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Să Îmbinăm activitatea grupelor sindicale 
cu lupta pentru îndeplinirea planului

Ne aflăm în perioada istorică, 
Când clasa muncitoare — sub 
conducerea Partidului — con- 
struește socialismul în Republica 
Populară Română.

Sindicatele, fiind curelele de 
transmisii între Partid și masele 
muncitoare, au de îndeplinit o 
serie întreagă de sarcini, pen ru 
organizarea muncii și îndepli
nirea primului nostru Plan de 
Ctnt. Sindicatele sunt acelea, 
Care trebue sa ducă O m Linca 
intensă pent»u ridicarea nivelu- 

materîal și politico-cultural 
.. celor ce muncesc.

Aces’e sarcini însă, nu pot 
use la îndeplinire, dacă uni- 
e de bază a mișcării sindi- 

.e — grupele sindicale — nu 
mt activizate și îndrumate.
In uzina noastră unele grupe 

sindicale depun o activitate mai 
bună, dar sunt și altele care 
sunt aproape inexistente.

Printre cele care activează 
este și grupa tov. Varady Ștefan 
dela Secția Mecanică, care ține 
ședințele regulat, discu'ând pro
bleme importante ca: reducerea 
rebuturilor, organizarea între
cerilor, prelucrând și material 
politic.

La ședința de grupă tov. 
Tatu Alexandru, responsabil de 
grupă la furnalul Nr. 1, a cri
ticat pe tov. Filipescu, Florea 
Miron și alții pentru lipsa de 
curățenie a tiparelor. Această 
lipsă însă, după critica făcută 
s’a îndreptat, în așa fel, că în 
prezent tiparele dela furnalul 1, 
sunt binecurățite.

Avem însă grupe sindicale, 
Care nu țin ședințe regulat, iar 
acolo unde se țin, sunt fără 
Conținut. — Grupa tovarășului 
Căndea dela Secția Meca
nică n'a ținut ședință de două 
luni, la fel grupa toV. Băile. 
Alte grupe nu sunt bine orga
nizate, prin faptul că responsa

bilul grupei este într’un schimb, 
iar membrii în alte schimburi.

In afară de acestea, mai sunt 
sindicaliști angajați ai uzinei 
noastre, cari nu-și cunosc res
ponsabilul de grupă și nici nu 
știu din ce grupă fac parte. 
Spre exemplu tov. Ionescu Ioan 
dela Furnalul Nr. 1.

113, TWi***kI‘** -Isr 5.CC-
s’a depășit planul de 

prima jumătate a anului
După 6 luni de muncă în

cordată în cadrul întrecerilor 
socialiste, minierii dela Minele 
de fier din Ghelâr au reușit să 
depășească Planul de Stat pe 
prima jumătate a anului cu 15%.

De subliniat este, că această 
depășire a planului s’a realizat

cu un utilaj uzat, din care cau
ză procesul de producție a fost 
îngreunat. Unul din factorii 
importanți care a contribuit la 
depășirea planului pe Cele 6 
luni, a fost Introducerea siste
mului „ciclic" (o metodă sovie
tică de organizare a muncii), 
care a dat posibilitatea înlătu
rării timpilor mofți, reușind să 
depășea scă normele între 
40— 160%.

Aceste lipsuri, se datoresc in 
parte comitetelor de secții, cari 
n’au lămurit responsabilii de 
grupe asupra importanței gru
pelor și sarcinilor ce le revin, 
neținând regulat ședință cu ei.

Responsabilul de grupă, tre
bue să fie acela care să se 

(Continuare în pag. 4).

La fel și antrenarea celcr 82 
de echipe în întreceri socialiste, 
a constituit un factor important 
la depășirea Planului de Stat.

In luna Iunie cu toate greu
tățile avute, o serie de echipe 
au reușit să obțină importante 
depășiri de norme. Astfel echipa

lui Lupu Ioachim, a depășit 
norma lunară cu 96°/e, a ^u’ 
Zlătior Andrei cu 79®/o, Gostian 
Nicolae cu G0®/®, Toma Ghe- 
orghe cu 58%, >ar echipa lui 
Vlad Gheorghe cu 54*/o. Cu 
toate aCeste realizări, însă, 
Planul de Stat pe luna Iunie 
nu a fost realizat decât în pro
centaj de 99%.

Gh, Poruschl 
(Continuare în pag. 8)

Gheorghi ITlihailovici Dimitrov 
a încetat din viațd

Primind vestea morgii lui Gheorghi Dimitrov, 
în ziua de 4 Iulie a. c. s’a ținut în uzina noastră 
un mc e ting, în cadrul căruia tov. Șoimoși din partea 
Partidului arată biografia și lupta neînfricată a lui 
Gheorghi Dimitrov peniru pace fi progres, iar tov. 
Bocor din partea Sindicatului dă citire unei telegrame 
trimise Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar.

„Către
CamVfhil nl

Muncitorii de toate categoriile dela I. S. S. Hune
doara, au primit cu cea mai profundă durere vestea 
morții lui Gheorghi Dimitrov, Președintele Consiliului 
de Miniștri a Republicii Populare Bulgaria și Secretar 
General al Partidului Comunist Bulgar, marele lup
tător pentru cauza democrației și a păcii.

Oamenii muncii manuale și intelectuale din 
uzina noastră, alături de oamenii muncii din întreaga 
lume, împărtășesc marea durere pe care o are poporul 
muncitor din Bulgaria, prin pierderea scumpului lor 
conducător.

Muncitorii din uzina noastră vor păstra mereu 
viu, pilda glorioasă de viață și luptă a lui Gheorghi 
Dimitrov, care a fost pusă întotdeauna în slujba 
proletariatului internațional pentru pace și progres.

Exprimăm sincere condoleanțe poporului muncitor 
frățisc, pentru marea pierdere pe care trebue să o 
înfrunte. Muncitorii dela l.S.S. Hunedoara"

In nrm> gohimbulni de experiența

Echipa nituitorului Balint Carol 
a obținut un nou record

Echipa lui Balint Carol, dala 
Construcții Metalice, a obținut 
un nou succes la bătutul nitu
rilor.

In urma schimbului de expe
riență avut cu echipele fr. ntașe 
de nituitori dela Galați șiTumu- 
Severin, echipa nituitorului Ba
lint Carol a reușit si stabilească 
un nou record.

In urma schimbului de ex
periență, forja de încălzit nituri 
a fost înlocuită de un cuptor 
cu injectoare, cate dă posibili
tatea încălzirii mai multor nituri 

și cu o rapiditate mal mare.
Datorită acestei schimbări șl 

eforturilor depusa de echipă, 
nltuitorul Balint Carol, a reușit 
să doboare propriul său record 
de 900 nituri, obținut în ziua 
de 27 Iunie a. c., bătând în 
ziua de 28 Iunie a. c. 962 ni
turi de 25 TU în 8 ore, depă
șind norma cu 175%

Pe lângă obținerea acestui 
record, ech'pa a reușit să reducă 
rebuturile la 3 nituri.

Mlțu Nicolae 
lerwpoadwt
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Desvoltarea sportului la

se pot vedea grupuri de tineri 
antrenându-se în diferite ramuri 
ale sportului.

Din inițiativa Sindicatului și 
cu sprijinul Organizației de 
Partid 1. S. S., terenul de sport 
a fost amenajat in așa fel ca 
să se poată practica majoritatea 
sporturilor.

De exemplu în noua clădire 
zidită la arena sportiva există 
masă de tenis, iar în fața ace
stei clădiri este amenajat tere
nul de volley-ball, care sport 
se bucură de o masivă parti
cipare.

La fel de mult jucat și mai 
ales bine organizat este hand- 
ballul sub conducerea tov.

I. S. 5. a învins în deplasare C. R. M. Tg.-JIu cu 2:0 (0:0)

Deplasându-se la Tg.-Jiu în ziua de 2 Iulie a. c. echipa 
noastră a reușit să elimine a doua echipă în cadrul campiona
tului de sector, învingând C A. M. cu 2 :0.

In majoritatea timpului echipa noastră predomina adver
sarul, totuși în mitanul 1 n’a reușit să marcheze nici un goal.

In mitanul II echipa noastră rămâne cd 10 jucători— Blaga 
fiind accidentat, — totuși în minutul 65 Csaszar marchează 
primul punct, dintr’o centrare a lui Ivinici, iar în minutul 80 
se stabilește scorul final prin goalul marcat tot de Csaszar.

Arbitrul Bodea (Petroșani) a condus satisfăcător următoa
rele formații: C. A. M.: Blaj, Mateescu, Dobronciu, Tatomir M., 
Tatomir T., Tatomir O., Vulpescu, DumitrescU, Beșliu, Stoian 
și Lungan.

I. S. S.: Nebela, Tătar II, Barbir, Sass, Tătar I, Pop, 
Ivinici, Csaszar (Constantinescu), Ținea (Blaga) și Ungvari 
(Constantinescu).

S’au remarcat portarii ambelor formații; Tatomir M. dela 
gazde, iar Tătaru II, Sass, Pop și Csaszar dela oaspeți.

Weber Frederlch, coresp.

I. 5- 5* Hunedoara
in Republica Populară Ro

mână, lozinca „toate sporturile 
pentru popor” se înfăptuiește 
din zi în zi mai mult. La noi 
sportul a încetat de a mai fi 
o profesie, iar competițiile spor
tive nu mai dau prilej la câș
tiguri acelor exploatatori, cari 
făceau din sport o afacere.

Datorită instaurării regimului 
de democrație populară în țara 
noastră, toate sporturile au putut 
fi îndreptate pe calea firească 
a desvoltării lor.

Astfel și în uzina noastră 
sportul a luat un mare avânt, 
odată cu ridicarea producției,

Sub conducerea Partidului 
lui Lenin și Stalin, oamenii 
muncii din Uniunea Sovietică 
desvoltă pe zi ce trece tot mai 
mult întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea planului cin
cinal în patru ani. In scopul 
acesta sunt concentrate atât 
eforturile colectivelor cât și 
acele ale fiecărui muncitori 
inginer și tehnician care parti
cipă la această măreață în
trecere.

„A ridica pe toți muncitorii 
până la nivelul fruntașilor în 
producție 1“ — iată lozinca ce 
a luat naștere în cursul luptei 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen a Planului cincinal post
belic.

Editura organizațiilor sindi
cale profesionale din Uniunea 
Sovietică publică în mod re
gulat ptoșurile scrise de staha- 
noviștii sovietici, care împărtă
șesc tuturor muncitorilor expe- 
rința lor, descriind metodele și 
procedeele folosite de ei pen
tru a spori productivitatea 
muncii.

In cartea sa întitulată „Con
tribuția noastră la îndeplinirea 
Planului cincinal”, strungarul 
Pavel Bâcov dela Uzina de 
polizoare din Moscova, arată 
cum a obținut el rezultate re
marcabile în producție și cum 
se pune în practică, colabora
rea dintre muncitori și tehni- 

nirea și depășirea Planului de 
Stat.

După munca depusă munci
torii din uzina noastră, se pot 
recrea participând la o partidă 
de volley, la o partidă de tenis 
de masă, la un antrenament 
atletic, la o excursie, etc. Na
tural că sportul constitue numai 
o ramură a mijloacelor de re- 
creere posibile în uzina noa
stră, dar fiind cea mai eficace 
metodă pentru menținerea echi
librului moral și fizic al omului, 
ea este preferată, chiar începe 
să fie aglomerată. De unde 
până mai eri singurul sport 

Din Țara Socialismului

Cum poate realiza un strungar 
șase norme pe zi

de I, SLOBODIANUIO
cieni, dintre constructori șl 
maiștri.

Pavel Bâcov lucrează de 15 
ani la Uzina de polizoare din 
Moscova. In acest timp el a 
acumulat o serie de cunoștințe 
și și-a însușit procedee care 
ușurează în mod simțitor mun
ca pe care o face, dându-i po
sibilitatea să îndeplinească cu 
regularitate până la 5—6 nor
me pe zi. Strungarul Bâcov 
povestește, într’o formă atră
gătoare, ce anume i se cere 
unui muncitor ca să ajungă la 
o mare productivitate și cum 
trebue să-și organizeze fiecare, 
cu pricepere, munca.

„Când secțiunea noastră a 
început să producă piese noui, 
— scrie Pavel Bâcov, — am 
întrebat unde va fi așezat ma
șina mea. La instalarea mași
nilor — unelte, am avut grijă 
ca soclul ei să fie făcut potri
vit staturii mele. Lucrul acesta 
îmi permite să stau in timpul 
lucrului pe podea și nu pe un 
suport. Am avut deasemenea 
grijă să atrag atenția construc
torilor ca toate mașinile-unelte 

Tacoreanu, care este antre
nor și la atletism, unde depune 
o muncă intertsă pentru ridi
carea sportului nostru. Hand- 
ballul — care până azi nici nu 
exista la noi — în prezent nu
mără 60 participanți.

Atletismul se prezintă și el 
într’un stagiu de desvoltare, 
având mai multe loturi de atleți. 
Astfel lotul de juniori în număr 
de 25, lotul de junioare în 
număr de 6, lotul de seniori 
25 și senioare 4.

Toate aceste echipe sportive 
au avut prilejul să se afirme 
cu ocazia competițiilor sportive 
de masă organizate în cadrul 
„C.T.M.” și în cadrul crosului 
popular „Să întâmpinăm 1 Mai”, 
. « îi-». C T M 

să fie așezate în secția noastră 
ca pe o tablă de șah. In felul 
acesta, avem mai multă liber
tate de mișcare și lucrăm mai 
comod.

Mi s’ar putea obiecta că nu 
fiecare muncitor are posibili- 
atea să influențeze asupra fe
lului în care vor fi așezate 
mașinile din secție. De acord. 
Dar atunci când acestei che
stiuni i se acordă o atenție 
serioasă din partea conducăto
rilor secției, din partea maiștri
lor, brigadierilor și a organi
zației sindicale, se vor găsi 
destule posibilități pentru a se 
asigura fiecărui muncitor o po
ziție mai comodă în timpul 
lucrului.

O altă chestiune importantă 
este: ce anume trebue să aibă 
muncitorul la locul lui de lucru 
și ce este de prisos.

După părerea mea, dacă 
strungarului nu i se va da 
minimul necesar de scule, 
munca lui va fi în mare mă
sură îngreunată.

Dar, pentru a păstra cât mai 
bine sculele, este nevoie de 
dulăpioare și policioare, care 

1039 tineri muncitori și mun
citoare din uzina noastră.

în cadrul C. T. M. s’au evi
dențiat : Laza Ștefan, Kocsis 
Ioan, Marica Ștefan, Radu Ni- 
colae, Onker Petru și alții, 
obținând performante frumoase.

Ca fiind un sport vechiu, 
cunoscut și apreciat, foot-ballul 
este și el bine organizat. Da
torită organizării, echipa noastră 
s’a clasat în frunte în cadrul 
campionatelor districtuale, ju
când în prezent în baraj, pen
tru a putea intra într’o divizie 
superioară.,

Echipa fiind formată din 
muncitori conștienți cari având 
nivelul sportiv ridicat, au arătat 
în tot decursul campionatului o 
atitudine sportivă și tovără- 

să fie instalate lângă locul de 
lucru. Pe o policioară specială, 
sus. trebue să se afle instru
mentele de măsurat, iar alături, 
muncitorul trebue să țină do
cumentarea tehnică: desenul, 
schema procesului tehnic și 
planului lucrării pe care a pri
mit-o. Tot alături, la îndemână, 
trebue să se găsească și cuți
tele de strung, cate sunt în
trebuințate cel mai mult. Mai 
jos el trebue să țină burghiile, 
precum și celelalte instrumente 
pentru lărgirea diametrului gău
rilor. Și mai jos, el va ține 
instrumentele de finisaj, iar joa 
de tot el trebue să aibă toate 
cheile și intrumentele grele, 
într’o ordine perfectă, lângă 
mașina-unealtă trebue aă țină 
matrițele și modelele pentru di
ferite piese. M’am obișnuit în 
așa fel cu această ordine, în
cât fără să mă uit, printr’o 
mișcare simplă, pot lua orice 
instrument sau piesă de care 
am nevoie. Productivitatea 
muncii lucrătorilor dela mași- 
nile-unelte depinde în mare 
măsură de calitatea și starea 
sculelor cu care lucrează.

Eu personal port o grijă per
manentă „gospodăriei’ mele. 
Niciodată nu aștept ca atelie
rul de scule să-mi confecțio
neze și să-mi aducă sculele de

Mulți dintre muncitorii uzinei 
noastre fac parte din Asociația 
Turismului Popular, care le în
lesnește vizitarea regiunilor 
frumoase din împrejurimi. In 
zilele de repaus grupurile de 
tineri muncitori și muncitoare 
pornesc cu camioane în ex
cursii, având bunul prilej de a 
se recrea în aer liber.

Văzând realizările făcute atât 
pe plan politico-social și eco
nomic cât și pe plan cultural 
și spoitiv, știind perspectivele 
pentru viitor, muncitorii, tech- 
nicienii și funcționarii din uzina 
noastră pornesc cu mai mult 
avânt la întreceri socialiste în 
producție, la întreceri culturale 
și la întreceri sportive.

flrdean Petru
S. Salarii

care am nevoie. Multe lucruri 
le fac singur, folosind în acest 
scop orice minut liber,

Intre mașinile-unelte primi
tive la care mi-am început ca
riera de strungar, și puternicilo 
strunguri cu care este azi în
zestrată secția noastră, există 
o deosebire nespus de mare. 
In anii primelor planuri cinci
nale, noi nu numai că am dat 
celorlalte întreprinderi polizoare 
și alte mașini-unelte de calitate, 
dar am primit la rândul nostru 
excelente strunguri sovietice, 
marca „DIP.“ Mii de strungari 
din Uniunea Sovietică lucrează 
la aceste mașini-unelte. Denu
mirea prescurtată „DIP« în
seamnă „dognati i peregnati” 
(după renumita teză stalinistă; 
„a ajunge din urmă și a de
păși cele mai înaintate state 
capitaliste.”

In condițiile regimului socia
list munca și aptitudinile per
sonale, pilda și inițiativa omu
lui, au încetat să fie un bun 
personal. Fiecare cetățean so
vietic știe că efecturile sale, 
care contribue la înflorirea Pa
triei Socialiste și la bunăstarea 
poporului său, vor fi recom
pensate în mod demn, că me
todele sale de inovație își vor 
găsi repede milioane de adepți, 
că răspândirea experienței sale 
înaintate va deveni un obiect 
de grijă pentru întreaga opinie 
publică sovietică și pentru Sta
tul Sovietic, care vor împărtăși 
pretutindeni această experiență,
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începe Verificarea în massă
a membrilor de partid

Prima fază a verificării ac
tivului de partid s’a încheiat.

Biroul Politic al Comitetului 
Central al P. M. R. a hotărât 
tiecerea la taza a doua a ve
rificării, care va cuprinde pe 
toți membrii partidului și se va 
face în ședințele organizațiilor 
de bază, cu participarea mem
brilor și a muncitorilor cin
stiți neinembri de partid, unde 
se va analiza activitatea din 
trecut și prezent al fiecărui 
membru de partid.

In urma terminării primei 
faze a lucrărilor de verificare 
desfășurate sub semnul criticii 
șl autocriticii, ajutând astfel la 
intărirea simțitoare a ridicării 
nivelului ideologic, politic și or
ganizatoric al activului de bază 
al partidului, întărind spiritul 
revoluționar și vigilența de clasă.

Deasemenea a contribuit la 
stârpirea elementelor străine și 
dușmănoase aflate în rândurile 
Partidului.

Acest eveniment este de o 
importanță istorică în viața 
partidului nostru. Pentru a- 
ceasta vor fi constituite sub
comisii de verificare care vor 
pătrunde în viața organizațiilor 
de bază (veriga principală în 
activitatea Partidului)

Trecând la această fază a 
verificării, datoria fiecărui mem
bru de partid este de a veni 
cu toată sinceritatea și încre* 
derea în fața Partidului.

Aici, la noi în Hunedoara, 
muncitorii membrii și nemem
brii de partid să arate sincer 
și deschis despre greșelile tre
cute și prezente, analizând 
munca și viața în spirit auto
critic, cu adevărat revoluționar. 
Numai astfel va putea smulge 
din sine ceiace este rău, legân- 
du-se și mai puternic de Par*

La Minele de fier Ghelar s’a depășit 
planul pe prima jumătate a anului

(Utmare din pag. 1)
Dacă facem o analiză a cau

zelor car« au contribuit la ne- 
realizarea Planului de Stat, ve
dem că una din lipsurile im* 
portante o are Sindicatul minier. 
Astfel lozinca 2,5 tone minereu, 
pe om și schimb, a fost negli
jată în cadrul întrecerilor socia
liste, lozincă care putea să 
antreneze muncitorii în lupta 
pentru realizarea Planului de 
Stat.

Comisia de coordonare a 
întrecerilor socialiste, nu a făcut 
un control sever pe teren, pen
tru a populariza și stimula 
eforturile minierilor, lucru care 
a contribuit la înăbușirea ela
nului de muncă.

Grupele sindicale, dela reor
ganizare până acum, n’au dus 
o viață organizatorică și politică.

Datorită unor muncitori ne- 
atenți, cari lucrează la trans
porturi, se întâmplă ca diferite 
vagonete să sară de pe linie, 
din care cauză transportul 
stagnează circa 20-30 minute 
împiedecând totodată și munca 
minierilor din abataje.

Organizația de Partid și Sin
dicat trebue să-și facă o analiză 
a muncii în spirit Critic și auto- 
șritlCi pi «ala 6 luni de «oti* 

tid, prin ceeace are el mai bun 
și scump.

Este o datorie de cinste pen
tru fiecare membru de partid, 
pentru fiecare comitet de orga
nizație de partid, de a parti
cipa în mod activ și de a ducfe 
o muncă de lămurire, încât 
masa membrilor de partid și 
muncitorilor cinstiți nemembrii 
de partid să ajute subcomisiile 
de verificare în activitatea lor, 
de a descoperi și înlătura ele
mentele dușmănoase și străine 
de clasă, spunându-și totodată 
părerea lor deschisă în spirit 
critic asupra activității și pur
tării membrilor de partid.

In munca lor sub comisiile 
de verificări vor o' serva cu o 
desăvârșită obiectivitate revo
luționară și principalitate fiind 
lipsite de orice patimă, de ori
ce influență locală sau perso
nală, punând mai presus de 
orice principiul Partidului și 
interesele clasei muncitoare.

Subcomisiile de verificări vor 
examina cu atenție situația fie
cărui membru de partid în 
parte, ținând seama de condi
țiile sale particulare de viață 
și activitate profesională, ana
lizând just și drept situația 
fiecărui membru de partid, 
așezându-i la locul potrivit în 
munca de partid.

Aflându-ne în fața acestui 
eveniment de o însemnătate 
istorică în viața partidului no
stru, fiecare muncitor cinstit 
membru și nemembru de par
tid să contribue cu cinste și 
dragoste la întărirea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid, înă țând tot mai sus 
steagul de luptă al Partidului 
care duce spre noui victorii, 
spre socialism,

Petro iu Gheorghe 
Responsabil Cadre.

vitate în cadrul Planului de Stat, 
căutând ca din lipsurile ce le 
au, să tragă învățăminte,ducând 
o luptă încordată pentru înlă
turarea lor.

In cel de al treilea trimestru 
al Planului de Stat, Comisia de 
coordonare a întrecerilor socia
liste trebue să-și intensifice 
munca pentru organizarea cât 
mai temeinică a întrecerilor.

Consfătuirilor de producție 
trebue să li se dea o atenție 
cuvenită. Ele trebuesc ținute 
lunar sau bilunar după un plan 
de muncă bine stabilit, unde 
muncitorii să participe în masă, 
căutând să se înlăture toate 
greutățile din procesul de pro
ducție.

La fel trebue practicat schim
bul de experiențe dintre echipele 
fruntașe și codașe, lucru ce ar 
ajuta la îndeplinirea și depășirea 
normelor fixate.

Ținând cont de aceste lipsuri 
și de sarcinile ce le stau în 
față în cel de al treilea trime
stru al Planului de Stat, mun
citorii Minelor de fier din Ghelar, 
vor putea să obțină noui suc
cese în producție, contribuind 
în felul acesta la îmbunătățirea 
condițiilor de viața a oamenilor 
muncii.

3î2ai multă atenție aprovizionării cu materiale 
de către serviciul comercial și depozitării ma

terialelor de către magazie
Odată cu promulgarea Pla

nului de Stat, toată lumea a 
fost informată despre sarcinile 
uzinei noastre. Toată lumea 
știe că la sfârșitul anului 1949 
trebue să avem o supraproduc
ție de fontă și oțel față de 
1948 de cca. 30 —50%. Această 
depășire însă, se poate realiza 
numai prin mărirea capacității 
technice a instalațiilor.

In acest scop, s’au întocmit 
planuri peutru refacerea furna
lelor, mărirea capacității cuptoa
relor la Oțelăria S. M. și a 
numărului de cuptoare atât la 
Oțelăria S, M. cât și la Lami
noare. mecanizarea p; ăjitoarelor 
pentru minereu, etc.

S’au prevăzut și pentru ate
liere anumite mașini și. utilaje 
în plus. S’a procedat și la an
gajarea de specialiști în plus.

Până în prezent muncitorii 
atelierelor, cu toată lipsa de 
utilaj, au făcut față lucrărilor 
programate. Și nu numai că 
au făcut față, dar au reușit 
chiar să mărească productivi
tatea muncii în luna Iunie.

Față de sarcinile ce mai revin 
atelierelor, lucrul e foarte greoi 
în asemenea condițiuni, deoare
ce personalul necesar, a fost 
angajat și repartizat pe echipe, 
iar utilajul tot întârzie să mai 
sosească.

Dela începutul lunii Mai se 
știe că avem adusă din străi
nătate o mașină de găurit ra- 
dială care până în prezent n'a 
fost adusă atelierului Construcții 
Metalice, cu toate intervențiile 
repetate ale atelierului. Mașina 
și în prezent se afiă în vamă

De a data de 7 Iunie a. c.,

Oronloa filmului

SJataiionul de mare
Acțiunea filmului „ Batalionul 

de mare11 se petreCe în anul 
1941, pe frontul dela Leningrad. 
Situația este cât se poate de 
grea. Nemții aruncă forțe uriașe 
împotriva orașului lui Lenin 
Filmul înfățișază lupta eroică 
a locuitorilor din Leningrad, 
pentru apărarea orașului.

Un batalion al Flotei Baltice 
este trimis să lupte pe uscat. 
Marinarii Markin și Iacovlev 
se despart cu durere de cruci- 
șetorul lor, dar interesele patriei 
stau mai presus decât orice.

Pe străzile Leningradului 
Markin întâlnește rude, prieteni, 
cunoscuți. Sora sa Varia, îl 
cunoaște cu acest prilej pe Iacov
lev, iar Markin o revede pe 
Galia de care-l legau multe amin
tiri frumoase. Clipele de răgaz 
sunt scurte. Tinerii pornesc la 
luptă, iar fetele să construiască 
fortificații. Nwi bătrânii nu se 

atelierul Construcții Metalice a 
adus ofertă fabricei „Patria” 
din localitate, pentru 20 buc. 
menghine strict necesare echi
pelor de tineret Organizate în 
brigadă și angrenate în întreceri 
socialiste. Menghinele nici până 
în prezent n'au fost livrate 
atelierului.

Materialele sosite pentru lu
crările de investiții, se descarcă 
de oamenii magaziei anapoda 
în toată uzina, cauzând munci
torilor din ateliere, eforturi su
plimentare pentru transportul 
foarte anevoios până la atelier.

Nu se știe niciodată ce ma
teriale au sosit și oamenii ate
lierului pierd zile întregi cău
tând materialul necesar, fie la 
magazia centrală, fie la magazia 
investițiilor.

Nu se comandă deodată toate 
materialele necesare unei lucrări 
și deseori din cauza lipsei de 
nituri sau șuruburi de o anu
mită dimensiune lucrările stag
nează. Așa a fost cazul cu 
capacele cuptorului adânc dela 
Laminoare, unde în loc să se 
prevadă de proectant 500—-600 
nituri s’au prevăzut numai 48, 
în loc să se aducă șuruburi cu 
cap înecat s’au adus șuruburi 
cu cap exagonal, obligându-i 
pe muncitori să-și forjeze nitu
rile și șuruburile lipsă, cu dis
pozitive confecționate la repe
zeală și cu măre cheltuială de 
timp și energie,

Atelierele sunt lipsite astfel 
de condițiunile organizării unei 
întreceri socialiste pe baze să 
nătoase și juste. Lipsurile de 
mai sus scad elanul muncito
rilor și-i descurajează, deoarece

lasă mai prejos. Fiecare își 
apără din răsputeri orașul iubit.

Galia, telefonistă, căzuse în 
mâinile nemților. Au chinuit-o 
îngrozitor, i au aruncat benzină 
pe față și i-au dat foc. Sărmana 
fată a fost groaznic desfigurată. 
Serioja Markin o întâlnește în 
aceste clipe Dragostea lui pen
tru Galia devine mai puternică, 
iar ura față de vrășmaș mai 
înverșunată.

In cursul unei lupte grele, 
Iacovlev este ucis. A murit fără 
să-și revadă crucișetorul și mai 
ales, înainte dea fi trăit bucuria 
victoriei depline asupra cruntu
lui dușman.

A sosit ceasul mult așteptat. 
Fasciștii sunt alungați depe 
pământul sovietic. Batalionul se 
întoarce pe mare. Misiunea lui 
însă nu s’a terminat. Flota pe 
mare și armatele pe uscat ur
măresc pe nemți până la com- 
jplwfa lor (Mniflere, 

flecare muncește pe bază de 
buletin și pa bază de normă 
deci nu pot depăși norma din 
cauza lipsurilor semnalata mai 
sus.

Suntem de părere totuși că 
aceste neajunsuri se pot în
drepta foarte ușor cu puțină 
bunăvoință și cu spirit de răs
pundere din partea investițiilor, 
pentru aducerea mașinei radiale 
de găurit care stă de 2 luni de 
zile în vamă, din partea Serv. 
Comercial pentru facerea cât 
mai urgentă a formelor pentru 
procurarea celor 20 menghine, 
care se află in oraș.

O mică coordonare in muncă 
la Secția Magaziilor ar putea 
scuti muncitorii, să răsco
lească zile întregi materialele 
sosite și descărcate anapoda.

O mai mare atenție din par
tea proectanților, și o bună 
verificare a planurilor de către 
tovarășii ingineri dela studii ar 
scuti atelierele de lucrări și în
târzieri în executarea progra
mului.

O cunoaștere cât mai bună 
a stocurilor de materiale, o 
evidență cât mai strictă a celor 
sosite și comunicarea lor ate
lierelor, ar scuti muncitorii de 
multe zile de alergătură prin 
uzină după materiale.

Ing. Zabunov A.

Din munca uce
nicilor dela 

Secția IRecanicd
Mobilizați de U.T.M. — sub 

conducerea Partidului — uce
nicii dela Secția Mecanică luptă 
pentru realizarea Planului de 
Stat.

Astfel în ziua de 23 Iunie 
a c. au făcut muncă voluntare 
in cadrul secției, pentru co
lectare de fler vechi, colectând 
și transportând 4000 kg. fler 
vechi la Oțelăria S. M.

■ S’au prestat 30 ore de muncă 
voluntară, in cadrul căruia s’au 
evidențiat următorii tineri: Zam- 
flroiu Dumitru, PArău loan, 
Popa Traian, Albu loan și 
alții.

La fel ucenicii din echipa 
lui Jula Traian și Neagu Petru, 
au pornit la întreceri socialiste, 
având ca principal obiectiv buna 
îngrijire a sculelor și perfecta 
curățenie a locului de muncă.

Acest exemplu au ucenicilor 
defa secția Mecanică, trebue 
să fie urmat de toți ucenicii 
din Uzina noastră, — ca fle
care să devină factor activ în 
munca noastră constructivă.

Timlțvanu Gheorghe 
«Mal*.



UZINA NOASTRĂ

TCJRNHTORIR DE TUBURI
lucrează In contul lunei Ianuarie 1950

In uzina noastră inovațiile pre
ocupă pe totmaimulți muncitori

Muncitorii și technicienii dela 
Turnătoria de Tuburi au reușit 
să termine Planul de Stat pe 
anul 1949 în numai 6 luni, iar 
înc pând din ziua de 1 Iulie 
produc în contul lunei Ianuarie 
a anului 1950.

Realizaree Planului de Stat 
îi numai G luni la Turnătoria 
de Tuburi a fost posibilă de- 
oar ce spiritul inventivității a 
fost desvoltat. Astfel în urrna 
un i consfătuiri de producție 
muncitorii și technicienii sec- 
țe au înlocuit vechiul sistem 
de uscare ti formelor, — Care 
se făcea cu ajutorul gazogenu- 
lui, — CU fnjectoate de păcură. 
Cu această nouă metodă de 
Uscare a formelor s'a reușit să 
Se facă două turnări în loc de 
una singUiă în timp de 8 ore 
depășindu-se norma cU 100%. 
O altă cauză care a contribuit 
la realizarea Planului de Stat 
a fost introducerea fontei So
vietice în rețeta de fabricare a 
tuburilor în procentaj de 30%.

Datorită acestui fapt s’au 
putut reduce rebuturile dela 
11,6% la 7,2% și să se ob
țină o calitate în ultimele două 
luni (Mai și Iunie) de 100%.

Prin reducerea rebuturilor 
cât și a creșterii productivității 
muncii eu 100% s’a putut re
duce prețul de cost al produse
lor cu 31% pe primul trimestru, 
— față de buget.

In ace istă luptă de realiza
rea Planului de Stat s’au evi
dențiat tovarășii Jeier Gheorghe, 
Cursan Nicolae, Chicirdeanu 
Alexandru, Jeler Beni și Sime- 
ria losif.

Dar pe lângă aceste realizări 
muncitorii și technicienii dela 
Turnătoria de Tuburi au și o 
serie de lipsuri, care s'ar fi pu
tut în'ăiura dacă lupta de de
păși, e a Planului de Stat se 
îmbina cu lupta unei bune

Să îmbinăm activitatea grupelor 
sindicale cu lupta pentru 

îndeplinirea Planului
(Urmare din pag. 1) 

îngrijească de bunele condițiuni 
de muncă, să se preocupe în 
permanență de îmbunătățirea 
câștigului muncitorilor și spo
rirea ptoductivității muncii în 
grupa sa; să lămurenscă im
portanța cotizațiilor, arătând că 
membrii sindicatului au drepturi, 
dar totodată și îndatoriri.

Cum a arătat și rezoluția 
plenarei C. C. al P. M. R din 
1948, organizațiile de partid 
poartă toată răspunderea pen
tru munca sindicală.

Deci organizațiile de bază din 

gospodăriri. Astfel nisipul pen
tru forme cât și celelalte ma
teriale necesare confecționării 
formelor nu sunt bine depozi
tate. De exemplu numai la un 
vagon de nisip descărcat și tran
sportat în diferite locuri, se 
pierde cca. 500 kg. Acest lucru 
se datorește faptului că orga
nizația de bază și Sindicală 
dela Turnătoria de Tuburi nu 
a criticat în mod constructiv 
aceste delă-ări, în ziarul de 
perete, care nu este schimbat 
de trei săptămâni.

Înlăturând toate lipsurile ce 
le mai au organizându și mai 
temeinic munca, în cadrul în
trecerilor socialiste muncitorii 
dela Turnătoria de Tuburi vor 
putea deveni un exemplu viu 
în fața celorlalți muncitori din 
uzina noastră.

Destule exemple ne arată că 
numai foștii moșieri expropri- 
ați și capitaliști, cari și-au 
pierdut puterea de a exploata, 
propagă toate superstițiile pen
tru a pune piedeci și a sabota 
munca noastră constructivă.

Să luăm un exemplu din 
uzina noastră.

Cine profită de faptul că la 
Secția Oțelăria S. M. laboran
tul Popa dela Batiz, împreună 
cu patru oameni din schimbul 
2, în loc să lucreze pentru a 
contribui la realizarea și de
pășirea Planului de Stat, stau 
în timpul lucrului și citesc din 
Biblie diferite semne prevestite 
de prooroci?

Cei care câștigă sunt cei ce 
vor să lovească în regimul 
nostru, cei ce vor să readucă 
muncitori la obscurantismul 
medieval unde au exploatat 
nestănjeniți, ținând poporul 

secții, să vegheze munca gru
pelor sindicale, cari la rândul 
lor să asigure legătura cu co
mitetul de secție și sindicat, 
devenind organe vii în mobili
zarea maselor atât în munca 
politică cât și profesională.

Prin activizarea grupelor sin
dicale, sindicatul nostru —• sub 
conducerea Partidului — să 
antreneze toți muncitorii în 
întreceri socialiste, pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
ce le revin fiecăruia în cadrul 
Planului de Stat.

r. v,

Atelierul de Constiucții Me
talice se servește de un moto
compresor de fabricație străină 
(cehoslovacă).

Motocompresorul lucrează de 
un an de zile și a contribuit 
din piin la realizarea planurilor 
de investiții. In decurs de un 
an este natural ca anumite 
piese să se uzeze — Din ne
fericire s’au uzat într’un grad 
considerabil supapele de aer 
și compresorul a scăzut dela 
7—*6 atmns'eie la 3 atm Toate 
încercările mecanicilor de a-i 
mării compresia, n’au dat nici 
un rezultat. Desnădejdea lor 
era mare, întrucât pistoanele 
pneumatice de nituit lucrează 
cu cca 5 atm., care nu puteau 
fi atinse.

Supapele fiind din oțel elas
tic trebuia să se comande nu* 

muncitor în foamete și mizerie.
Un alt exemplu dela Secț a 

C. F. U. unde Măniuț loan, 
Neicon loan, Popa Sebastian, 
Maniu Sever și alții care în loc 
să arete în locurile lor de 
muncă și în timpul liber reali
zările regimului nostru; scopul 
luptei ifoastre, St Strâng la un 
loc pentru a cânta ceasuri 
întregi cântece în care cer a- 
jutorul divin.

Și aici răspunsul vine lim
pede.

Câștiga numai cei cari vor 
să sustragă atenția poporului 
dela ascuțirea luptei de clasă, 
pentru a-și face manevrele lor 
mârșave.

In Secția Administrativ, fe
meia de serviciu Teodorescu 
Aurelia și altele aduc diferite 
versiuni despre minunile Sfân
tului dela Mănăstirea Silvaș, 
care deasemenea îndeamnă lu
mea la posturi și rugăciuni, la 
păstrarea Mercurilor și Vineri
lor, la oprirea din orice muncă 
Duminica, în afară de mersul 
la rugăciuni.

într’un cuvânt toate cele 
arătate mai sus și încă multe 
alte exemple din acest fel, a- 
rată adevăratul scop al celor 
ce propagă astfel de superstiții 
și minuni, demascând chipul 
monstruos al exploatatorilor, ce 
vor In ultimele lor svârcoliri 
să răstoarne știința și adevărul 
spre a readuce timpurile lor de 
jaf și îmbuibare.

Deci fiecare muncitor con
știent trebue să demaște tără 
cruțare aceste uneltiri ale duș
manului de clasă, răspândind 
totodată cunoștiințele științifice, 
pentru combaterea misticismu
lui și a așa ziselor minuni.

H. Babarți. 

mai din Ceheoslovacia Aceas
tă chestiune preocupa lot ateli
erul.

Făcând apel la specialiș ii 
tratamentului termic, tov’ Rotea 
Ion, cu cunoștințe bine asimi
late în materia de tratament 
termic, sa angajat să facă o 
încercare și să confecționeze 
aceste supape din materiale ce 
se găsesc la noi în uzină Ex- 
plicârdu-i și solicitări e mate
rialului, în tot timpul 
funcționării, a ales un oțel ci- 
mentabil gfl'i; la no. in uzină.

După o serie de încercări 
el a reușit să cimenhze supa
pele confesorului, care după 
șlefuiere au fost montate și 
probate. Rezultatele au fost bu
ne.

Inițiativa tov. Rotea Ion a 
fost întemeiată întrucât supa
pele s’au comportat bine asi
gurând compresia. Această ini- 
țiiti\ă pe lângă faptul că a 
contribuit la continuarea lu
crărilor în atelier în vederea 
realizării planului, contribuie și 
la stimularea spiritului de ini
țiativă între oameni, dovedin- 
du-le că toate greutățile pot 
fi în ăturate, dând posibilitatea 
ritmului de producție să creas
că zi de zi, totodată scăzând 
și prețul de cost pnn faptul că 
aceste supape numai trebuesc 
confecționate din Cehoslovacia.

Intr'adevăr, simultan alți 
muncitori din atelier lucrează 
in prezent la confecționarea 
de dispozitive, care ușurează 
munca altora și contribue la 
mărirea producției.

Deăk losif, forjer

Oțelarii luptă pentru 
economii

Eforturile clasei muncitoare 
sunt încununate de noui suc
cese. întrecerile socialiste iau 
un adevărat caracter de masă 
la Oțelăria S. M.

In ședința sindicală ținută cu 
responsabilii de grupă, tovarășii 
responsabili au cerut tov. 
maestru Râpeanu să provoace 
la întrecere pe tovaiâșii din 
schimburile maeștrilor Vasiu și 
Berbecaru. La această ședință 
iov. inginer a demonstrat cu ce 
greutate se obține pământul 
pentru montarea canalelor, 
sugerând ideia de a se 
regenera pământul rămas pe 
canale cu pământ proaspăt.

Provocarea și angajamentul 
tovarășilor din schimbul tov. 
Râpeanu nu au fost vorbe goale. 
Intr’adevăr tov. Balaji dela 
groapa Nr. 3 și tov. Hriftim 
dela pâlnii au pus în practică 
ceeace s’a discutat in ședința 
de producție a secției.

Astfel după răcirea pămân
tului l-au cernut și mutat in

Tipografia I. Wachter, Hunedoara

Furnalul No. I a 
fost predat tineri

lor U.TM.-iști
In ziua de 1 Iulie a c. într’un 

însuti țit meeting tinerii furna- 
liști din uz na noastră au luat 
în primire furnalul Nr. 1, cel 
mai nou furnal. La această 
sărbătoare au participat delegați 
ai tinerilor minieri din Valea 
Jiului și a celor dela Atelierele 
CFR. Simeria. După preluarea 
furnalului U I M. islul Poenar 
loan în numele tinerilor turna- 
liști și-a luat angajamen ul să ~ 
mărească productivitate»mut cii 
dela 57 kgr. oră om la 
oră om ș să reducă absenței» 
nemotivate dela \5% 1“ 2% M 
luptând totodată pentru îmbu\n 
nâtățirea calității fontei; i ’r-s-insy

Din partea abațaju'ui tinâiă1 
tului din Lonea a luat cuvântul 
tânărul minier Nichita loanj 
care a felicitat pe tinerii furna- 
liști pentru încrederea care le'»a 
acordat-o Partidul,prin predarea 
furnalului, urându-le spor la 
muncă.

In numele organizației de 
Partid a luat cuvântul tov. Șoi- 
moși Ștefan, care a asigurat pe 
tinerii lurnaliști de tot sprijinul 
în lupta de depășire a Planului 
de Srat, iar din. partea Sindi
catului a vorbit tov. BocorȘtefan.

Angajamentele luate de tinerii' 
furnaliști au început să fi» . 
transpuse în viață, chiar după 
prima zi de muncă, astfel în 
ziua de 2 iulie Furnalul tine- ' 
rețuluj a depășit norma cu 37%.

Continuând în felul acesta, 
tinerii furnaliști vor reuși să-și 
îndeplinească sarcinile ce le 
revin în Planul de Stal.

M. Mannfache

apă, apoi l-au regenerat cu 
pământ proaspăt. La o singur» 
groapă s’a economisil2f)U Kgr. 
pământ. Dacă toți tovarășii șt 
dela celelalte gropi, ar proceda 
la fel, s’ar realiza o economie 
de 5 vagoane pământ lunar în 
valoare de 50.000 Lei. f'

Din nefericire tovarășii dela 
gropile 1 și Nr. 2 continuă 
a arunca in lăzile de gunoaie 
pământul ars. Pe această cale 
cerem ca și tovarășii dela gro
pile pomenite mai sus să se 
pătrundă de necesitatea regene- 
lăui pământului ars și să pro
cedeze ca cei dela groapa Nr, 3.

Radu Igna

CITIȚI
și sprijiniți prin 
corespondențe 
săptămânalul
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