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Să intensificăm mișcarea 
pentru depuneri la CEC

In majoritatea întreprinderilor 
și instituțiilor din țara noastră, 
s’au înființat ghișee ale CEC- 
ului, unde salariații își pot de
pune economiile lor.

In uzina noastră, înființarea 
primelor ghișee au fost primite 
cu entuziasm, muncitorii depu- 
nând chiar din primele zile 
diferite sume.

Astfel Costică Nicolae, lăcătuș 
la O. S. M a depus 1000 lei, 
Stanoiu Nicolae și fiul său 1000 
lei, Stoica Viorel, Dănică loan, 
Fărcaș Alexandru, precum și 
mulți alții din diferite secții.

Acest lucru arată clar că 
muncitorii din uzina noastră, 
au înțeles în majoritate scopul 
pentru care s’au înființat ghișe
ele CEC, totodată iese în relief 
și faptul că muncitorilor li-s'a 
îmbunătățit situația materială, 
care le permite să econo
misească din salariu.

Aceasta se datorește fap
tului, că noul sistem de 
salarizare și noul sistem premial 
dau posibilitatea fiecărui mun
citor să-și mărească simțitor 
câștigul, în raport cu munca 
depusă.

înființarea ghișeelor CEC au 
O importanță deosebită, prin 
faptul că îmbină interesele in
dividului cu interesele generale 
ale clasei muncitoare, contri
buind astfel la întărirea eco
nomiei noastre naționale.

Depunând bani la CEC, asi
gurăm însăși bunăstarea noastră. 
Astăzi muncitorul nu economi
sește în nesiguranța zilei de 
mâine — cum era în trecut — 
ci pentru a-și putea satisface 
mai bine cerințele, pentru a-și 
îmbunătăți și mai mult condi
țiile de traiu. Muncitorii trebue 
să știe, Că depunând o mică 
părticică a salarului, în?ă de pe 

acum, Ia iarnă nu va trebui să 
alerge, dela un depozit la altul, 
pentru a se aproviziona cu 
lemne de foc, căci rația lui de 
lemne este asigurată însăși de 
Stat.

Sfatul Popular din orașul 
nostru, care se îngrijește de 
aprovizionarea cu lemne, a și 
adus primele transporturi pentru 
satisfacerea cerințelor.

Pe lângă acestea, depunând 
de acum o parte neînsemnată 
a salarului, își creiază condi- 
țiuni de a se aproviziona cu 
mult mai ușor, cu alimente și 
îmbrăcăminte pentru iarnă, prin 
faptul că suma depusă oricând 
are nevoe îi este la îndemână, 
profilând și de o dobândă de 
5°/».

Sunt încă mulți muncitori 
cari n'au înțeles rosiul depunerii 
la CEC; nu înțeleg că această 
economisire dă largi posibilități 
de a se aproviziona cu ce e 
necesare pentru iarnă, — ne- 
depunând economii — vor în
tâmpina greutăți în aprovizio
narea lor și a familiei

Dacă în trecut, sumele de
puse erau folosite pentru sco
puri de asuprire, astăzi sunt 
folosite în favoarea celor ce 
muncesc.

Economisirea, pe lângă că 
vine în ajutorul fiecărui mun
citor în parte, este și în avan
tajul desvoltării economiei noa
stre naționale. Căci sumele de
puse, nu rămân nefolosite, ca 
sub regi mul burghezo-moșieresc, 
ci Statul le pune în circulație 
folosindu-le — până la ridicarea 
lor de către depunător — pen
tru investiții.

Este o sarcină a Sindicatului 
nostru, îndrumat de Organizația 
de Partid, ca să ducă o intensă 
muncă de lămurire pentru a

îndrumați do Partid,

Tinerii din nxina noastră contribuie 
la realizarea și depășirea sarcinilor 
ce ne revin în cadrul Planului de Stat

Tineretul muncitor din uzina 
noastră, încadrat în organizația 
U. T. M. — sprijinit și îndru
mat de organizația de Partid — 

obține succese importante în 
producție.

De exemplu, brigada U. T 
M.-istă dela secția Construcții 
Metalice, muncind bine orga
nizat și conștientă fiind de rolul 
important pe care-1 are în ca
drul Planului de Stat, și-a în
deplinit cu cinste primele lucrări 
încredințate.

Astfel la confecționarea gră
tarelor pentru ciuruit cocs la 

combate vechile mentalități in
dividualiste și egoiste, arătând 
concret avantajiile pe cari le 
reprezintă depunerea la CEC, 
totodată dă posibilitatea fiecărui 
muncitor ca să se obișnuiască 
cu o bună gospodărire, înlătu
rând risipa.

Să dăm un avânt și mai pu
ternic mișcării pentru econo
misire, fiind conștienți că acesta 
nu mai servește pentru scopuri 
de exploatare, ci pentru propă
șirea scumpei noastre patrii, 
Republica Populară Română.

h V.

Furnalele înalte, au depășit 
norma cu 36°/o. La executarea 
tăvilor necesare la uscătoria de 
cocs a furnalelor cu 56%.

Deasemenea au terminat îna
inte de termen și cei 20 suporți 
pentru troleuri, necesare maca
ralelor dela furnale, depășind 
în medie lucrările încredințate 
pe luna Iunie cu 41%. Tine

Sosește la Stunedoara strălucita 
realizare a artei sovietice corul 
popular rus de stat

După o debutare de două săptămâni la București, 
Luni, 18 Iulie a. c., va sosi la noi marea realizare a 
artei sovietice, corul de stat „Piatnițki“, reprezentanți ai 
celei mai progresiste arte din lume, pusă în slujba poporului.

Spectacolul va cuprinde pe de o parte, cântece și 
dansuri vechi rusești, iar pe de altă parte, cântece și dan
suri populare, ce s’au născut și se nasc astăzi din reali
tățile de viață ale poporului sovietic, arătând cu strălucire 
la ce înălțime se găsește creația artistică populară și căt 
de rodnică este activitatea celor cari luptă cu multă dra
goste pentru ridicarea ei.

Să participăm cu toții la acest spectacol dat de corul 
„Piatnițki" ca să învățăm din bogata experiență a artei 
sovietice, totodată să vedem prin cântece și dansuri reali
zările regimului sovietic, pentru ridicarea nivelului arită» 
(tco-cuKwral a cctor ce muncesc,

retul a arătat că este capabil 
să și ducă cu cinste la îndepli
nire sarcinile ce îi stau în față.

Cu toate greutățile întâmpi
nate în muncă, cum sunt: lipsa 
bancurilor de lucru, lipsa de 
teren, unde să se instaleze 
brigada și multe altele pe care 
le-a avut la început, printr'o 
muncă încordată au reușit să 
le înlăture, aducând un aport 
prețios la depășirea Planului de 
Stat pe cele 6 luni.

In cadrul acestor lucrări s’au 
evidențiat UTM.-iștii Jurj Mihai, 
Brezeanu Ștefan, Rus loan, 
Diaconu loan și Mărunțel Ni
colae.

La fel cuptorul tineretului 
dela secția Oțelăria S. M. con
dus de tinerii Trușcă Nicolae și 
Bârlea Traian, ajutați îndea
proape de muncitorii vârstnici

M. Manolache
(Continuare în pag. 3)
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Din activitatea 
ansamblului cultural

fie scriu tovarășii 
plecați în concediu de odihnă

Uzina noastră are un an
samblu muncitoresc, sub con
ducerea resortului cultural al 
sindicatului, — ansamblu ce 
contribue la ridicarea nivelului 
cultural și artistic al celor ce 
muncesc.

Activitatea acestui ansamblu 
a fost încununată de multe 
succese, dar lupta pentru aceste 
realizări a fost foarte grea 
Multe lipsuri îngreunează bunul 
mers al ansamblului, provocând 
întârzieri în realizări și frânând 
munca elementelor pline de 
conștiinciozitate.

Sunt tovarăși cari muncesc 
cu devotament pentru ansam
blu ca: Salkay Maria, Crișan 
Florica, Topor Ioan și alții, pe 
când șirul celor ce neglijează 
munca ansamblului prin absențe 
și întârzieri este mult mai mare.

Din efectivul total al mem
brilor din ansamblu la repetiții 
în majoritatea cazurilor sunt 
prezenți aproximativ 50—60%.

Munca celor ce vin regulat 
la repetiții este demnă de lău
dat și cu rezultate apreciabile.

Iată însă un eveniment: Se 
anunță deplasarea ansamblului 
la Geoagiu.

Deodată, locurile goale sunt 
complectate și chiar insuficiente 
și încep să apară cei ce înainte 
erau „bolnavi** și făceau cură 
de vindecare la „cinematograf" 
ca: tov. Cărămidă, Șerban și 
alții, apar tovarășe caro erau 
reținute de serviciu la Maga
zinul de Stat, dar care în preaj
ma plecării au obținut aproba
rea de a participa la repetiții 
ca: tov. Gherghel Maria și 
Preoteasa Maria, ba mal mult, 
apar și tovarăși cari au obținut 
aprobare de a pleca din schimb. 
Recompensa acordată ansam
blului prin deplasarea la Geoagiu

Știați că? ...
Redacția gazetei de perete a 

Magaziei acordă un premiu 
acelor cari arată concret mo
tivele dece nu apare gazeta de 
perete a funcționarilor admi
nistrativi.

Cei care cred că este ne
glijență nu pot participa la 
concurs.

Întrucât foarfecele au fost 
date la ascuțit la Magazinul de 
Stat stofa se taie cu briceagul

*
Colectivul gazetei de stradă 

«Uzina Vie* așteaptă sfârșitul 
Cupei Tineretului Muncitor cu 
care ocazie să-și poată schimba 
țrtlcolelt, 

este și pentru cei cu frecvența 
neregulată și celor indiferenți 
la repetiții.

Credem că ar fi necesar să 
se facă o verificare timp de 
circa 2 luni in care să se sta

Din mnnoa
Detașamentului militar 

din uzina noastră
De un an de zile își duce 

activitatea în uzina noastră sur
plusul de contingent. Recruții 
organizați în schimburi, luptă 
alături de muncitorii noștri pen
tru îndeplinirea și depășirea 
programului de producție.

înțelegând menirea lor, în 
afara orelor de serviciu pres
tează munci voluntare, în cadrul 
cărora s’au evidențiat următorii: 
echipa soldatului Lucacevici 
Frederich cu 8 oameni, prestând 
27 ore voluntare, pentru resta
bilirea liniei din hala mare a 
furnalelor, echipa lui Socol 
Victor, lucrând 20 ore la cură

<asa de odihnă dela Poeni -
o realizare a Sindicatului I.S.S.

Una din realizările Sindica
tului nostru —• cu sprijinul 
organizației de partid — este 
amenajarea unei case de odihnă 
la Poeni.

In această localitate se trimit 
muncitori, technicieni și funcțio
nari, pentru a-și reîmprospăta 
forțele, ca reintorcându-se să 
pornească cu noui forțe, la 
noui întreceri în producție.

Această casă de odihnă a fost 
deschisă de prima dată în 15 
Iunie a. c, când au și fost 
trimiși 40 tovarăși în concediu 
de odihnă, iar in următoarele 
serii se vor trimite încă 240 
tovarăși.

Deschiderea școlii de cadre 
U. T. M.

In ziua de 5 Iulie a. c. a avut 
loc deschiderea școlii de cadre 
U. T. M. al sectorului I. S. S., 
având 25 tineri elevi.

In cadrul festivității de des
chidere tov. Oprea Nicolae — 
secretar — arată sprijinul ce l-a 
acordat organizația de partid. 
Totodată arată că însăși rezo
luția Congresului de unificare 
a pus în fața organizațiilor U. 
T. M. măreața sarcină de a 

bilească precis cei ce merită 
„carnetul" de membru al an
samblului și numai aceia să 
beneficieze de avantajele muncii 
întregului ansamblu.

Coroiu Viorica

țirea terenului de sus a furna
lelor.

De remarcat ostașul Drig 
Petru, care prin voința de a 
învăța, a devenit ajutor to- 
pitor, contribuind cu tot elanul 
la mărirea producției.

Detașamentul militar din uzina 
noastră fiind un colectiv con
știent, trebue să ducă o luptă și 
mai dârză, pentru a-și însuși 
meseriile și a-și ridica fiecare 
ostaș calificarea, devenind ast
fel factor activ în lupta pentru 
un traiu mai bun.

Scripcă M.
coresp.

Casa de odihnă are o bucă
tărie bine amenajată, iar mân
carea este bună și suficientă, 
servindu-se de 5 ori pe zi,

Prin grija sindicatului nostru, 
casa de odihnă a fost înzestrată 
cu un aparat de radio, șah și 
bibliotecă, unde tovarășii pot 
citi cărți, având posibilitatea 
să-și ridice nivelul ideologic, 
politic și cultural.

Prin aceste realizări, putem 
vedea grija Partidului nostru 
pentru bunăstarea celor ce 
muncesc,

Lerani flle)(andru 
corespondent

educa tineretul în spiritul 
marxism-leninismului, deci fie
cărui tânăr conștient îi revine 
sarcina de a-și ridica necontenit 
nivelul politic și ideologic.

Tovaiășul Vlad, arată sarcinile 
imediate ce le revin elevilor 
acestei școli, de a urma regulat 
cursurile și totodată de a-și 
însuși temeinic materialul
predat. Radu Zaharla

ooresp.

Datorită grijii Partidului Mun
citoresc Român, în comparație 
cu anii trecuți tot mai mulți 
oameni ai muncii beneficiază 
de concediile de odihnă, fiind 
trimiși în diferite stațiuni balneo
climaterice. Acest concediu dă 
prilejul ca oamenii muncii să-și 
reîmprospeteze forțele și să-și 
ridice nivelul politico-cultural.

Iată o scrisoare trimisă de 
tovarășii dela Vasile Roaită.

Dragi tovarăși,

Scriem aceste rânduri, depe 
malurile însorite ale Mării Negre, 
prin cari transmitem recunoș
tințele noastre Partidului, prin 
grija căruia am fost trimiși în 
minunata stațiune Vasile Roaită.

Suntem cazați foarte confor
tabil, curățenia exemplară, iar 
mâncarea bună, consistentă și 
foarte bine pregătită.

I, S. S. H. a învins Dermata cu 3:2 (1:1)
Joi, 7 Iulie a. c. s’a disputat matchul amical dintre I. S. S. H 

și Dermata Cluj, soldându-se cu scorul 3 : 2 în favoarea echipei 
noastre.

Au marcat: Csaszar min. 28 și 85, Ivinici min. 63 pentru 
gazde, iar pentru oaspeți Pocok în min. 45 și Gașpar min, 68.

Arbitrul Șerban (Simeria) a condus satisfăcător următoa
rele formații:

I. S. S. H.: Nebela, Barbir, Tătar II, Sass, Pop, Tătar I, 
Csaszar, Ținea, Ungvari și Constantinescu.

Dermata: Ilyes, SzQcs, Nagy, Cserte, Kallo, Ftilttp, Bojtoș, 
Gașpar, Hegediis, Pocok și Bot.

Drago Rrtur, coresp, voluntar

I.S.S.H. — Metalosport Oțelul Roșu 0:1 (0:0)
Intâlnindu-se Duminecă, 10 Iulie a. c., în cadrul campio

natului de sector, Metalosport a învins gazdele cu 1:0.
Deși jucătorii hunedoreni au dominat și au avut acțiuni 

periculoase la poarta oaspeților, totuși au fost învinși prin unicul 
goal al partidei, marcat de Radu în minutul 70.

Arbitrul Daju (Timișoara) a condus cu mici scăpări urmă
toarele formații:

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

Metalosport: Răducu, Florea, Velnek, Borlovan, Suclu, 
Faur, Birău, Radu, Motoc, Cernea și Dochiu.

S’au remarcat portarii ambelor formații, Tătar II, Sas9, 
Barbir și ConștantinespU dela gazde, iar Florea și Radu dela 
oaspeți.

Ne petrecem timpul mai mult 
pe plaje, dar nu trece zi să nu 
citim ceva dintr’o carte bună, 
sau fără a citi ziarul «Scânteia".

Suntem convinși, că ne vom 
întoarce cu noui forțe de muncă, 
contribuind cu mai mult elan, 
decât până acum, la realizarea 
și depășirea planului.

Transmitem tovarășilor — 
cărora le-am încredințat mașinile 
și instalațiile la cari am lucrat — 
rugămintea noastră de ale păstra 
în bună stare și de a lucra cu 
râvnă la ele, pentru ca din 
cauza absenței noastre să nu 
sufere producția.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Român I

Cu salutări tovărășești,

Malea Simion Nagy loslf 
oțelar croitor

Dârlea Gheorghe Chindler file, 
forjer chimist
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Viața de Partid

GHZETR DE PERETE
mijloc puternic de agitație

Gazetele de perete din între
prinderi constituesc un puternic 
mijloc de agitație.

Prin gazetele de perete tre- 
buesc arătate succesele obținute 
in muncă, dar paralel cu acea
sta și lipsurile observate, în așa 
fel ca gazeta de perete să de
vină un îndreptar în munca 
noastră.

Gazeta de perete trebue să 
fie un puternic mijloc de mobi
lizare a oamenilor muncii, în 
lupta pentru ridicarea producției 
și mărirea productivității muncii.

Ele trebuesc să oglindească 
viața dela locul de muncă, sco
țând la iveală părțile pozitive 
și negative ale întrecerilor so
cialiste, realizărilor de econo
mii, etc.

Un exemplu în această pri
vință îl constitue gazeta de 
perete al secției Magazie, unde 
se critică lipsurile, se arată 
părțile bune în muncă și se 
schimbă atât fondul cât și arti
colele în mod regulat.

Nu însă la fel sunt celelalte 
gazete de perete. Majoritatea 
lor nu se schimbă regulat și 
nici nu tratează probleme dela 
locul de muncă, ei generalități.

La secția Furnale, nu s’au 
schimbat articolele din 10 Iunie, 
iar la Oțelăria S. M. fondul n’a 
fost schimbat dela 1 Mai.

La secția Administrativ nu 
există gazetă de perete de două 
luni, colectivul gazetei negân- 
dindu-se nici până în prezent 
la redactarea ei.

In unele cazuri — ca la secția 
Furnale — se critică unele lip 
suri la gazeta de perete, care 
însă rămân acolo timp de mai 
multe săptămâni, ele nefiind 
schimbate, cu toate că cel cri
ticat poate s’a și îndreptat.

Astfel, nu ne vom ajunge

îndrumați de Partid,

Tinerii din uzina noastră contribuie 
la realizarea și depășirea sarcinilor 
ce ne revin in cadrul Planului de Stat

(Urmare din pag. 1) 
Simeria Gheorghe și Horvath 
Aladar, cât și de technicienii 
secției, au dovedit din plin ca
pacitatea lor de muncă, 1 ață de 
producție și față de încrederea 
pe care le-a acordat-o Partidul.

Muncind cu elan, UTM.-iștii 
oțelari dela cuptorul tineretului 
au reușit ca printr'o organizare 
a muncii să depășească norma 
pe luna Iunie cu 26,30%, iar 
pe primele ? zile din Iulie cu 
14%.

S’au evidențiat tinerii Trușcă 
Nicolac, Bârlea Traian și Po- 
pescu Ștefan.

Cu toate că s’au obținut ace
ste realizări frumoase, la cup
torul tineretului mai sunt și 
unele lipturi, care trebuosț 

scopul de a îndrepta oamenii 
prin gazetă, ci din contră, îi vom 
demoraliza.

Organizațiile de bază din 
secții trebue să pornească ime
diat la redactarea gazetelor de 
perete în fiecare secție, precum 
și la reactivizarea și formarea 
colectivelor de redacție, pentru- 
că gazeta de perete însuflețește 
și ridică pe muncitori

Prin gazetele de perete trebue 
să edu?ăm oamenii în spiritul 
realizării de economii, reducerii 
deșeurilor, totodată ridicându-le 
nivelul politic și cultural.

Colectivele de redacție au 
sarcina de a antrena toți oamenii 
muncii, de a scrie și participa 
activ la redactarea gazetei, ele 
fiind un mijloc puternic pentru 
stimularea evidențiaților, frun
tașilor în producție și inovato
rilor, cari prin efortul lor de
osebit, aduc un aport prețios 
în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin din Planul 
de Stat.

MAI PUȚINE SEMNATURI,
MAI URGENTA APROBARE

In întreaga țară s’a pornit o 
luptă hotărîtă pentru stârpirea 
birocratismului. In uzina noas
tră această problemă nu pre
ocupă îndeajuns serviciile și 
secțiile, în așa fel că birocra
tismul există în mare măsură. 
Și iată un exemplu:

Printr’o dispozițiune a tov. 
contabil șef Nicula Ioan, nu se 
mai admite plata locațiilor până 
nu sunt raportate și aprobate.

După cum se știe, vagoanele 
intrate în locație nu se pot 
prelua de uzină, decât după 
plata locațiilor respective, deci 

remediate cât mai curând. De 
exemplu: Cuptorul nu este bine 
gospodărit, iar materialele sunt 
aruncate la voia întâmpinării, 
fără ca ele să fie sortate fiecare 
lă locul respectiv.

O slabă activitate a organi
zației de bază UTM. din acea
stă secție, ne arată că tineretul 
nu este îndrumat îndeaproape, 
arătându-i-se rostul său în pro
ducție și cu atât mai mult ridi
carea nivelului politic și ideo
logic al tinerilor lasă de dorit.

Toate aceste lipsuri se pot 
remedia numai printr'o colabo
rare îndeaproape a schimburilor 
Și a organizației de bază UTM. 
din secție, Care să arate tine
rilor că în Republica Populară 
Română muncg ește o onoare.

MUNCITORII Șl TEHNICIENII 
dela Turnătoria de oțel au realizat 
economii în valoare de 8.550.000 lei

Muncind cu elan în ca
drul întrecerilor socialiste des
fășurate pe intervalul Ianua
rie — Iunie a. c. pentru în- 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor ce le-au revenit în cadrul 
Planului de Stat, muncitorii și 
technicienii dela Turnătoria de 
Oțel au obținut însemnate suc
cese în câmpul muncii.

Antrenați în muncă sindi
cală— sub conducerea și îndru
marea organizației de Partid, au 
reușit să depășească normele 
fixate de plan pe prima jumă
tate a anului cu 13%, reșind 
să reducă procentul de rebu
turi dela 14% cât avea în luna 
Ianuarie — la 5,6% în ultima 
lună a trimestrului 11.

In acelaș timp muncind cu 
hotărâre, aplicând metode noui 
de lucru, au reușit să reducă 
timpul de executare a pieselor 
turnate. Astfel turnătorul 
Mușa Balint, primul care a 
început lupta de reducere a 

rezolvarea rapoartelor privitoare 
la locații ar trebui să se facă 
în timpul cel mai scurt.

Să vedem, dacă se întâmplă 
așa:

In ziua de 4 Iunie 1949 au 
intrat în locație 4 vagoane cu 
cocs, fapt care a fost raportat 
în ziua de 17 Iunie de tov. 
Borș

Raporiul în 22 ajunge la 
Cadre, unde tov. Bosică pune 
un referat prin care raportul 
este trimis la tov. Ing, Nițu- 
lescu, iar acesta găsește vino- 
vați pentru iocație „Magazia" 
și Galamboș, care ar trebui să 
găsească locuri favorabile des
cărcării la timp, a materialelor. 
Aceasta la data de 23 Iunie 1949.

Raportul reapare la tov. Bo
sică în ziua de 4 Iulie, care 
referă că astfel de cazuri să fie 
sesizate tov. Nițulescu pentru 
ca acesta să ia măsurile nece
sare.

In ziua de 6 Iulie raportul 
trecând pela tov. Budău, ajunge 
la Magazie la tov. Capra Teo
dor. Tov. Capra pune un referat 
prin care arată situația maga
ziilor, care sunt arhipline și nu 
pot suporta descărcările de 
cocs, decât pentru maximum 
una zi,

Referatul ultim e cam confuz, 
începând de când numai o zi ? 
Dela data raportului, adică 4 

Iunie, sau dela data referatului 
său, 5 Iulie I

Deasemeni nu este destul de 
lămurit referatul tov. Bosică 
care spune a se sesiza imediat 
tov. Nițulesțu, — Cum ? Verbal 

timpilor de lucru, a reușit să 
reducă timpul de executare a 
pieselor cu peste 50%. El a 
pregătit formele de turnare a 
pieselor după o metodă nouă, 
împărțind totodată lucrul pe 
fiecare om din echipă. Inițiativa 
lui Mușa Balint extinsă în 
întreaga secție, a antrenat ce
lelalte echipe în lupta pentru 
reducerea timpului de execu
tare a pieselor.

Această inițiativă aplicată 
de muncitorii fiuntași 
din turnătoria de oțel a adus 
însemnate economii, reducând 
prețul de cost cu mai mult 
de 20%.

Astfel prețul de cost pe kg. 
piese turnate în ultimele 6 luni 
ale anului 1948 era de 80,30 
lei în medie, iar în prima ju
mătate a anului, 1949prețul de 
cost pe kg. de piese turnate a 
scăzut la 56,60 lei în medie.

Alături de echipele de tur
nători antrenate în lupta pen- 

sau în scris ? Verbal s'ar fi re
zolvat poate mai repede. In 
scris? Exemplul de mai sus e 
destul de elocvent I

Dacă s’ar fi așteptat până la 
rezolvarea raportului și vagoa
nele ar fi fost preluate de uzină, 
multe ore de locație s’ar fi 
adăugat.

Noroc de inițiativa tov. Budai 
Iosif care achită locația, ce
rând aprobarea ulterior

Serviciile și secțiile trebue să 
lichideze cu această mișcare 
greoaie a hârtiilor, văzând că 
este dăunător uzinei noastre, 
împiedecând bunul mers al 
serviciului, prin faptul că pen
tru o aprobare trebue să se 
aștepte zile întregi, pe când 
este și normal — aprobarea — 
s’ar putea obține în decurs de 
câteva orc.

Nicufă Tănase 
lftcătuț

Să folosim cu mai multă pricepere

STAȚIA DE AMPLIFICARE
In cadrul resortului Cultural 

al Sindicatului nostru, există 
o stație de amplificare ale că
rei emisiuni — de trei ori pe 
zi — ar putea fi un sprijin e 
fectiv în lupta muncitorilor din 
uzina noastră, pentru mărirea 
producției, îmbunătățirea cali
tății și eftinirea prețului de 
cost.

Comitetul de coordonare a 
emisiunilor — inexistent da alt- 

tru economie sau alăturat și 
echipele de topitori dela cup
torul electric din secția turnă
torie. In acelaș interval de 
timp echipele lui Dan Petru 
și a lui Bontea Ștefan prim 
topitori, au reușit să realizeze 
însemnate economii prin redu
cerea consamurilor specifice. 
Ei au redus curentul electric 
dela 1200 Kw. (tonă) la 951 
Kw. (tonă). Deasemenea con
sumul cărămizilor de silică, 
necesară pentru bolta cupto
rului electric, au fost re
duse dela 21 kg. (tonă) la 14 
Kg. (tonă). Iar consumul de 
electrozi de grafit a fost redus 
dela 13 kg. (tonă) la 9,8 kg. 
(tonă).

Rezultatele obținute prin re
ducerea timpilor de executarea 
pieselor precum și a consumu
rilor specifice a adus însem
nate economii evaluând suma 
de 8.550-000 lei.

Tot în acelaș interval de 
timp turnătorii dela uzinele 
I.S.S. Hunedoara au reușit să 
mărească productivitatea mun
cii la 5,89 kgr. oră om, față 
de 4,1 kgr. oră om, cât 
avea în luna Ianuarie, a- 
vând ca rezultat creșterea 
simțitoare a câștigului munci
torilor.

Astfel Mușa Balint a câști
gat în luna Iunie a. c. 17.000 
lei față de 8 000 lei, cât câști
ga în luna Ianuarie a. c. Dea
semenea turnătorul Chiș Ște
fan a câștigat 13.000 lei în 
ultima lună a trimestrului II 
față de 8.000 lei câștigați în 
prima lună a trimestrului I.

Turnătorii de piese de oțel 
din uzinele I.S.S. Hunedoara 
trebue să continue lupta și mai 
însuflețiți, pentru a îndeplini CU 
cinste sarcinile ce Ie revin in 
cadrul planului pe cel de al 
treilea trimestru, chezășia unui 
trai mai îmbelșugat, mai feri
cit, pentru toți cei ce muncesc.

Butanche C.

fel — poate și trebue să îm
bunătățească iorma actuală de 
funcționare a „Stației" planiti- 
cându-și munca și folosind as
pecte locale din realizările șl 
lipsurile muncitorilor din uzina 
noastră.

Și,... ca prim pas, Resortului 
Cultural al Sindicatului nostru, 
ii revine sarcina să constitue 
un comitet de coordonare a 
emisiunilor stației de amplifi
care»



UZINA NOASTRA*

După șase luni de muncă în cadrul
PLANULUI DS STAT

Secția Forță este chemată 
să sprijine eforturile muncitorilor 
dela Construcții Metalice

Muncind cu elan în -cadrul 
întrecerilor socialiste desfășurate 
sub îndrumarea Organizației de 
Partid și mobilizați de Sindicat, 
muncitorii din uzina noastră 
au reușit să se achite cu cinste, 
de sarcinile ce le-au revenit pe 
cele șase luni în cadrul Pla
nului de Stat.

Organizându-și mai temeinic 
întrecerile socialiste, ducând o 
luptă permanentă de înlăturare 
a timpilor morți, secția Laminoa
re a reuși tsă obțină o depășire a 
programult i de producțe pe cele 
6 luni cu 24,19%, iar în luna 
Iunie cu 71,80%, devenind ast
fel secție fruntașă pe uzină.

La fel și muncitorii dela Oțe- 
lărla S. M. au reușit să depă
șească planul pe prima jumă
tate a anului cu 13,78%, cu 
toate greutățile avute in desfă
șurarea procesului de producție, 
cum ar fi de exemplu flerul 
vechiu, cărămizile refractare și 
utilajul uzat. Iar secția Furnal 
a depășit planul pe 6 luni cu 
6,62%, datorită elanului de 
muncă a muncitorilor furnaliști.

Pe lângă secțiile importante 
care au realizat și depășit Pla
nul de Stat pe cele 6 luni, sunt 
și turnătoriile de fontă și oțel. 
Astfel Turnătoria de Fontă a 
depășit planul cu 22,62%, iar 
Turnătoria de Oțel (cuptorul 
electric de 1 tonă) cu 4,77%.

Aceste realizări ne dovedesc 
că muncitorii uzinei noastre 
sunt hotărîți ca sarcinile ce le 
revin în cadrul Planului de Stat 
să le depășească cât mai mult.

NOUI SUCCESE OBȚINUTE
la Turnătoria de Fontă

Prin întfeCeHle sbclaliste intre 
echipe, care sunt bine organi
zate, la secția Turnătoria de 
fontă, s’a ajuns să se depă
șească norma cu 1,07*1», față 
de norma internă, și cu 18,1% 
față de norma Ministerului, ob
ținând totodată o productivitate 
a muncii de 12,50 kg. oră/om, 
depășind productivitatea pe luna 
Mai cu 1,08 kg. oră/om.

In cursul lunei Iunie, cu toate 
Că ia cubilouri producția a fost 
mai mare cu 35,9% tone față 
de luna Mai, s'au economisit 
214 kg cărămizi refractare.

In cadrul întrecerilor socia
liste s'au evidențiat următoarele 
echipe: Echipa lui Kirschner 
Carol, care prin buna organi
zare a muncii și efortul depus 
de echipă, a reușit să depă
șească norma cu 127%, echipa 
lui Spărios Gheorghe cu 124%, 
Sârbu Iosif cu 119% și Oprea 
Nicolae cu 98%.

Echipa lui Buciurcă Simion, 
neorganizându și bine munca, 
n’a atins decât 91% din normă.

In muncă însă muncitorii dela

Analizând mal atent, situația 
fiecărei secții, vom vedea că s’ar 
fi putut obține rezultate și mai 
bune, dacă organizare a muncii 
și aprovizionarea cu materiale 
se făcea în bune condițiuni.

De exemplu la Furnale, pro
centul de absențe nemotivate 
este încă mare, iar repartizarea 
oamenilor pe locurile de muncă, 
se face în multe cazuri la în
tâmplare.

La O. S M din lipsa de or
ganizare a aprovizionării cu 
fier vechi, în unele zile secția 
rămâne fără fler.

Suntem convinși, că aceste lip
suri atât de importante, ar tre-

Rezultatul colaborării dintre munci
torii și tehnicienii secțiilor noastre

In urma defectării suflantei 
„Rateau", furnalul No. 1, noul 
furnal mecanizat, și-a micșorat 
producția.

Birourile de studii, au în
tocmit planurile pentru monta
rea unei conducte suplimen
tare de 
la cele 
servesc 
„Lang“ mai puternică, va sufla 
la furnalul No. 1, iar „Scoda" 
și ,Rateau“ la No. 3.

Producția furnalelor fiind 
amenințată, lucrările trebuiau 
executate cât mai urgent.

Muncitorii dela Atelierul Con-

60 m. cu 5 racorduri, 
5 Cowpere, care de- 
furnalul Nr. 3 Suflanta

Turnătorie au și greutăți. De 
exemplu: lipsesc modelele nece
sare, prin faptul că serviciul 
Planificării, nu dă dispoziții an
terior Modelăriel, pentru con
fecționarea modelelor, ci de
odată cu elaborarea comenzii 
la turnătorie.

Rezultatele obținute, ar fi 
putut să fie și mai bune, dacă 
grupele sindicale și cele de par
tid ar fi trăit întocmai viața lor 
organizatorică și politică.

Grupele sindicale dela Turnă
toria de fontă, după reorgani
zare n’au ținut nici o ședință 
în care să se desbată proble
mele vitale ale secției.

La fel gazeta de perete, nu 
se folosește ca o armă puter
nică de stimulare, prin faptul 
că nu se schimbă regulat.

Lichidând cu aceste lipsuri, 
muncitorii dela Turnătoria de 
fontă vor putea să obțină noui 
succese în lupta pentru Înde
plinirea și depășirea Planului de 
Stat.

Trlfu Gheorghe
corespondent 

bui să facă subiectul unei pre
ocupări imediate din partea 
Direcțiunii, pentru ca ele să fie 
înlăturate.

In cel de al treilea trimestru 
al Planului de Stat, Direcțiunea 
uzinei, prin serviciile respective, 
va trebui să ia măsuri concrete, 
pentru organizarea mai temei
nică a muncii, pentru aprovi
zionarea cu materii prime ne
cesare bunei desfășurări a pro
cesului de producție, căci nu
mai în felul acesta v^m putea 
face ca sarcinile ce ne revin 
pe cel de-al treilea trimestru al 
Planului de Stat să fie realizate 
și depășite.

strucții Metalice fiind convocați 
în ședință technică, și-au luat 
angajamentul să muncească zi 
și noapte pentru a asigura pro
ducția de fontă.

Intr’adevăr în aceiași zi s’au 
înscris în mod voluntar pentru 
munca de noapte 3 echipe. 
Deși materialul necesar lipsea, 
s’a demontat o conductă dela 
gazogenele oțelăriei, inutiliza
bilă. S’a transportat la atelier 
și prin ajustări și complectări, 
conducta a fost pregătită pen
tru montaj și montată în 
men de 10 zile, deși s’a 
văzut că lucrarea poate 
dureze în mod normal 
30 zile.

Reușita acestei lucrări se da- 
torește faptului că echipele s'au 
luat la întrecere și a existat o 
strânsă colaborare în executa
rea acestor lucrări.

Astfel în momentul cel mai 
important; când s’au oprit fur
nalele pentru executarea luc-

ter- 
pre- 

să 
cca

In timp ce majoritatea mun
citorilor dela secția Mecanică 
luptă pentru reducerea prețului 
de cost și a rebuturilor, mai 
sunt alții cari nu dau impor
tanța și atenția cuvenită lucră
rilor ce li-se încredințează.

Tov. Gheorgheoni Nicolae, 
primind pentru prelucrare o 
piesă de cuplare, necesară as
censorului dela Minele Ghelar, 
din neatenție a stricat piesa, 
tăind mai mult decât dimensiu
nile cerute. Piesa a fost sudată 
și prelucrată din nou. Insă în 
timpul cât se făcea această a 
doua operație, muncitorii dela 
Ghelar așteptau piesa. Totodată 
refacerea piesei a cerut și alt 
material, la fel și timp de ma
noperă.

In uzina noastră se simte 
foarte mult, lipsa aparetelor de 
sudură electrică. De aceia Di
recțiunea Uzinelor, s’a hotărât 
să comande 10 buc. aparate 
dela Uzinele Reșița.

lnsfârșit, după mai multe 
luni de așteptare, aceste 
rate au sosit. Problema 
se pune în prezent, nu 
aceia a aparetelor, — 
sunt, — ci a rețelei electrice 
și a transformatorului, — ins
talații vechi, — ca-e nu pot 
suporta montarea a încă 10 
aparate de sudură.

apa- 
care 
este 
care

rărilor de legătură cu conduc
tele existente, s’au acordat 2 
ore fiecărei echipe pentru re
alizarea celor 6 legături. Tov. 
Benedeck Alexandru, șef de 
echipă, muncitor foarte înde- 
mânatec plin de inițiativă și 
pătruns de simțul răspunderii a 
reușit să-și facă legătura în 
50 minute.

Au urmat după el tov. Tu- 
doran Aurel, Pascu Zaharia, 
Istvan Iosif, Kaitor Anton și 
lăcătușii șefului de echipă Ni- 
cula Ioan, executându-și lucră
rile la termen.

Menționăm, 
organizată și 
noapte de 
Ciura Ioan.

Dintre sudori s'au distins, 
tovarășii Dumitru Gh. dela su
dura autogenă, Walker Liviu 
și Szentpali Iakob dela sudura 
electrică.

că munca a fost 
sprijinită zi și 

tov. subinginer

Neamțu Rurel, 
ludor.

Deasemeni tov. Mihăilă Ioan 
primind de prelucrat 22 bucăți 
plăci pentru C F.U. — care erau 
de mare importanță și urgente
le-a prelucrat la dimensiuni ne
corespunzătoare, ele ne mai 
putând fi întrebuințate, decât 
numai după sudură și cu alt 
material în plus.

Aceste lipsuri se datoresc 
organizației Uî M. din secția 
Mecanică, care n’a lămurit în
deajuns tinerii de importanța 
reducerii prețului de cost și a 
deșeurilor.

Organizației UTM. din secția 
Mecanică — și din toate sec
țiile — le revine sarcina de a 
lămuri tineretul în problemele 
mai sus arătate pentru ca ei să 
devină factori activi in lupta 
pentru economii și o mai bună 
gospodări™. ||M |M„

Secția Mecanică

S’a intervenit la Serviciul 
Planifirării, ca să emită o fișe 
de comandă Serviciului Forței, 
pentru montarea unui trans
formator suplimentar și modi
ficarea rețelei electrice actuale

Sumtem la începutul lunei 
Iulie și încă nici până acum — 
cu toate că aceste lucrări sunt 
de primă urgență, deoarece 
producția suferă din această 
cauză, — nu s’a procedat la 
montarea acestor instalații.

In fine după două luni de 
zile s'a ajuns ca să se emiiă 
de către Serviciul Planificării 
fișa de comanlă pentru mon
tarea rețelei electrice.

Dacă după două luni de zile, 
s'a ajuns ca să se facă o fișe 
de comandă, credem că până 
la începerea lucrărilor, nu vor 
mai trece încă două luni, Iar 
până la terminarea lucrărilor 
de instalație, nu ne va prinde 
iarna. Conducerea Secției Forță 
ce crede î

MSțu Nicolae 
corespondent.

MUNCITORII 
dela Prăjitoare 

luptă pentru 
economii

Îmbinând lupta pentru depă
șirea normelor, cu lupta de 
realizarea a cât mai multe 
economii, muncitorii dela secția 
Furnale obțin noui succese în 
muncă.

Astfel Planul de Stat pe pri
mele 8 zile a lunii Iulie a c. 
a fost depășit cu 16,4%. — In 
fruntea realizărilor se află fur
nalul tineretului, care a reușit 
să depășească norma pe cele 
8 zile ale lunii cu 19%, urmat 
fiind de furnalul Nr. 4 cu o 
depășire de 15,8%, iar furnalul 
Nr. 3 a depășit norma cu 14,5%. 
Aceste realizări au fost posibile, 
fiindcă muncitorii furnaliști au 
fost sprijiniți îndeaproape de 
către muncitorii dela prăjitoare, 
cari le-au asigurat la timp side- 
rita necesară, pentru încărcarea 
furnalelor.

In această muncă la secția 
Prăjitoare s'au evidențiat mun
citorii Arteanu Constantin, Ma- 
covei Constantin și tinerii, Dan 
Constantin și Gheorghiade Va- 
sile. Elanul cu care au mun
cit în cadrul întrecerilor so
cialiste, muncitorii dela secția 
Prăjitoare, a dat posibilitatea ca 
planul prevăzut pe cele opt zile 
să fie depășit cu 31%, iar la 
consumul specific s'a reușit să 
se obțină o economie de 74%, 
datorită bunei calități a mine
reului sosit dela Ghelar.

In felul acesta muncitorii dela 
secția Prăjitoare au reușit să 
contribue la reducerea prețului 
de cost a fontei.

Rdeapl 9aslle 
corup. voluntar
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