului, artă și cultură semă
nată de gloriosul Partid Comunist 
(bolșevic) al lui Lenin și Stalin".

„Transmiteți muncitorilor din ma
rea și invincibila Țară a Socialis
mului dragostea și atașamentul mun
citorimii hunedorene, care aplică cu 
succese deosebite în munca sa, 
metodele de lucru cele mai avansate 
din lume, metodele sovietice. *

„D-voastră, soli ai artei păcii în 
orașul nostru, Vă dorim succese ca 
prin acestea aportul ce-1 aduceți în 
lupta pentru pace să devină tot mai 
puternic."

„Noi, muncitorii hunedoreni, con
duși de Partidul nostru, luptăm cu 
toată dârzenla pentru a produce tot 
mai mult și bun, ca astfel să con
tribuim la întărirea Patriei noastre, 
la întărirea frontului păcii, în fruntea 
căreia stă măreața Uniune Sovietică, 
condusă de tovarășul Stalin."

„Stalin, Stalin" se aud voci sub
țiri pline de entuziasm. Sunt copiii 
dela Căminul de zi a C S. H.. care 
tși manifestă dragostea față de con
ducătorul popoarelor din lumea în
treagă, știind că lui li pot mulțumi 
pentru viața fericită pe care o au azi.

Tovarășul A. V. Sveșnicov și alții 
din Cor au îmbrățișat cu drag copiii

Ciclu de conferințe la radio dedicate 
învățământului de partid de diferite grade

Comitetul de Radio de pe lângă 
Consiliul de Miniștri al R. P. R. 
inaugurează un ciclu de confe
rințe dedicate învățământului de 
partid de diferite grade. Conferin
țele vor cuprinde întregul pro
gram al cursurilor serale de par
tid dela orașe, precum și cele mai 
importante probleme din progra
mul studiului „Scurtei biografii a 
lui Lenin și Stalin" și a „Cursului 
Scurt de Istoriei a P. C. (b) al 
Uniunii Sovietice". Ele au de 
scop ajutorarea propagandiștilor și 
a tovarășilor cuprinși în învăță
mântul de partid in lămurirea prin
cipalelor probleme al studiului lor. 

care le înmânau buchete de flori, 
îmbrățișare care arăta dragostea față 
de copii, de noua generație, caracte
ristică omului sovietic

Luând cuvântul, tovarășul A. V. 
Sveșnicov, conducătorul Corului, a 
spus: „Mulțumim din adâncul sufle
tului nostru, pentru primirea căldu
roasă ce ne-ați făcut-o. Suntem de 
două săptămâni în Patria voastră și 
am avut prilejul să ne convingem 
de sentimentele poporului român 
față de poporul nostru și tovarășul 
Stalin." Tovarășul A. V. Sveșnicov 
încheie: „Trăiască poporul român", 
„Trăiască P. M. R.“, Trăiască Gh. 
Gheorghiu-Dej ‘ și „Trăiască In veci 
prietenia româno-sovietică."

In aplauzele celor prezenți, primi
rea i-a sfârșit și caspeții pornesc 
spre a vizita Combinatul Siderur
gic Hunedoara, Orașul Muncitoresc 
și Cetatea Hunedoarei

(Jn spectacol a cărui amin
tire va rămâne mult timp vie

In sala frumos pavoazată a Ca
zinoului C.S H începe reprezentația 
Ea se deschide cu Imnul R P.R și 
Imnul Uniunii Sovietice.

Apoi au urmat minunatele opere 
ale compozitorilor sovietici: Glinca, 
Taneev, Rahmaninov, Novicov și alții 
care au constituit un minunat prilej 
pentru dovedirea cuvintelor lui M 
Gorchi: „Cântecul rus este istoria 
poporului rus."

„Cântecul luntrașilor" cu muzica 
de Rahmaninov, arată viață grea și 
plină de mizerie a luntrașilor ex
ploatați fără milă de regimul 
țarist. Prin aceasta Rahmaninov 
oglindește viața și mizeria întregu
lui popor rus asuprit de țari. In 
„Glorie țle" încheierea operei „Ivan 
Susanin", Glinka redă bucuria po
porului învingător, care a scăpat 
de biciul milenar al exploatării, își 
făurește o viață nouă. Cântecele 
ce-au urmat au demonstrat în mod 
strălucit eroismul poporului sovietic 
în apărarea Patriei sale, năzuințele 
sale de a construi liber pentru 
fericirea sa, optimismul față de ziua 
de mâine, dovedind că creația po
pulară este o creație superioară, 
iar poporul este un izvor nesecat 
al artei și culturii.

Spectacolul a luat sfârșit printr’un 
cântec popular românesc, primit cu 
entuziasm de spectatori.

La sfârșit o delegație în fruntea 
cu tov. Șendruc Valeriu, președin
tele Comitetului Provizoriu, a mul
țumit în cuvinte calde Corului pen
tru spectacolul dat, spunând: Re
prezentația dată de Dvs. a consti
tuit un spectacol de neuitat pentru 
muncitorimea hunedoreană."

„In minunatele clipe ale repre
zentației gândurile noastre se în- 
drepteau către cel mai iubit prieten 
al popoarelor, făuritor al artei ce
lei mai avansate din lume tovarășul 
Stalin."

Vă mulțumim din toată inima de 
spectacolul dat și vă asigurăm de 
dragostea și atașamentul nostru 
sincer."

După tnmânarea buchetelor de 
flori, tovarășul A. V. Sveșnicov a 
spus : „Suntem departe de Moscova, 
dar ne simțim acolo Primirea făcută 
de Dvs. în gară și tn sală ne face 
să vă mulțumim și să vă asigurăm 
de prietenia noastră. „Trăiască în 
veci prietenia româno-sovietică.

In ovațiile puternice pentru Uni
unea Sovietică și tovarășul Stalin, 
minunata seara a luat sfârșit.

V. FOIeși

Toți cei ce vor asculta aceste 
emisiuni sunt rugați să trimită 
Comitetului de Radio, strada Po- 
pov Nr. 60 — Redacția corespon
denți, impresiile și propunerile lor 
asupra conferințelor, precum și în
trebări în legătură cu problemele 
nelămurite în cursul studiului. Con
ferințele se țin în zilele și orele 
indicate mai jos:

Marți ora 16.30: Curs seral.
Miercuri ora 16.30: Cursul S:urt 

de Istorie a P. C (b) al U R.S.S. 
anul I.

Vineri ora 16.30: Curs seral.

Prefață la volumul 7 al Operelor lui
_______ I. V. STALIN _______

Volumul al șaptelea al Operelor 
lui I. V. Stalin cuprinde lucrări 
scrise în cursul anului 1925.

In această perioadă se apropia 
de sfârșit munca de refacere a 
economiei naționale, muncă des
fășurată de clasa muncitoare și de 
țărănime sub conducerea Partidu
lui Bolșevic. Țara Sovietelor trecea 
la perioada industrializării socia
liste, sub semnul căreia s’a des
fășurat Congresul al XlV-lea al 
Partidului Bolșevic. Problema ca
racterului și perspectivele desvol- 
tării țării noastre, a deșt nelor 
socialismului în Uniunea Sovietică 
devenise în acea vreme pentru 
partid o problemă de practică.

In lucrările: „Cu privire la re
zultatele lucrărilor Conferinței a 
XlV-a a P. C. (b) din Rusia", 
.întrebări și răspunsuri", „Octom
brie, Lenin și perspectivele des- 
voltării noastre", ,, Raportul politic 
al Comitetului Central prezentat 
la Congresul al X1 V-lea al P. C. (b) 
al U. R. S. S." și în alte lucrări, 
1. V. Stalin fundamentează sub 
toate aspectele linia generală a 
Partidului Bolșevic, linie care ur
mărea victoria socialismului în 
U. R. S. S. în condițiile încercuirii 
capitaliste și demască linia capi
tulardă a troțkiștilor și zinovieviș- 
tilor, restauratori ai capitalismului.

Direcțiunea Combinatului este chemată să soluționeze 
problema Creșei

Odată cu creșterea neconte
nită a numărului de femei 
muncitoare la Combinatul nos
tru, crește și numărul mamelon 
care se prezintă la Creșa Com
binatului, solicitând îngrijirea 
necesară copiilor în timpul cât 
ele sunt în producție.

Locuri însă nu mai sunt.
In vară, când s’a simțit 

necesitatea măririi capacității 
dormitorului pentru Creșă, pro
blema ă fost soluționată, schim
bând sufrageria Căminului în 
dormitor. In felul acesta nu

Colțul medical

Bolile de iarnă
Pentru a ști cum să ne ferim 

de bolile infecțioase, trebue să 
cunoaștem felul de a se răspândi 
al acestor boli.

De unde pleacă microbul bolii ? 
Microbul bolii pleacă dela omul 
bolnav. La guturai, gripă, pojar, 
scalatină, microbii se înmulțesc fie 
mucoasa nasulului, în mucoasa 
din fundul gâtului sau în amigdali, 
adică în ghindurile care se află 
așezate de o parte și de alta în 
fundul gurii. In secreția care iese 
din mucoasa inflamată, se află 
milioane de microbi. Când bol
navul vorbește, tușește sau stră
nută, risipește în jurul lui o ploie 
de mici stropi, în care se găsesc 
microbii guturaiului, gripei, poja
rului sau a scarlatinei. Microbii 
din stropi plutesc în aer și pă
trund în nasul și în gura celor 
care se află împrejurul bolnavu
lui. In mucoasa nasului sau a 
gâtului unde pătrund, microbii își 
fac repede culcuș și încep a se 
înmulți. Astfel se ia boala.

Molipsirea adică trecerea bolii 
dela omul bolnav la omul sănă
tos, se mai poate face și prin 
atingerea cu mâna celui bolnav, 
murdărită cu secreția din nas, 
cu stropii tusei, ai strănutului sau 
cu scuipat. Cel care vine în atin
gere cu bolnavul și duce apoi

Problema întăririi alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănime, pro
blema educării și atragerii mase
lor muncitoare și a tineretului în 
vederea unei participări active la

construirea societății socialiste sunt 
lămurite în lucrările: „Despre Dâ- 
movca", „Cu privire la proletariat 
și țărănime", „Despre activul com- 
somolist la sate", „Despre sarci
nile Comsomolului", „Către prima 
Conferință unională a studențimii 
proletare", „Despre sarcinile poli

mărul paturilor a crescut la 
Creșă, dela 10 la 20.

Cu toate aceste măsuri, acum 
când iarna bate la geamurile 
noastre, o serie de mame mun
citoare, sunt puse în situația 
de a ține copii singuri acasă. 
Mai mult, la Creșă și Căminul 
de zi nu există o cameră care 
să servească pentru izolarea 
copiilor care prezintă simptome 
de boală, fapt care poate de
veni periculos odată cu prezen
tarea cazurilor de boli molip
sitoare.

mâna la nas și la gură poate 
căpăta boala. Deasemeni, obiectele 
și jucăriile pe care a strănutat 
sau tușit bolnavul, ii pot fi un 
mijloc de molipsire. Felul acesta 
este puțin răspândit fiidncă micro
bii sunt distruși în mai puțin de 
o zi, de aer, uscăciune și mai 
ales de soare. Microbii scarlatinei 
fiind mult mai rezistenți pot fi 
transmiși prin Obiete și jucării.

Pătrunderea microbului în or
ganism nu duce totdeauna la iz
bucnirea bolii. Microbii trebue să 
se înmulțească în organismul nos
tru, deaceea se dă o luptă cruntă, 
crâncenă, între microbi și mijloa
cele de apărare, adică rezistența 
organismului.

Copiii rău hrăniți, copii plăpânzi, 
capătă complicații grave și cad 
repede pradă bolilor infecțioase. 
Deacea orice copil trebue alimen
tat după sfaturile medicului. Su
garul trebue alimentat cu laptele 
de mamă, deoarece s’a observat 
că cei alăptați astfel au o rezis
tență mult mai mare față de 
infecțiuni. Copilul trebue să pri
mească la timp supe de zarzava
turi, legume, iar mai târziu brânză 
ouă și carne, deoarece aceste ali
mente conțin substanțe hrănitoare 
care ajută la creșterea și mărirea 
rezistenței față de boli. 

tice ale Universității popoarelor 
din Orient", în convorbirea avută 
la 14 Octombrie 1925 cu partici- 
panții la consfătuirea secțiilor de 
agitație și propagandă, precum și 
în alte lucrări.

Volumul al șaptelea cuprinde 
articole și cuvântări consacrate 
situației și sarcinilor partidelor 
comuniste din alte țări în condi
țiile stabilizării parțiale a capita
lismului: „Cu privire la situația 
internațională și sarcinile partide
lor comuniste", „Despre Partidul 
Comunist Cehoslovac", „Cu pri
vire Ja problema națională din 
Iugoslavia", „Despre perspectivele 
Partidului Comunist German și 
despre bolșevizare" și „Scrisoare 
către tov. Me-rt".

Se publică pentru întâia oară: 
discursul rostit la 19 Ianuarie 1925 
la plenara C. C. al P. C. (b) din 
Rusia, convorbirea avută la 14 
Octombrie 1925 cu participanții la 
consfătuirea secț ilor de agitație și 
propagandă, scrisoarea adresată 
membrilor redacției „Komsomol- 
skaia Pravda" și scrisorile adre
sate tovarășilor D-ov, Me-rt și 
Ermacovski.

Institutul Marț-Engels-Lenin 
de pe lângă C. C. al P. C. (b) 

al U R.S.S,

Pentru a se veni în ajutorul 
viitoarei generații — copii 
muncitoarelor din Combinat — 
Direcțiunea Combinatului este 
chemată să soluționeze această 
problemă arzătoare, dând Creșei 
un local spațios și toate cele 
necesare, ca pe viitor să nu se 
mai întâmple cazuri ca mamele 
să fie nevoite să-și închidă 
copilașii în casă pănă la re
întoarcerea din serviciu, sau 
din acest motiv să lipsească 
dela lucru.

Marta Margareta

Copii trebuesc ținuți multă vre
me la aer și soare spre ai obiș
nui cu aerul rece. Un copil învă
țat să stea prea mult la căldură, 
înfofolit cu prea multă îmbrăcă
minte pe el răcește ușor. Camera 
o aerisim de două ori pe zi, iai 
pe timpul aerisirii învelim bine 
copiii. In cameră nu trebue să fie 
frig, dar nici prea cald, ca să nu 
moleșim copiii. Copiii carețau su
ferit de pojar trebuesc îndeosebi 
feriți de răceli.

Răceala nu este totdeauna re
zultatul unei molipsiri. Frigul 
umed, frigul la cei îmbrăcați ne
potrivit la cei neobișnuiți cu el 
sau frigul la picioare face ea mulți 
microbi pe care îi avem în orga
nism și care nu ne pot face nici 
un rău, să capete tăria și dee boala. 
Trebue să dea o deosebită grijă 
de a păstra '. căldura picioarelor 
prin ciorapi de lână și a schimba 
ciorapii atunci când s’au umezit. 
Respirația trebue să fie bună. Ae
rul tras pe nas, deoarece nasul 
încălzește aerul și-l face astfel să 
nu fie vătămător pentru mucoasa 
gingașă a căilor respiratorii. In 
anotimpul rece și mai ales când 
bântue vre o epidemie, copiii tre
buesc feriți de locurile unde se 
adună mulți oameni deoarece 
printre aceștia sunt și oameni 
bolnavi.

In caz de molimă, orice boală 
care vine cu fierbințeli trebue 
anunțată fără întârziere, medicului 
și se va proceda apoi la izolarea
bolnavului.

Dr. Klockl Otto.
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VIATA de partid

Cabinetul de partid, în ajutorul 
tuturor formelor de învățământ de partid

Programul unei Case a Alegătorului
In urma hotărîrii Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc 
Român, asupra pregătirii anului 
școlar 1950'51 în învățământul de 
partid, pentru a veni in ajutorul 
propagandiștilor și pentru a asi
gura consultații acelora care stu
diază individual, s’a înființat 
„Cabinetul de partid** în raionul 
Hunedoara.

Acest Cabinet, are prevăzut în 
planul de muncă, consfătuiri și 
conferințe periodice cu propagan
diștii. Scopul acestor consfătuiri 
și conferințe este ca să se discute 
problemele de organizare metodo
logică a cursurilor, în formele de 
învățământ de partid.

La 7 Noembrie a fost organizat 
de Cabinetul de partid o consfă
tuire cu propagandiștii din toate 
formele de învățământ. In cadrul 
consfătuirii a fost predată lecția: 
Problema construirii socialismului 
într’o singură țară. Scopul lecției 
a fost: calificarea propagandiștilor 
și ridicarea nivelului politic și 
ideologic.

In cadrul consfătuirii au mai 
fost analizate metodele pe care 
le-au folosit propagandiștii la pre
darea lecțiilor și la seminarii în 
cadrul cercurilor de studii.

In cadru! consfătuirii a reeșit 
că sunt cursuri unde tovarășii 
propagandiș'i depun o muncă in
teresată, cum este la cursul seral 
din oraș, unde este propagandist 
tovarășul Ilincea Ștefan ale cărui 
metode dau rezultate bune. Lecțiile 
predate sunt legate de locul de

In atenția cursanților cercului de studii a 
Istoriei P. C. (b) dela secția Administrativ

A început odată cu noul an 
școlar în care s'a încadrat și în
vățământul de Partid, studierea 
cursului scurt al Istoriei P.C. (b) 
al U.R.S.8

La prima ședință s’au prezen
tat majoritatea tovarășilor care 
formează cercul.
De atunci la fiecare ședință nu 
s’au mai prezentat decât câte 4—5 
tovarăși și eeace este de remarcat 
este că au fost mereu aceiași.

Sunt unii tovarăși care sunt 
pătrunși de importanța învăță
mântului de Partid, pe câtă vre
me alți tovarăși n’au venit nici 
o singură dată și deci nu dau 
destulă importanță sarcinei centra

Comuniștii dela secția Furnale în fruntea 
luptei pentru economii

J.a Secția Furnale a Combina
tului, comuniștii și-au pus în pla
nul lor de muncă ca sarcină 
principală lupta pentru a face cât 
mai multe economii. Ei au ana
lizat fiecare loc de muncă în parte, 
au analizat felul cum trebue să 
fie organizată munca lor pentru a 
scoate fonta ce a fost aruncată 
în timpul burgheziei la voia în
tâmplării pe tot terenul de sus al 
furnalelor.

Organizația de bază dela Sec
ția Furnale nu numai că s’a gân
dit să facă o serie de economii, 
dar acest lucru l-a pus în prac
tică. In șpanul și fierul vechi care 
a venit la Secția Furnale pentru 
a fi amestecat cu minereuri, ei au 
văzut că se găsește o foarte mare 
cantitate de fontă, care din negli
jența unora era adusă la furnale 
pentru retopire.

Burghezo-moșierimea in timpul 
cât a stat la conducerea țării nu 
numai că și-a bătut joc de munca 
și truda fiecărui muncitor, dar 
fonta produsă de către muncitori 
a fost aruncată și în decursul ani
lor a fost acoperită cu pământ.

Din inițiativa Organizației de 
bază, această fontă a fost adu
nată zi de zi atingând până in

In atenția agitatorilor
Pentru a veni în ajutorul 

agitatorilor în campania elec
torală, în fiecare Luni și Vineri 
la orele 17,45 se va transmite 

muncă respectiv, iar la seminarii 
sunt antrenați la discuții toți 
cursanții prin întrebări ajutătoare.

Alți propagandiști au o serie de 
lipsuri. In primul rând n’au ținut 
legătură cu Cabinetul de partid. 
Un asemenea caz îl prezintă tova
rășul Samoilă dela Minele Teliuc. 
Sigur acest cerc a avut o serie de 
lipsuri. Alte cercuri, unde lecțiile 
nu sunt predate într’un limbaj pe 
înțelesul tuturor, membrii și 
cursanții cercurilor nu pot să-și 
însușească materialul predat, iar 
seminariile merg greu și nu se 
antrenează la discuții cursanții 
cercurilor de studiu. Lipsuri se
rioase se mai manifestă în frec
vența membrilor și cursanților la 
cercurile de studii.

S’a recomandat propagandiștilor 
pentru înlăturarea acestor lipsuri, 
să țină legătură cu Cabinetul 
de partid. înainte de a preda 
lecția, propagandiștii din toate 
formele de învățământ, trebuie să 
participe la un seminar comun la 
Cabinetul de partid, unde trebuie 
să fie discutat cum trebuie pre
dată lecția și planul întrebărilor.

In planul de muncă al Cabine
tului pe partid, sunt prevăzute 
consultații pentru a veni în aju
torul membrilor și cursanților care 
sunt încadrați în diferite forme de 
învățământ, consultații în care se 
dau răspunsuri Ia anumite pro
bleme nelămurite.

Mozeș Gheza
resp. Cabinetului de par'id. 

Raionul Hunedoara

le de partid pentru ca fiecare 
membrude partid să fie încadrat 
în învățământul de partid.

Datorită frecvenței slabe a tova
rășilor din acest cerc, nu s’a ajuns 
la studiere decât la lecția 2-a.

Anunțăm pe această cale pe 
toți tovarășii cari fac parte din 
cercul de studiere a istoriei P. C. 
(b) al U.R.S S. „Administrativ* 
că Joi 16 Noembrie orele 17, în 
biroul No. 28 încasări și Plăți 
va avea loc următoarea ședință, 
la care sunt rugați să participe 
cu toții.

Zua Nioolae
Responsabilul Cercului „Administrativ* 
de studii al Istoriei P.C. țb) al URSS.

prezent cantitatea de 30 tone, în 
în valoare de 480.000 lei.

In fruntea acestei frumoase ac
țiuni a fost secretarul organizației 
de bază a secției Furnale, bătrâ
nul maestru-furnalist Suciu NicO- 
lae. Organizația de bază a știut 
să antreneze în această muncă 
nu numai membrii de partid, ci 
și o serie de sindicaliști și UTM-iști.

Printre cei care au dat dovadă 
de muncă și dragoste este U.T.- 
M-istul Guță Nicolae care In fie
care zi după ora lucrului a stat 
încă câteva ore, macaragiul Lâm- 
brejan Ioan care întotdeauna a 
stat la dispoziția acestor tovarăși 
cu macaraua pe care el o con
duce pentru ca fonta să fie adu
nată mai repede.

Angajamentul furnaliștilor prin 
această acțiune a devenit fapt. Ei 
își înțeleg rolul lor de a munci 
pentru întărirea patriei, și de a 
sprijini acțiunea tuturor oamenilor 
cinstiți din lumea întreagă, pen- 
tril apărarea păcii.

Exemplul comuniștilor dela Sec
ția Furnale trebue să fie linia 
de pornire la acțiuni din ce în ce 
mai frumoase a tuturor comuniș
tilor din Combinatul nostru.

Manea Vasile

la radio „Ora agitatorului*.
Se vor lua măsuri ca la Casa 

Alegătorului să se organizeze 
ascultarea în colectiv a acestor 
emisiuni.

Publicăm mai jos programul de 
acativitate a „Casei Alegătorului* 
din cartierul Ferentari-București 
spre a servi ca exemplu altor 
Case ale Alegătorului din provin
cie, urmând bine înțeles ca pro
gramul acestora să țină seama 
de condițiile specifice ale orașului, 
satului sau cartierului respectiv.

Vineri, 3 Noembrie 1950
Dimineața

Consultații pentru cetățeni; 
— Stația de amplificare emite 
pasagii din raportul tovarășului 
Gheorghiu-Dej asupra Planului 
de electrificare a țării și materia, 
din .Scânteia*

După masă
Pentru agitatori: — Conferință 

în legătură cu raportul tovarășu
lui Gheorghiu-Dej; — la ora 
17,45 audiție colectivă la radio 
cu agitatorii (emisiune specială 
pentru agitatori;

Pentru alegătorii dintr’un grup 
de locuințe : — Conferință: „Cine 
este candidatul nostru*.

Sâmbătă, 4 Noembrie 1950
Dimineața

Pentru alegătc ri: — Convorbi
rea unui agitatorii cu alegătorii 
cu tema: „Deputatul este sluji
torul poporului* (Popularizarea 
candidatului din circumscripția 
electorală din care fac parte ale
gătorii prezenți la convorbire).

Seara:
— Conferință: „A 33-a aniver

sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie*.

Scurt program artistic cu con
cursul echipelor de cântece și jo
curi dela uzinele „Vulcan*.

Duminecă 5 Noembrie 1950
Dimineața

Program special pentru copii 
cu concursul unui redactor al 
unei reviste pentru copii.

— Scoaterea unei foi volante 
de către Casa Alegătorului ce va 
fi răspândită de colectivele de 
agitatori, foaie volantă cu tema: 
„Nici un cetățean cu drept de 
vot să nu fie omis din listele 
electorale. Nici un nedemn să nu 
se strecoare în listele electorale*

— Organizarea unei vizite cu 
un grup de tineri alegători 
din cartier la Expoziția industrială 
a R.P.R. înainte de pornire se va 
face o scurtă expunere în legă
tură cu minunatele realizări ale 
oamenilor muncii din țara noas
tră în îndeplinirea Planului de 
Stat.

După masă
Pentru alegători: Conferință: 

Marele ajutor dat poporului nos
tru de către Uniunea Sovietică 
(Legat de Congresul A.R L.U.S. 
Se va accentua în conferință și 
asupra realizărilor edilitare din 
cartier, după eliberarea țării noa
stre).

La sala de cinematograf din 
cartier Casa Alegătorului organi
zează un program artistic în cin
stea Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie*.

In cinstea zilei de 3 Decembrie, muncitorii dela C. F. U. 
au economisit materiale în valoare de 945.739 lei

In toată țara, lupta pentru cel 
mai bogat cont personal de eco
nomii cuprinde tot mai largi mase 
de muncitori și tehnicieni, care 
conduși de Partid fac eforturi se
rioase pentru a reduce consumuri 
la diverse materii prime, combus
tibil etc.

La Secția de Transporturi a 
Combinatului nostru, această luptă 
se dă în direcția economisirii a 
cât mai multe piese de schimb 
necesare la repararea de vagoane 
și locomotive, precum și de ma
teriale necesare la întreținerea în 
bună stare de circulație a liniilor.

La început au intrat în această 
întrecere numai câțiva tovarăși

Luni 6 Noembrie 1950
Casa Alegătorului va scoate 

gazetă de perete în legătură cu 
popularizarea candidaților.

După masă
Pertru agitatori: la ora 17,45 

audiție colectivă la radio (emisiu
ne specială pentru agitatori). Pen
tru alegători: — Conferință pen
tru femeile alegătoare din cartier, 
cu tema: „In cartierul nostru 
femeile pot și trebue să dea un 
ajutor important în rezolvarea 
problemelor gospodărești.

Mărfi 7 Noembrie 1950
Seara

— Film în legătură cu Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie. (Înaintea filmului, o scurtă 
conferință).

Miercuri 8 Nembrle 1950
După masă

Consfătuire pentru schimb de 
experiență cu șefii colectivelor 
de agitatori ce duc muncă de 
lămurire pe străzile din raza de 
activitate a Casei Alegătorului : 
Pentru alegători și agitatori: — 
Președintele Comitetului ’ Provizo
riu raional va ține o conferință 
în legătură cu realizările din car
tier în ultimul an.

Joi, 9 Noembrie 1950
După masă

— Convorbirea unui agitator 
cu tema: „Minunatele perspective 
de desvoltare ale Patriei noastre", 
(Legat de Planul de electrificare 
și de perspectivele de desvoltare 
ale cartierului) Pentru alegători:
— Conferință „Frontul Partiza
nilor păcii crește neîntrerupt". 
(O prezentare a situației interna
ționale).

Seara
Casa Alegătorului invită artiști 

și cântereți deala Teatrele de Stat 
și Operă pentru a da un program 
artistic pentru alegători.

Vineri 10 Noembrie 1950
— La ora 17,45 audiție colectivă 
la radio (emisiune specială pen
tru agitatori). Pentru alegători:
— Conferință pentru tinerii din 
cartier în legătură cu Ziua Inter
națională a Tineretului și lupta 
pentru pace a tinerilor din țara 
noastră.

întâlnire între candidați și ale
gători. Consfătuirile cu tema : „Ce 
va trebui să facem în cartierul 
nostru".

Sâmbătă II Noemnrle 1950
După masă

Pentru agitatori: — Conferința 
unui activist al raionului de par
tid : Cum să muncim ca toți ale
gătorii să cunoscă pe candidați. 
Pentru alegători: — Consultații 
date de un jurist pentru pensio
nari și invalizi. — Conferință: 
„Despre origine omului",, ținută 
de un conferențiar din partea 
Societății pentru Răspândirea Știin
ței și Culturii și urmată de un 
film documentar și program 
artistic.

pentruca apoi cercul lor să se 
lărgească, atingând cifra de 19, 
care au realizat prin dragostea 
față de patrie, într’un timp scurt, 
de numai 25 zile din luna Oc
tombrie, suma de 945.739 lei.

Exemple frumoase le-a dat 
muncitorii din echipa de lăcătuși 
de întreținere de vagoane și loco
motive a lui Dobrater Andrei, unde 
Oprea Abel, care având un cont 
personal de economii a atins suma 
de 176.450 lei în timp de 26 zile, 
Szilagy Tiberiu a înscris suma de 
de 59.523 și Ghițu Gheorghe 
26 079 lei. Acești tovarăși folosind 
cuple vechi dela vagoane, tam

Duminecă 12 Noembrie 1850
Dimineața

— Concert (din cântecele popo
rului muncitor în lupta pentru 
pace). (Orchestră, cor, echipe de 
jocuri, — Organizarea unei vi
zite cu copii din cartier la Pala
tul Pionerilor.

După masă
întâlnire dintre un candidat 

și tinerii din cartieri, care votează 
pentru prima oară. Pentru alegă
tori: — Conferință: „Pentrupace 
împotriva ațâțătorilor la război* 
(Legat de Congresul Mondial al 
Partizanilor Păcii). Festival artis
tic dat de echipele culturale din 
fabricile apropiate cu tema: „Din 
lupta pentru pace a popoarelor" 
(eventual festivalul se va organi
za la căminul cultural)

Luni 13 Noembrie 1950

Casa Alegătorului termină mon
tarea unei mici expoziții-fotomon- 
taj tratând despre lupta 
pentru pace a popoarelor, (Oglin
dind și realizările din cartier).

După masă
Pentru agitatori: — (Conferin

ță) Lecție: Să mobilizăm pe ce
tățeni la acțiunile gospodărești 
ale Comitetului Provizoriu, pen
tru înfrumusețarea cartierului. — 
La ora 17,45: audiție la radio 
(emisiune specială pentru agita
tori). Pentru alegători. — Con
vorbirea unui agitator (cu tema : 
„Cum pot contribui cetățenii din 
cartierul nostru la lupta pentru 
pace".

Mărfi, 14 Noembrie 1950

întâlnirea unui scriitor cu ale
gătorii cu tema: „La 3 Decem
brie vom alege Sfaturile Popula
re". Pentru alegători: — Confe
rință pentru mame: „Să creăm 
un viitor fericit copiilor noștri". 
(Legata de realizările din acest 
domeniu în țara noastră). Se va 
da atenție popularizării acțiunilor 
Comitetului Provizoriu în cartier 
(creșe, cămine, școli, dispensare 
pentru mame și copil, etc.) 
— Audiție colectivă la radio pen
tru alegători (program legat de 
lupta pentru pace.)

Miercuri 15 Noembrie 1950

Se scoate foaie volantă în le
gătură cu ridicarea certificatelor 
de vot. Ea va fi răspândită de 
colectivele de agitatori. Kxplica- 
rea operațiunii votării la Casa 
Alegătorului. — Convorbirea unui 
agitator fruntaș cunoscut în car
tier cu tema : „Candidatul nostru". 
Audiție — discuri.

Joi 16 Noembrie 1950
Conferință pentru intelectuali 

cu tema: „Oamenilor de știință, 
litere și artă li s’au daschis po
sibilități mari de activitate crea
toare In țara noastră". — Cine 
sunt deputății noștri. Populariza
rea candidaților. — Organizarea 
vizionării cu un grup de alegă
tori a filmului „Marele Cetățean".

poane și diferite piese, cărându-le 
de multe ori cu spatele din de
pozitul de fier vechi, au realizat 
economiile de mai sus.

Deasemeni rezultate frumoase 
au dat echipele dela Întrețineri 
de vagoane și locomotive, care au 
realizat un cont de 530.855 lei. 
In total, conturile de economii 
ale secției C.F.U., au ajuns suma 
de 957.471 lei.

In felul acesta au înțeles să 
întâmpine ziua de 3 Decembrie, 
ziua alegerilor, muncitori dela 
C. F. U.

Lupu Vulla



4 „UZINA NOASTRĂ'

întregul popor chinez și-a luat în mod voluntar asupra sa 
sarcina sfântă de a opune rezistență Americii, de a ajuta 

Coreea, de a-și apăra patria
Declarația comună a partidelor

PEKIN 5 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Agenția CHINA NOUĂ transmite de
clarația comună publicată la 4 Noem- 
brie de partidele democrate din R, P. 
Chineză. In declarație se spune:

Acțiunile agresive comise de impe
rialiști, în frunte cu Statele Unite, con- 
stitue o amenințare serioasă pentru 
securitatea R. P. Chineze. întregul po
por chinez a urmărit îndeaproape ac
țiunile agresive ale Statelor Unite în 
Coreea și acțiunile agresive de violare 
a frontierelor terestre, aeriene și navale 
ale R. P, Chineze.

Tendințele agresive ale imperialiștilor 
nu cunosc limite. Imperialiștii americani 
au deslănțuit la 25 Iunie a. c. un război 
de agresiune în Coreea. Ei nu uneltesc 
numai distrugerea R. P. D. Coreene, ci 
vor să anexeze Coreea, să invadeze 
R.P.Chineză, să-și stabilească dominația 
în Asia și să cucerească întreaga lume.

Faptele au dovedit pe de-a’ntregul 
acest lucru. Când Statele Unite au or
donat marionetei coreene, Li Sân Man, 
să deslănțuie atacul împotriva poporu
lui coreean, președintele Statelor Unite, 
Truman, a ordonat imediat armatei, 
flotei militare navale și aviației Statelor 
Unite să înceapă războiul în Coreea. 
El a ordonat simultan flotei a 7-a a 
Statelor Unite să invadeze apele terito
riale chineze din apropierea Taiwanului 
și să întreprindă acțiuni armate pentru 
a împiedeca eliberarea Taiwanului. In 
acelaș timp, Truinan a ordonat extin
derea agresiunii în Vietnam și Filipine. 
Faptele dovedesc că scopul imperialiș
tilor americani, care au deslănțuit agre
siunea lor în Coreea, este de a cotropi 
China și întreaga Asie.

Din momentul în care, în Iunie a. c., 
imperialiștii americani au deslănțuit răz
boiul în Coreea, forțele aeriene care au 
invadat Coreea au violat în repetate 
rânduri spațiul aerian al Chinei deNord- 
Est, omorând cetățeni chinezi și distru
gând bunuri chineze. Flota militară 
americană, care operează în Coreea, a 
deslănțuit focul împotriva unui vas co
mercial chinez în largul mării și a violat 
drepturile de navigație ale R. P. Chineze.

Recentele evenimente au demascat și 
mai elocvent caracterul mârșav al impe
rialismului american. Ocupând Seulul, 
forțele armate ale imperialiștilor ameri
cani și complicii lor ignorând avertis
mentul R. P. Chineze, au trecut de pa
ralela 38 grade în Coreea și au înaintat 
cu forțe terestre numeroase în direcția 
fluviilor Yalu și Tumen, amenințând 
direct frontierele de Nord-Est ale R. P. 
Chineze. Situația este extrem de limpede.

ImDețjalistil ampricani rppptă vprhpa 
manevra a bandiților japonezi, care la 
început au invadat Coreea, iar apoi 
China. Este îndeobște cunoscut că deși 
Coreea este o țară mică, poziția ei stra
tegică este totuși foarte importantă. 
Obiectivul principal al agresiunii ame
ricane în Coreea, ca și cel al agresiunii 
imperialiștilor japonezi — în trecut — 
nu este Coreea, ci China. Istoria arată 
că soarta R. P. D. Coreene și cea a 
Chinei sunt indisolubil legate. Una nu 
poate să se apere fără ajutorul celei
lalte. Este nu numai o datorie morală 
a poporului chinez să sprijine poporul 
coreean în lupta lui împotriva Americii 
— ci aceasta corespunde și intereselor 
întregului popor chinez, constituind o

Munca de agitație la secțiile electorale
Alegerile în Sovietele locale de 

deputați ai oamenilor muncii con- 
stitUe un eveniment important în 
viața politică a Uniunii Sovietice. 
Pregătindu-se in vederea alegeri
lor, organizațiile de partid din 
orașul Omsc au desfășurat o in
tensă muncă organizatorică și 
de masă. La această campanie 
electorală vor participa numai ca 
membri ai comisiilor electorale de 
circumscripții și secții aproape 
11.000 de oameni. Cel puțin 
20.000 de comuniști și fără de 
partid vor activa ca agitatori, con
ducători de colective de agitație, 
lectori și conferențiari.

Marile proporții ale pregătiri
lor în vederea alegerilor cer din 
partea organizațiilor de partid o in
tensificarea a activității lor. Acti
vul de partid din orașul nostru 
a lămurit în măsură satisfăcătoa
re importanța acestor măsuri. Pro- 
plemele desfășurării muncii de 
agitație în rândurile populației aU 
fost discutate amănunțit la plena
rele Comitetului orășenesc și ale 
Comitetelor raionale ale Partidu
lui, la ședințelor secretarilor or
ganizațiilor de bază ale Partidu
lui, la cele ale conducătorilor co
lectivelor de agitație și ale con
ducătorilor centrelor de agitație 
precum și la seminarele agitato
rilor din întreprinderi și institu
ții.

In prezent, centrul de greuta

democrate din R. P. Chineză 
necesitate de autoapărare. Salvarea ve
cinei noastre este salvarea noastră. 
Pentru apărarea patriei noastre trebue 
să sprijinim poporul coreean. Întregul 
popor chinez freamătă de dorința de a 
opune rezistență agresiunii americane, 
de a ajuta Coreea și de a-și apăra că
minele și patria. Aceasta este o cerere 
înțeleaptă și justă. După cum a spus, 
premierul ciu En Lai, „poporul chinez 
nu va tolera cu niciun chip agresiunea 
străină și nu va rămâne indiferent față 
de soarta vecinilor săi, supuși agresiunii 
imperialiștilor/ Aceste cuvinte au fost 
rostite în numele celor 475 milioane 
cetățeni ai R. P. Chineze și ele oglin
desc voința poporului, reprezentând 
cererea acestuia. Voința de fier a po
porului chinez de a se uni ca un singur 
om pentru a-și apăra căminele, patria 
și pacea, nu poate fi înfrântă niciodată.

Poporul chinez iubește fierbinte pa
cea. Noi am iubit întotdeauna pacea și 
o vom iubi întotdeauna. Noi dorim pace 
în China și în Asia. Noi dorim o pace 
trainică în întreaga lume, pentru întreaga 
omenire. Considerăm că chestiunea co
reeană trebue să fie reglementată pe 
cale pașnică și că forțele agresive ale 
imperialiștilor trebue să fie retrase din 
Coreea, dar imperialiștii americani și 
complicii lor nu numai că nu vor să-și 
retragă forțele agresive, să înceteze 
războiul de agresiune și să reglemen
teze chestiunea coreeană pe cale paș
nică, ci, dimpotrivă, au împins cu furie 
focul războiului agresiv dincolo de pa
ralela 38 grade, spre frontierele chineze, 
la fluviile Yalu și Tumen. In felul ace
sta, ne-am dat seama că, dacă toți 
oamenii iubitori de pace vor să aibă 
pace, ei trebue să întreprindă acțiuni 
eficace pentru a se împotrivi atrocită
ților și pentru a pune capăt agresiunii. 
Numai prin rezistență putem da o lecție 
imperialiștilor și reglementa just chesti
unea independenței și libertății C oreei 
și a altor regiuni, conform voinței po
poarelor. Dreptatea este de partea noa
stră, de partea popoarelor R. P. Chineze, 
Coreei, Vietnamului și Filipinelor, de 
partea popoarelor Asiei, de partea tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

Agresorii imperialiști calcă în picioare 
dreptatea, pierzând simpatia popoarelor 
și izolându-se singuri. Agresorii vor 
suferi o înfrângere definitivă, iar victoria 
finală va aparține fără îndoială popo
rului de partea căruia se află dreptatea.

Toate partidele democratice din R.P. 
Chineză declară că vor sprijini cu toate 
forțele lor cererea îndreptățită a între
gului popor și că vor sprijini întregul 
popor chinez care și-a luat în mod 
voluntar SCliptl eo. caraina efania da a. 
opune rezistență Americii, de a ajuta 
Coreea, de a-și apăra căminele, de a-și 
apăra patria.

Partidul Comunist Chinez, Comitetul 
Revoluționar al Kuomintangului, Liga 
Democrată Chineză, Asociația demo
crată pentru reconstrucția națională, 
Delegații fără de partid ai Consiliului 
Politic Consultativ al Poporului Chinez, 
Asociația chineză pentru sprijinirea des- 
voltării democrației, Partidul democrat 
al muncitorilor și țăranilor din China, 
Partidul l in Kung Tang din China, 
Asociația Ciu San, Liga pentru auto
guvernarea democratică a Taiwanului, 
Noua Uniune democrată a tineretului 
chinez. 4 Noembrie 1950.

te a întregii munci a organiza
țiilor de partid se strămută în 
centrele de agitație, în casele și 
locuințele alegătorilor. Mii de 
comuniști și activiști fără de 
partid desfășoară sistematic mun
ca politică în rândurile populației, 
Mulți agitatori au și avut până 
acum câte 2—3 convorbiri cu 
alegătorii.

In oraș au fost înființate până 
acum aproape 30 de grupuri de 
conferențiari, care vorbesc des
pre Constituția Stalinistă, despre 
patriotismul sovietic, despre Par
tidul lui Lenin și Stalin — forța 
conducătoare și călăuzitoare a 
societății sovietice, despre marile 
construcții ale comunismului, des
pre construirea bazelor socialis
mului in țările cu democrație 
populară și altele.

Centrele de agitație au desfă
șurat o muncă intensă în rându
rile alegătorilor. In multe centre 
de agitație din raionul Stalin au 
avut loc ședințe ale oamenilor 
muncii, în cadrul cărora au ținut 
conferințe și au făcut rapoarte 
tovarăși din activul orășenesc și 
raional al Partidului.

Unul dintre cele mai bune din 
oraș este centrul de agitație de 
pe lângă circumscripția electo
rală Nr. 42. La munca de agi
tație desfășurată de acest centru 
participă aproape 120 de profe
sori și studenți ai Institutului de

Planul Cincinal deschide mari perspective de 
desvoltare Combinatului nostru

In multe întreprinderi metalur
gice din țara noastră, materialul 
care se prelucrează luând forma 
celor mai diferite produse, dela 
acc-le de cusut până la strunguri 
și traci oare, este rod al producției 
de oțel, fontă și laminate a Com
binatului Siderurgic Hunedoara.

Cu legitimă mândrie privesc 
oamenii muncii către furnaliștii, 
topitorii și laminoriștii Hunedoarei, 
care nu precupețesc nici un efort 
pentru a da o producție mereu 
sporită, contribuția lor în fontă și 
oțel la lupta pentru pace și cons
truirea socialismului în țara noas
tră.

Puternicul avânt pe care l-a 
luat Combinatul Hunedoara, oglin
dește succesele realizate de regimul 
de democrație populară în opera 
de industrializare socialistă a țării, 
care constituie după exemplul 
măreț al Uniunii Sovietice, baza 
pentru făurirea societății socialiste.

Conduși șl însuflețiți de Partid, 
muncitorii și tehnicienii uriașului 
Combinat obțin noi și noi succese 
în creșterea producției și a pro
ductivității muncii, convinși că 
prin munca lor ei întăresc regimul 
nostru de democrație populară care 
le asigură o viață fericită și îm
belșugată, un viitor luminos.

Ce este un Combinat Siderurgic

De ce spunem despre întreprin
derile Hunedoara că formează un 
combinat și nu pur și simplu o 
uzină?

Un combinat siderurgic este un 
organism tehnico-economic de Stat 
care reunește unități de producție 
între care există o strânsă legă
tură. Această formă de desvoltare 
a producției industriale a fost cre
ată da regimul sovietic. In toate 
colțurile Uniunii Sovietice se înalță 
uriașe combinate industriale de 
diferite tipuri între care un rol 
principal îl joacă combinatele si
derurgice și metalurgice.

Iată de pildă Combinatul Ural- 
Cuznețc, care folosește în proce
sul de producție fierul Uralului și 
cărbunele Cuznețului. Acest pu
ternic bastion al industrie sovie
tice a fost construit în regiunea 
răsăriteană a Uniunii Sovietice și 

construire a autostrăzilor. Aici se 
organizează în mod sistematic 
conferințe și consultații despre 
diferitele probleme ale situației 
internaționale, despre realizările 
științei și tehnicei.

Organizația de partid dela cea 
mai mare fabrică de șine din oraș 
s’a antrenat activ la campania 
electorală. Biroul de Partid al 
acestei fabrici a pregătit 150 de 
agitatori pentru munca din sec
țiile electorale. Maistrul Terehov, 
membru de Partid, s’a și întâlnit 
de mai multe ori cu alegătorii 
săi, discutând cu ei despre ale
gerile în Sovietele locale de de
putați ai oamenilor muncii, despre 
marile construcții de pe Volga, 
Amu-Daria și Nipru. Muncitoarea 
Iaerova a organizat câteva discu
ții despre succesele muncitorilor 
din industria și agricultura socia
listă.

Comitetul orășenesc al Partidu
lui acordă o deosebită atenție 
agitației vizuale în vederea alege
rilor. încăperile centrelor de agi
tație din oraș, sunt frumos pavoa
zate, în întreprinderi și instituții 
sunt afișate lozinci și afișe care 
chiamă la o întâmpinare demnă 
a zilei alegerilor. In raionul Lenin 
placardele și lozincele luminoase 
atrag atenția tuturor. Pe străzile 
centrale din raionul Molotov sunt 
multe panouri cu caricaturi poli
tice, luate din ziare și reviste.

Comitetul orășenesc al Partidu
lui se ocupă cu toate problemele 

a adus o contribuție de mare în
semnătate la desvoltarea întregu
lui potențial industrial al Țării 
Socialismului

Combinatul Hunedoara în cadrul 
Planului Cincinal

In cadrul Planului Cincinal, 
Combinatul Siderurgic Hunedoara 
se va desvolta într’un ritm intens. 
Astfel producția de fontă va crește 
de 3 ori, iar cea de oțel și lami
nate de mai mult de 2,5 ori. Va 
crește deasemeni și cantitatea de 
produse industriale fabricate de 
Combinat,

Tot în cadrul Planului Cincinal 
se prevede construirea unei coc- 
serii noi la Hunedoara, după ti
purile de cocserii perfecționate din 
Uniunea Sovietică. Aici se va pro
duce cocsul necesar furnalelor din 
Combinat precum și o serie de 
produse chimice foarte valoroase. 
Gazul de cocserie care se va obține 
ca produs secundar va putea fi 
folosit pentru încălzirea cuptoare
lor, fiind un prețios combustibil. 
Cocseria va folosi ca materie pri
mă cărbunii, care împreună cu 
minereul din regiune asigură Com
binatul Hunedoara materia primă 
și combustibil necesar producției, 
constituind în acelaș timp o bază 
de desvoltare a întregii industrii 
naționale.

In cadrul Planului Cincinal va 
crește numărul furnalelor și al 
cuptoarelor Siemens-Martin dela 
C. S. H. Deasemeni, vor fi insta
late laminoare noi, complet me
canizate, care vor mări varietatea 
produselor laminate ale Hune
doarei

Grija pentru sănătatea munci
torilor se va oglindi în noile mă
suri de protecție a muncii și de 
neîncetată mecanizare a procesu
lui de producție, prevăzute în Pla
nul Cincinal al Combinatului.

Muncind pentru pace și socialism

Zilnic se călesc noi cadre pri
cepute din rândurile tinerilor mun- 
tori dela Combinatul Siderurgic 
Hunedoara.

Școlile de calificare contribuie 
la pregătirea lor, transformându i 
adesea din muncitori necalificați 
în furnaliști, oțelari sau lamina- 
tori, stăpâni pe meseria lor.

muncii politice de masă, în legă
tură cu pregătirile în vederea 
alegerilor în Sovietele locale, li
chidând la timp lipsurile ce se 
ivesc în muncă. Așa de pildă, 
Comitetul orășenesc a descoperit 
recent că unele organizații de 
bază ale partidului întârzie cu 
desfășurarea muncii de agitație 
în rândurile alegătorilor. Au fost 
luate măsuri pentru ridicarea spi
ritului de răspundere a acestor 
organizații de partid. La aceste 
organizații au fost trimiși activiști 
ai Comitetului orășenesc și ai 
Comitetelor raionale ale partidu
lui, care le-au ajutat să îmbună
tățească munca în rândurile ale
gătorilor.

Recent, editura regională a 
publicat în ajutorul agitatorilor 
o carte în care sunt oglindite suc
cesele obținute de către orașul 
Omsc în desvoltarea economiei 
și culturii în perioada de după 
război.

Organizația de partid din ora
șul Omsc acordă organizațiilor 
sătești sprijinul în munca de agi
tație. Comitetul regional a ales 
și trimis din Oraș în satele din 
regiune, 700 de lectori și referenți. 
Printre aceștia sunt activiști de 
partid, activiști din soviete, pro
pagandiști, colaboratori științifici 
ai Institututului agricol etc.

In prezent în fabrici și uzine, 
în transportul feroviar și cel flu
vial, pe șantierele de construcție, 
în instituțiile și școlile superioare

Tovarășul Băișan Sabin, res
ponsabilul brigăzii utemiste dela 
furnalul Nr. 2 a reușit să devină, 
din muncitor necalificat, prim- 
topitor, în urma absolvirii școlii 
de calificare. Astăzi el depășește 
norma cu regularitare.

Dintre tinerii muncitori ai Com
binatului se ridică fruntași în pro
ducție care îndrumați de Partid și 
mobilizați de U.T.M. își manifestă 
prin muncă rodnică și plină de 
avânt, dragostea față de patrie și 
de democrația noastră populară.

Plină de frumusețe și eroism 
este munca la uriașele furnale din 
care curg râuri de fontă topită, 
la cuptoarele în care se fabrică 
oțelul, sau la laminoarele care 
dau prima formă barelor de me
tal.

Mărețe sunt clipele când tână
rul topitor urmărește descărcarea 
șarjei de oțel, rod al muncii dâr
ze și atente a întregii brigăzi.

Tovarășul Stanciu Aurel prim- 
topitor, responsabilul brigăzii ute
miste dela un cuptor din oțelăriile 
Siemens-Martin, știe că fiecare 
șarjă de oțel pe care o produce 
lovește puternic în dușmanii păcii, 
în provocatorii la un nou război, 
imperialiștii americani și englezi. 
Știe că prin munca sa își întă
rește votul pe care-1 va da la 3 
Decembrie în alegerile pentru Sfa
turile Populare.

Aceleași gânduri îi însuflețesc 
și pe ceilalți tineri muncitori dela 
Combintul Siderurgic Hunedoara, 
pe Ilea Gheorghe, prim-topitor 
care depășește norma în perma
nență, pe Szekely Arcadie, strun
gar în fier care a făcut patru ino
vații la operația de strunjire a 
cuzineților pentru locomotive și 
vagoane, depășind norma cu 
lO2O*/o, fiind distins cu „Diploma 
de onoare" a C. C. al U. T. M. 
pentru realizările sale în produc
ție.

Tinerii muncitori dela Combi
natul Siderurgic Hunedoara mun
cesc cu avânt alături de vârstnici, 
întâmpinând cu succese în pro
ducție alegerile pentru Sfaturile 
Populare, când își vor da votul, 
pentru pace, pentru înflorirea Pa
triei, pentru socialism.

Din „Știință și Tehnică»

din oraș au loc ședințe la care 
participă numeroși oameni ai 
muncii. Colectivele fabricii 
„Stalin", feroviarii și muncitorii 
din transportul fluvial s’au antre
nat la schimbul stahanovist în 
cinstea celei de a 33-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și a alegerilor în So
vietele locale de deputați ai oa
menilor muncii.

Colectivul de muncitori și func
ționari dela fabrica de șine și-a 
luat angajamentul să îndeplinească 
înainte de termen planul anual. 
Colectivul fabricei de harnașamen- 
te și-a luat angajamentul să dea 
țării o producție peste plan în 
valoare de câteva milioane ruble. 
Muncitorii și muncitoarele dela 
fabrica de negru de fum și-au 
luat angajamentul să îndeplineas
că planul anual până la 25 Oc
tombrie. Feroviarii din raionul 
Lenin se întrec pentru accelera
rea circulației vagoanelor, pentru 
bunul mers al trenurilor după 
grafic, pentru o bună pregătire 
în vederea iernii.

Oamenii muncii din orașul 
Omsc, ca și toți oamenii sovietici, 
se pregătesc să întâmpine ziua 
alegerilor în Sovietele locale cu 
noi succese in munca lor con
structivă și să voteze în unani
mitate pentru candidații blocului 
stalinist al comuniștilor și al ce
lor fără de partid.
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