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Să intensificăm
LUPTA PENTRU ECONOMII

Aotivizarea grupelor sindicale — 
o sarcină a comitetului de seoție 
a Turnătoriei de Fontă

Oamenii muncii din țara noa
stră au realizat și depășit Pia
nul de Stat, pe trimestrul al 
doilea al anului, pornind hotă- 
rîți să îndeplinească și să de
pășească planul celui de al 
treilea trimestru.

Zi de zi, radio-ul și ziarele 
noastre ilustrează noul ritm al 
întrecerilor socialist", sub sem
nul cărora se desfăș ară o luptă 
mai intensă pentru Plan în 
intreaga țară.

Lupta pentru îndeplinirea 
Planului — înainte de termen 
— se împletește cu munca și 
lupta Încordată pentru un regim 
sever de economii. Economiile 
de materii prime, materiale și 
combustibil, ușurează sarcinile 
uzinei și fac să scadă în acelaș 
timp prețul de cost al produ
selor,îmbunătățind traiul tuturor 
oamenilor muncii.

îndeplinind planul înainte de 
termen, muncitorii din uzina 
noastră au adus un aport pre
țios la victoria obținută pe 
trimestrul al doilea, de munci
torii din întreaga țară.

Trebuește totuși să relevăm 
unele lipsuri, pe care le-a avut 
munca noastră în cadrul acestui 
trimestru. întrecerile socialiste 
nu aU cuprins, în mod concret, 
obiective care să ilustreze o 
preocupare permanentă pentru 
un regim sever de economii. 
De aceea, inițiativele în această 
direcție s'au produs in mod 
neorganizat,

In secții ca O. S. .M și Tur- 
hătoria de oțel lupta pentru 
economii a făcut parte integra
bilă din lupta pentru Îndepli
nirea și depășirea planului.

La Oțelăria Siemens Martin, 
muncitorii în colaborare cu teh
nicienii au reușit să reducă 
consumurile specifice cu 8,8%, 
realizând Importante economii.

Muncitorii Turnătoriei de 
Oțel au reușit să reducă con
sumurile specifice de materii 
prime, materiale și combustibil, 
au înlăturat timpii morți și au 
scăzut astfel prețul de cost al 
produselor lor, realizând în 
acest timp economii în valoare 
de 8.500.000 Lei.

Nu aceeași preocupare a stră
bătut munca furnaliștilor pe 
luna Iunie. Din cauza unei slabe 
organizări a muncii s’au pier
dut importante cantități de ma
terii prime și materiale. Numai 
cocs și mangal, împrăștiat prin
tre linii și degradat, s'a pierdut 
în valoare de 296 000 Lei, în 
afară de cantitățile introduse în 
furnale peste rețeta prescrisă, 
aceasta din cauza lipsei de 
vigilență la dozare.

Din cauza lipsei de organi
zare, la magazia de produse și 
materiale, dela începutul anului, 
materialele și produsele au fost 
răsp&ndite prin toată curtea

M. bumltrașcu
(Continuare în pag. 4)
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Turnătorii U. T. M.-iști contribue la 
depășirea normelor

Mobilizați de Sindicat, — sub 
conducerea Partidului, — mun
citorii dela Turnătoria de Oțel, 
obțin succese însemnate in 
producție. Astfel echipa lui Kiss 
Ștefan printr’o bună organizare 
a muncii și înlăturarea timpi
lor morți, — pregătind scule 
la îndemână ■— a reușit ca în 
ziua de 21 Iulie a. c., să de
pășească programul cu 230%.

In cinstea Congresului și Fes
tivalului Mondial al Tineretului, 

îndrumați de Organizația de 
Partid, muncitorii dela Turnă
toria de Fontă, luptă pentru 
depășirea timpilor de lucru a- 
cordați la piese.

Astfel, datorita elanului de 
muncă a echipelor s’au obținut 
rezultate frumoase. Echipa lui 
Brănescu Teodor, a depășit 
timpii de lucru, pe perioada 
dela 1—20 Iulie cu 09%, Lu- 
caci Nicolae cu 91%, Sârbu 

echipele de turnători și-au luat 
noui angajamente în muncă. 
Echipa lui Picu Iosif, compusă 
din tinerii Brebeanu Victor și 
Pădure Ioan, lucțând la roți 
pentru vagonete, și-a luat an
gajamentul să depășească nor
ma cu 200’/», să ridice pro
ductivitatea cu 5% fală de Iu
nie, totodată să reducă absen
țele nemotivate la 0,1%.

Echipele lui Pasere Petru și 
Kiss Alexandru, cari lucrează 

Iosif cu 93%, Mihăilă Gheorghe 
cu 83%, Buciurcă Simion — 
care pe luna Iunie a fost cu 
9% sub normă, — pe luna Iu
lie a depășit timpii de lucru cu

81%, totodată s’au redus re
buturile cu 0,34% față de luna 
Iunie.

Deși în primele 20 sile ale 
lunei Iulie turnătorii și-au in
tensificat eforturile în cadrul 
întrecerilor socialiste, obținând 

la mânere perforatoare, și-au 
luat angajamentul să depășe
ască norma cu 150%, tot
odată să ridice productivitatea 
cu 5%.

Aceste exemple ale turnăto
rilor de oțel, trebuie să fie ur
mate de toți muncitorii din 
uzina noastră, luptând pentru 
mărirea producției și a pro
ductivității muncii.

Brebeanu Victor, 
tHMp. velwtal. 

rezultate frumoase, în luna 
Iunie programul de producție 
nu a fost realizat decât cu 
98%.

Ca și în multe alte secții, 
nici la Turnătoria de Fontă 
grupele sindicale nu-și trăesc 
viața lor politică și organiza
torică, ele nefiind acelea car» 
să mobilizeze muncitorii pentru 
îndeplinirea Planului și pentru 
un regim sever de economii.

Deasemeni graficele de pro
ducție nu sunt întotdeauna la 
zi, neținându-se în jurul lor o 
agitație politică de către orga
nizația de bază și agitatorii 
secției.

Organizația de bază și gru
pele sindicale trebuie să ducă 
o luptă hotărâtă pentru lichi
darea acestor lipsuri, ținând șe
dințe regulat, unde să se des- 
bată toate problemele din sec
ție, dând un nou avânt între
cerilor socialiste. Totodată gra
ficul de producție și gazeta de 
perete, trebuie să devină un 
stimulent puternic pentru toți 
muncitorii secției.

In afară de aceste realizări 
și lipsuri la Turnătoria de 
Fontă, mai sunt și o serie de 
greutăți, care împiedecă bunul 
mers al producției ca; lipsa de 
aer comprimat, din care cauză 
la curățirea pieselor crește ma
nopera și lipsa de uscători, pentru 
uscarea formelor. In lipsi de us
cători, uscarea formelor nu ae 
face în bune condițiuni, tot
odată crește și timpul de exe
cutare a pieselor.

Serviciul Investiții trebuie să 
caute posibilități, ca aceste luc
rări urgente să fie executate 
cât mai repede, ca producția 
să nu fie amenințată, iar În
deplinirea programului să ftl 
asigurată. ,
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NOUTĂȚI SPORTIVE

Ping-pong-ul se afirmă
Duminecă, 24 Iulie a. c., a Hațeg: Fete, Szabo M., Ber- 

*vut Ioc matchul amical de *kovitz V. șl Licee M. Băieți I: 
ping-pong între echipele sindi
cale Hațeg—I. S. S. H.

Matchurile au fost viu dispu
tate, într’o atmosferă prie
tenească, participanții dând do
vadă de atitudine sportivă.

Rezultatele au fost următo
arele :

Fete : Hațeg—I.S.S. 5—2.
Băieți: I.S.S. I.—Hațeg I. 5-3.
Băieți: I S S.II—Hațeg II. 5-4.
Sindicatele au prezentat ur

mătoarele formații:

Kessler, Gross, Ciulac, Băieți 
II: Szabo, Ciulac II. și Leb.

I. S. S. tete, Perciac Zoe, 
Popa, L. și Wagner E. Băieți 
I: ing. Petrescu, Constantinescu 
și Weber. Băieți II: Perciac, 
Iaremschi și Berghian.

S’au evidențiat următorii ju
cători: Szabo, Ciulac II și Kess
ler dela oaspeți, iar Perciac 
Zoe, Berghian, Iaremschi și ing. 
Petrescu din echipa noastră.

Weber Fr. 
coresp. voluntar.

inițiativa tovari silor
OPRIȘAN MIHAI și PASCU IZIDOR

s’au economisit 14.000 £ei
Spărgându-se o roată dințată 

dela tuburi, a fost necesară 
turnarea altei roți.

Pentru turnare era necesar 
un model, 
de echipă 
maestrului
Modelărie, în locul modelului 
costisitor a fost confecționat un 
șablon, Roata fiind simetrică

Din inițiativa șefului 
Oprișan Mihâi și 
Pascu Izidor dela

s’a construit ca model, doară 
un sfert din roată, care la for
mare mutându-se de 4 ori, dă 
forma complectă a roții dințate.

Prin această inițiativă s’au 
economisit 14 000 Lei la mate
riale și manoperă.

Deasemenea tov. Bojan Ar- 
cadie și-a luat angajamentul să 
confecționeze modelul necesar

Ședință, literară, la f» ■
In ziua de 26 Iulie a. c., a 

avut loc la întreprinderile C.I C. 
din localitate, o ședință literară, 
în care s’a discutat romanul 
„Curcubeul" de Vanda Vasi- 
Ievsko, la care au luat parte 
muncitorii, funcționarii și in
ginerii C.l.C.-ului.

Recenzia romanului a fost 
prezentată de tovarășa Ghe- 
orghiu Crina.

Toți cei prezenți, au putut 
înțelege și mai bine, caracterul 
odios al războiului dus de co-

tropltbrli fasciști împotriva paș
nicelor popoare ale U. R. S. S. 
Cercurile literare, fiind o me
todă practică bună de popula
rizare a literaturii progresiste 
în massele largi populare, este

' ♦

pentru paletele dela rotorul de 
pompă condensatoare, cari, pa
lete, se importau din străinătate.

Prin confecționarea modelu
lui, paletele se toarnă în uzina 
noastră Pe lângă că s’a eco
nomisit plata transportului, dar 
și pompa condensatoare este 
asigurată cu paletele necesare.

Vlad Nicolae 
coresp. voluntar

o. i. o.
recomandabil înființarea a cât 
mai multe cercuri literare în 
cadrul Uzinelor noastre.

Ionel llie, 
coresp. voluntar.

DIN ACTIVITATEA
MAGAZINULUI DE STAT

chemat la întreceri so* 
diferitele magazine, în- 
între obiective și ser-

nierii trebue să acorde o aten
ție mare mărfurilor trimise, ele 
fiind bunuri ale tuturor.

Organizația de bază și gru
pele sindicale dela Magazinul 
de Stat, trebue să desvolte în
trecerile socialiste — cu obi-

concrete —. la toate sec- 
Astfel să lichideze cu

ective
țiile.
greșelile comise la măsuratul 
materialelor și la tăierea punc
telor din cartele.

Dragomir Paraschiva, 
coresp. voluntar.

In urma schimbării conduce
rii la Magazinul de Stat »Va- 
lea Jiului* din localitate, munca 
se desfășoară în condițiuni mai 
bune.

S’au 
ciallste 
scriind
virea clienților în mod conștin- 
cios, negreșind la măsuratul 
obiectivelor, la calculul factu
rilor, a banilor etc.

Pentru a micșora cheltuielile 
de regie, personalul prestează 
muncă voluntară pentru stivui- 
rea lemnelor, descărcarea de 
materiale sosite și aranjarea 
magazinelor.

Totodată, din inițiativa or- 
gAniZației de bază s’a înființat 
ghișeul C. E. C ce dă posibi
litatea angajaților să facă eco
nomii în vederea aprovizionării 
pentru iarnă.

Angajații Magazinului de 
Stat muncesc cu râvnă, insă, 
au și unele greutăți care-i în
frânează activitatea. Astfel ia 
transportul mărfurilor pentru 
Ghelar, sunt cantonieri —- ca 
Toma Nicolae cari nu trimit 
vagoanele la gura galeriei spre 
a fi transportate prin mină la 
secțiile respective, rămănănd 
noaptea în stația Retișoara, în 
nesiguranță. Unele vagoane ne- 
putându-se nici încuia. Canto-

PUBLKAȚIUNE
Uzinele „I. S. S H.“ Hune

doara, angajează următorul 
personal;

Oțelari, fochiști, lăcătuși, 
strungari, cazangii, zidari șamo- 
tă, instalatori apă, electricieni, 
mecanici maș. aburi, mecanici 
mașini Diesel, turnători, mane* 
vranți, cantonieri, frizeri, mode
lări, femei SCTviciu, zileri (fur- 
naliști), ingineri (siderurgi, me* 
talurgi, mecanici, electricieni, 
chimiști, constructori), subingi- 
neri (mecanici, constructori), 
conductori (siderurgi, metalurgi, 
mecanici), maeștrii (siderurgi, 
metalurgi, mecanici, zidari, 
transporturi, silvici, electricieni, 
tâmplari, chimiști, oxigen, instal. 
apă, modeliști, sudori), desena
tori, funcționari tehnici, funcțio
nari administrativi, medici, dac
tilografe, sanitari, magazioneri.

Doritorii se vor prezenta sau 
vor înainta la Biroul Personal

al uzinei, următoarele acte:
— Act de naștere
— Act de cetățenie
— Carte de lucru (pentru 

muncitori calificați)
— Certificat de serviciu
—- Certificat de studii (pentru 

funcționari)
— Dovadă sindicală, pentru 

cei care au lucrat în alte între
prinderi și certificat de "bună 
purtare, pentru cei care n’au 
mai lucrat.

— Cei care au mai lucrat, 
vor prezenta și carnetele de 
salarizare, cu viza din partea 
întreprinderii, din care să reiasă 
că întreprinderea consimte a se 
angaja în altă parte.

— Extras de căsătorie și 
naștere a copiilor, pentru cei 
la care este cazul.

Hunedoara, 20 Iulie 1949.

DIRECȚIUNEA

întrecerea socialistă 
o preocupare permanentă pentru grupa 
de Partid dela șecția Salarii

Alăturându-se luptei dusă de 
muncitorii din țara noastră, 
pentru îndeplinirea și depășirea 
primului nostru Plan, .funcțio
narii din diferite instituții și 
întreprinderi, au pornit și ei în 
întreceri socialiste.

In uzina noastră, începutul a 
fost făcut de funcționarii secției 
Salarii. Din inițiativa grupei de 
Partid, s’au stabilit criteriile de 
întrecere, având ca obiective 
principale: mărirea productivi
tății muncii, economisirea de 
imprimate și rechizite, întărirea 
disciplinei în muncă.

Cuprinși de elanul întrecerii 
socialiste, funcționarii secției 
Salarii, îndrumați de agitatorii 
de Partid, au reușit să obțină 
rezultate frumoase, depășindu-și 
propriile angajamente. S’au evi
dențiat : Barbu Ioan, Drago 
Artur, Zeiger Andrei, Hidișan 
Ioan, Coroiu Viorica, Bărbat 
Magdalena, Marin Paraschiva, 
Volcinschi Nicolae și Ardean 
Petru.

In ultimul timp însă, grupa 
de Partid, a neglijat problema 
întrecerii socialiste, subapreciind 
importanța ei în 
noui succese.

întrecerea, nu 
rită îndeaproape 
comisia de întrecere, făcându-se 
uneori clasificarea pe baze nu 
tocmai reale. Aceasta, a dus la 
creerea unei atmosfere de ne
încredere și nemulțumire, slă
bind elanul și voința patriotică 
a calculatorilor de a se evi
denția prin muncă.

Fruntașii, nu au fost popu
larizați prin gazeta de perete 
și stația de amplificare, nefiind 
stimulată evidențierea lor; la 
fel, nu au fost criticați codașii.

Pentru lichidarea acestor lip
suri, cari frânează buna desfă
șurare a muncii funcționarilor 
secției Salarii, grupei de Partid 
îi revine sarcina de a se pre
ocupa îndeaproape de buna 
organizare a întrecerii, întreți
nând o atmosferă mereu vie 
în jurul lozincilor ei. 2, n

obținerea de

a fost urmă- 
de către sub-

MUNCIND CU ELAN

Muncitorii dela Cariera de 
dolomită depășesc normele

In lupta pentru îndeplinirea 
și depășirea Planului, muncito
rii dela Cariera de dolomită, 
depășesc normele fixate.

Astfel programul pe luna 
Iunie a fost depășit cu 64%. 
Acest lucru se datorește ela
nului de muncă și colaborării 
care există între echipe.

In cadrul întrecerilor socia
liste s’au evidențiat echipele 
lui Popa Ioan, depășind norma 
cu 48°/o, Nandra Ioachim cu 
43®/si iar Tuza Gavtilă cu 33°/«.

I

In ultimul timp însă, între
cerile socialiste au început să 
fie neglijate, prin faptul că 
nu au fost susținute de o agi
tație politică vie și nici grupele 
sindicale n’au dus munca de 
mobilizare în cele mai bune 
condițiuni. Grupele sindicale au 
sarcina de a antrena muncito
rii dela Cariera de dolomită, ța 
să pornească cu un nou avânt, 
la noi întreceri socialiste.

Poanta Ghecrghe, 
aor»sp. voluntar,
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Din activitatea ansambluluiViata de Partid

Subcomisia și-a început activitatea
Muncitorii din Uzina noastră,

— membrii și nemembrii de 
Partid, — au primit cu o deo
sebită bucurie hotărârea Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al P. M. R., de a se tre
ce, — după verificarea activu
lui de Partid — la verificarea 
tuturor membrilor de Partid; 
conștienți, că în felul acesta 
Partidul se întărește, pentru a 
conduce și pe mai departe lup
ta de consolidare a victoriilor 
obținute și de cucerire a noui 
victorii.

Muncitorii dela Hunedoara, 
văd în Partidul Muncitoresc 
Român, Partidul lor, care-i că
lăuzește zi de zi pe drumul in
tereselor lor generale, spre o 
vieață mai bună și mai fericită. 
Deaceea, ei privesc cu o deo
sebită atenție la toți cei ce for
mează Partidul, fiind direct in
teresați ca aceștia să fie cei 
mai capabili, mai cinstiți și 
mai hotărâți din mijlocul lor. 
Ei știu că a fi membru de Par
tid, înseamnă a fi devotat — 
până la abnegație — cauzei 
clasei muncitoare, înseamnă a 
fi un luptător de frunte al ce
lei mai avansate clase, în
seamnă a munci — fără de 
preget — pentru binele colec
tivității.

La verificarea primilor mem
brii de Partid din Uzina no
astră, — membrii din Organi
zația de bază a secției Furna
le — muncitorii și technicienii,
— tineri și bătrâni, membrii și 
nemembrii de Partid — au ve
nit la ședința de Verificare, ho
tărâți să arate în fața sub
comisiei, în mod deschis și 
cinstit, activitatea și lipsurile 
fiecărui membru de Partid în 
parte, convinși că în felul a- 
cesta contribuie la consolida
rea Partidului lor, la îmbună
tățirea muncii în cadrul secției 
lor.

In timpul verificării, fiecare 
membru de Partid și-a arătat 
în spirit auto-critic munca de
pusă până acum, luându-și an
gajamente concrete în fața ce
lorlalți tovarăși, de a lichida 
cu lipsurile ce le mai are și de 
a depune o muncă mai înten-

Tinerii furnaliști
obțin noui succese

Mobilizați de U.T.M. — în
drumați de Partid — tinerii 
muncitori obțin succese în pro
ducție. Tinerii dela Furnal duc 
o luptă pentru economisirea a 
cât mai multe materiale.

In praful de minereu sosit 
dela Ghelar, se găsea și mine
reu bun. Tinerii furnaliști ciu- 
rulnd praful de minereu, — 
prin muncă voluntară, — au 
Obținut 10 tone minereu bun, 
folosit pentru furnalul tineretu
lui.

să pentru ducerea la îndi-pli- 
ne, atât a sarcinilor politice, 
cât și a celor de producție.
^.Verificarea membrilor de Par
tid dela secția Furnale, a scos 
în evidență faptul că muncito
rii furnaliști consideră pe to
varășii lor membrii de Partid, 
ca pe adevărații lor îndrumă
tori, cared învață și i ajută în 
muncă. In felul acesta au fost 
apreciați de către ceilalți tova
răși, tovarășii Iasecesim Nafan, 
— vechiu luptător pentiu cauza 
clasei muncitoare — Mureșan 
Florin, — care a arătat că nici
odată nu a avut drepturile și 
libertățile ee ie are acum — și 
Olah Beni, — care a ajutat pe 
turnaliștii dela Viăhița, să pună 
în stare de funcționare furnalul 
de acolo.

O lipsă Importantă consta
tată în timpul verificării, este 
aceea a nivelului politic încă 
scăzut, al mai multor tovarăși, 
care nu s’au preocupat îndea
juns de această sarcină, neci-

Insușindu-și critica partidului 
oțelarii și furnalișiii obțin noui succese

Furnaliștii și Oțelarii au de
pășit planul în primele 20 zile 
ale lunei Iulie.

Insușindu-și critica adusă de 
organizația de Partid, de telul 
cum a fost organizată munca 
pe trimestrul al doilea, furna- 
liștii din uzina noastră au por
nit o muncă hotărâtă pentru 
înlăturarea lipsurilor, pentru o 
mai bună organizare a muncii, 
pentru buna îngrijire a instala
țiilor și mașinilor.

In primele 20 zile ale lunei 
Iulie furnalișiii au depășit pla
nul cu 10,42 /o — în fruntea 
întrecerilor se afla Furnal I. 
— Furnalul tineretului — ur
mat de Furnalul Nr. 4 cu 
6,27°/o și Furnalul Nr. III, cu 
4,24%.

In lupta pentru economii

In această muncă s’au evi
dențiat tinerii: Coni Iosit, Mo- 
rărescu Traian, Mihăilă Vasile 
și Cornesțu Ioan.

Deasemeni tinerii dela schele, 
duc o muncă întensă pentru 
strângerea cocsului și manga
lului căzut din corfe. Tinerii 
Pușcașiu Gheorghe, și Pusca- 
șiu Ioan economisesc în felul 
acesta câte 5 kg minereu, 4 
kg. cocs și 6 kg. mangal zilnic.

Potnaru Ioan, 
coresp, voluntar. 

tind nici măcar regulat Scân
teia.

Deasemeni, lipsa spiritului de 
vigilență, a făcut ca uneori, 
producția să fie stânjenită, fie 
prin acte de sabotaj, care pu
teau fi irnpiedecaie printr’o mai 
strictă supraveghere, fie din 
neglijențe ce puteau fi înlătu
rate printr’o mai mare atenție 
în muncă.

învățând din greșelile de până 
acum, luptând necontenit pen
tru lichidarea lor, membrii de 
Partid dela secția Furnale, vor 
reuși să-și îmbunătățească mun
ca lor contribuind în cea mai mare 
măsură la realizarea sarcinilor 
ce revin industriei noastre si
derurgice în cadrul Pianului de 
Stat pe anul 1949 și în cadrul 
Planului ce va urma, făcând 
că în felul aceasta, — alături 
de ceilalți muncitori din Uzina 
noastră și din țara întreagă, — 
să pună baze cât niai solide 
construirii socialismului în Re
publica noastră Populară.

Unind lupta pentru depășirea 
Planului, cu lupta pentru o 
calitate mai bună și pentru 
economii, ei își văd eforturile 
încununate de succes.

Zi de zi calitatea fontei se 
îmbunătățește printr’o rațională 
dozare a materiilor prime și 
prin buna îngrijire a tiparelor.

In primele 20 zile ale lunei 
Iulie, muncitorii dela O. S M. 
au reușit să depășească planul 
cu 8,77% și aici ca și la Fur
dale, în fruntea realizărilor se 
află cuptorul Tineretului. Ec
hipa condusă de Simeria Ghe- 
orghiu și Trușcă Nicolae, a 
depășit Pianul cu 27,32%.

S’a clasat a doua în între
ceri, echipa tov. Roșianu An
drei dela cuptorul Nr. 2 care 
a depășit Planul cu 14%.

Furnaliștii și oțelarii uzinei 
noastre, ca și toți ceilalți mun
citori trebuiesc să-și intensifice 
eforturile pentru un regim se
ver de economii, înlesnind ăst
ui posibilitățile de îndeplinire 
și depășire a Planului și redu
când prețul de cost al fontei 
și oțelului nostru.

Citiți și răspândiți

Uzina Noastră
ziar săptămânal 
apare în fiecare 
Miercuri

Indisciplina individuală uium 
brește realizările frbmoase 

ale colectivului
Sindicatul uzinei noastre, 

duce o muncă intensă pentru 
ridicarea nivelului cultural al 
angajaților, precum și pentru 
popularizarea culturii și artei în 
rândurile maselor țărănești.

In acest scop ansamblul 
nostru în ziua de 10 Iulie a. c. 
s’a deplasat în comuna Geoagiu, 
unde a executat un program 
în fața a 600 de spectatori, 
muncitori în concediu de odihnă 
și populația țărănească locală.

Programul a fost compus 
dmtr’o piesă, coruri populare 
și miizică. Spectacolul a fost 
mult aplaudat de spectatori.

După încheierea programului, 
un țăran muncitor din Geoagiu, 
a luat cuvântul, mulțumind 
călduros pentru contribuția an
samblului la ridicarea nivelului 
cultural a maselor țărănești, 
rugând ca ansamblul să revină 
cât mai des în mijlocul popu
lației din Geoagiu, care rămâne 
recunoscătoare în așteptarea 
unui nou program.

Cu ocazia deplasării însă s’a 
întâmplat un episod nep Scut.

Tov. Florescu Alexandru, 
care avea un rol în piesa 
„Strigoiul mahalalei", a abuzat 
de băutură alcoolică, devenind 
inapt pentru rol, — Este nece
sar ca membrii ansamblului să 
fie conștienți de rolul educativ 
ce-1 au, pentru a nu arunca

Să'ntărim vigilența pentru 
securitatea uzinei noastre

O datorie de conștiință a tu
turor oamenilor muncii din Re
publica noastră, este ascuțirea 
și ținerea în permanență trează 
a vigilenței, pentru a descoperi 
dușmanul de clasă, ce încearcă 
să lovească în regimul nostru,

Muncitorimea uzinei noastre 
a înțeles această sarcină și 
mulți dau dovezi de înaltă con
știință.

In zilele trecute, la cuptoare
le Simens Martin, la introdu
cerea troacelor cu fler vechi, 
asistau ca controlori de troace, 
oamenii din echipa tov. Neg
hină Gheorghe, care fac veri
ficarea fierului în general și în 
special a fierului vechi prove
nit din delaborarea proectilelor 
și armamentului vechi.

Intr’una din troacele cu fier 
vechi amestecat, venit dela C. 
F. R., deci neprezentând în a- 
parență nici un pericol, — vago
nul neavând mențiunea că e 
încărcat cu proectile sau arma
ment — se găsea o piesă 
circulară cu un diametru de 
35 cm. cu un aspect foarte 
puțin suspect.

Totuși acest obiect a fost 
scos imediat din troacă și în 
urma verificării, s’a constatat 
a fi o mină antitanc, ce con

pată asupra întregului ansamblu.
Numai datorită tov. Drago 

Arlur, care având rolul de 
sufleur, a însușit piesa și a 
putut înlocui pe tov. Florescu, 
programul s’a desfășrat în cele 
mai bune condițiuni.

Tov. Florescu trebue să-și 
remedieze comportarea, lăsând 
la o parte satisfacțiile personale 
în dauna colectivului cultural. 
Deasemeni fiecare membru al 
ansamblului să vegheze pentru 
bunul renume al ansamblului.

Trebue luat exemplul tov, 
Crișan Florica, Coroiu Viorica, 
Crăciun Maria, Potârnac Va
sile, Stancu Iban, Cosma Gh. 
și alții cari muncesc cu elan în 
domeniul cultural, pentru a 
lichida cu lipsurile și indisci
plina.

Sunt însă tovarăși, cari nu 
participă în mod regulat la 
repetiții, ca: SamuLetiția,Benko 
Iosif, Gheorgheoni Ștefan, Ma- 
rinescu Teodor și alții.

Munca culturală este un 
factor important în crearea con- 
dițiunilor necesare construirii 
socialismului și de aceea efor
turile Sindicatului nostru tre- 
buesc sprijinite de către toți 
membrii ansamblului, lichidând 
cu lipsurile și indisciplina, răs
punzând la toate chemările 
Sindicatului în mod conștiincios.

N. Babarțl

ținea o încărcătură de 8 kgr. 
trotil, ce ar fi putut provoca 
stricăciuni, cuptorului în care 
s'ar fi introdus.

Vigilența tovarășilor din ec
hipa de control la troace, tre
buie luată ca exemplu, spre 
deosebire de atitudinea tov. 
Surcel Gh. dela echipa de trierea 
proectivelor și armamentului, 
care neținând seama de in
strucțiunile date de responsa
bilul secției, a trecut singur la 
tăierea țevilor de tun, opera
țiune care trebuia executată 
numai în prezența responsabi
lului cu trierea proectilelor.

Tov. Surcel Gh., nefiind de
stul de disciplinat în muncă 
și lipsit de vigilență, a tăiat cu 
aparatul de sudură o țeavă de 
tun încărcată cu un proectil, 
care a explodat și chiar dacă 
nu a produs stricăciuni, se da- 
torește numai întâmplării.

Proectil ul ar fi putut să-l 
omoare pe tovarășul Surcel 
sau să producă mari pagube 
uzinei noastre.

Din exemplele de mai sus 
trebuie ca fiecare muncitor, să 
tragă învățămintele, pentru a 
proceda conform dispozițiunilor 
pentru securitatea bunurilor 
noastre, ala tuturor.
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ÎNDRUMAȚI de partid Să intensificăm lupta
Muncitorii dela Grădiște 

au depășit programul pe primele 6 luni
pentru economii

După 6 luni de muncă încor
dată în cadrul Planului de Stat, 
muncitorii dela Exploatarea 
Po estieră Grădiște — organi
zați în întreceri socialiste — au 
reușit să depășească cu 13°/o 
programul prevăzut pe prima 
jumătate a anului.

Aceste rezultate s’au obținut 
datorită elanului de muncă și 
antrenării celor 10 echipe de 
bocșeri în întreceri socialiste, 
care au constituit un factor im
portant la depășirea progra
mului.

In luna Iunie s'au obținut 
succese importante. Productivi
tatea muncii s’a ridicat cu 0,5% 
față de luna Mai, când a fost 
de 4,99 hl. pe metru ster, tot
odată s’au obținut mari depă
șiri de norme. Astfel echipa 
bocșerului Raț Viliam, a depă
șit norma pe luna Iunie cu 
lO4*/o, Raț Rudolf cu 78%, 
Szabâ losif și Bocoș Iosif cu 
75%, iar Bran Iosif a depășit 
norma zilnică cu 50%.

Cu toate aceste realizări, 
însă, la Grădiștea de Munte 
sunt și lipsuri.

Grupele sindicale nu acti
vează îndeajuns, ele nefiind 
organe vii de mobilizare a mun
citorilor în întreceri socialiste 
Ba mai mult grupele sindicale 
nu țin ședințe, iar responsabilii 
de grupă ml-și cunosc menirea

Nepotriviri Statistice — rezultat 
al lipsei spiritului de răspundere

Este bine cunoscut că o gos
podărie planificată se perfecțio
nează și progresează numai în 
baza datelor statistice reale. 
Statistica arată oricând, care 
sunt punctele slabe ale unei 
gospodării. In uzina noastră 
datele statistice se culeg de un 
birou special al Serv Planifi
cări. Toate secțiile raportează 
Zilnic producția, orele lucrate, 
absențele, etc, B roul de statis
tică le colectează și la sfârșitul 
lunii sau la sfârșitul trimestru
lui face totalurile. Aceste date 
sunt foarte folositoare, întrucât 
arată cu cât s’a mărit sau a 
scăzut producția, cu cât s’a 
redus prețul de cost, etc.

Din nefericire datele comu
nicate de secții nu prea sunt 
reale și nu se pot face deducții 
sigure.

Făcând bilanțul de ore lucrate 
la Furnale, pe trimestrul 1, re
zultă după datele acestei secții, 
comunicate Biroului Statistic, 
că s’au lucrat 416.271 ore. 
După datele culese de posteai* 
culație și înscrise In raportul 

lor. Responsabilii de grupă 
trebue să fie acei, cari se pre
ocupe în permanență de îmbu
nătățirea câștigului muncitorilor 
și sporirea productivității mun
cii în grupa lor; ei au sarcina de 
a ține ședințe în mod regulat, 
discutând probleme dela locul 
de muncă. Astfel grupele sindi
cale vor deveni adevărați fac'ori 
mobilizatori în jurul lozincilor 
lansate, pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor din Plan.

Deasemeni întrecerile socla*

„Mărturisirea”... unui proces verbal
Știu, că vă sunt de maro 

folos și că prin mine puteți face 
recepționarea, încărcarea, con
trolarea și plata materialelor. 
Drept să vă spun imi este in
suportabilă o astfel de viață. 
Spuneți-mi cu ce v'am greșit 
do mă exploatați intr'o așa 
măsură.

M’am născut la fabrica Le- 
tea, de unde am fost transpor
tat la tipografia Wachter, care 
mi-a dat înfățișarea pe care o 
am astăzi.

In uzină tov. Beovici mă 
trimite cu o anexă la dactilo
grafă, care după ce imprimă 
ceva pe mine mă trimite îna
poi la tov. Beovici, care mă 

de exploatare al secției, rezultă 
că s’au lucrat 294.642 ore, iar 
după datele Serv. Reglementării 
Muncii, — care pretinde a fur
niza date exacte, — s'au lucrat 
450.920 ore.

La Serv. Otelăriei Siemens 
Martin este iar nepotrivire. — 
După datele secției, s’au lucrat 
pe trimestrul I 218.734 ore, 
după datele pnstcalculației 
190.945 ore, iar după datele 
Reglementării Muncii s’au lucrat 
260.353 ore.

Având în vedere diferența mare 
între aceste diverse date, se im
pune o coordonare a datelor. 
Se impune verificarea din nou 
a datelor de mai sus și stabi
lirea datelor reale.

Dacă Serv. Reglementării 
Muncii, care de fapt dispune 
de personal special, poate să 
dea date exacte, ar trebui ca 
acest serviciu să furnizeze în 
viitor datele, pentru a avea o 
situație reală și sigură.

Antonie Marin
coresp, voluntar. 

liste nu sunt susținute de o 
agitație politică vie, iar la ga
zetele de perete nu se folosesc 
caricaturi, articole critice și nu 
se popularizează îndeajuns 
fruntașii în producție, ca exem
plul lor să fie urmat și de cei
lalți muncitori.

înlăturând aceste lipsuri mun
citorii dela Grădiștea de Munte, 
vor obține rezultate și mai fru
moase, în lupta lor pentru pace 
ți pentru un traiu mai bun.

Rusu Victor 
corup, voluntar.

dă la magazionerul gestionar, 
unde mi se aplică o altă sem
nătură De acolo sunt trimis la 
șeful recepției, care și el după 
ce mă semnează mă transportă 
la Control și Recepție, unde 
tov. Pop și Șerban mai pun 
și ei câte o semnătură. De aici 
femeia de serviciu mă duce la 
impegatul de mișcare a hârtii
lor, care mă dirijează la biroul 
de calculare a facturilor, de 
unde mă întorc la impegat și 
sunt trimis la magazionerul de 
raion, care și el mă semnează 
trimițându-mă din nou la im
piegatul de mișcare, iar 
apoi, la tov. Curaj care face 
încărcarea. Reapar la impegatul 
de mișcare, care mă așează 
pe biroul Șefului Magaziei, tre
buind să-mi fac stagiul de o 
zi sau două, pentruca apli- 
cândumi-se semnătura, să fiu 
retrimis la impiegatul de mișcare. 
Acesta răsuflă ușurat și mă trân-

Mai multă atenție 
în administrarea cantinelor

In urma eforturilor P. M. R. 
toate întreprinderile din țară au 
înființat cantine muncitorești 
unde se poate lua masa în cele 
mai bune condițiuni.

Și la noi în uzină Partidul 
și Sindicatul au dat tot spriji
nul cantinei, însă rezultatele nu 
sunt cele așteptate. Mâncarea 
nu este servită la timp, cali
tatea lasă câteodată de dorit, 
iar curățenia generală a loca
lului nu • asigurată.

Toate acestea dovedesc lipsa 
de interes a responsabilului cu 
cantinele, care nu ține legătura 
cu abonații, nefiind niciodată 
găsit, când este de făcut vre-o 
reclamație.

Nici măcar înființarea unei 
condici de reclamații nu a a-

(Urmare din pag. 1) 

uzinei, pierzându se prin de
gradare.

Unele rămășițe birocratice, 
care mai există în administrația 
uzinei, împiedecă plata la timp, 
a locației vagoanelor cu mate
riale venite în gară; aceasta 
pricinuește mai multe cheltuieli, 
aducând în acelaș timp greutăți 
în munca de organizare a 
secțiilor.

In urma consfătuirilor de 
producție pe secții, muncitorii 
și*au luat angajamentul să lupte 
mai activ pentru cât mai mulre 
economii. Nenumărate inițiative 

tește intr’un borderou cu care 
mă înaintează la Controlul Fi
nanciar, de unde i-au drumul 
Comercialului. După controlul 
ce mi se face sunt trimis la 
Contabilitatea Materialelor. Aici 
nu stau prea mult, că trebuie 
să mă prezint la Contabilitatea 
Centrală.

Că sunt plimbat de colo până 
colo și că primesc atâtea sem
nături, vă spun drept, îmi este 
foarte greu. Dar și altceva mă 
face să vă fac această mărtu
risire. Tov. Marian Firuța, care 
este femele de serviciu, de multe 
ori pleacă în căutarea bărbatu
lui său, care este muncitor la 
Edil luându-mă și pe mine cu 
ea. Vă spun drept când i-au 
contact cu lumea mă apucă 
groază. Unii se uită atât de 
urât la mine, că îmi vine să 
întru’n... dosar. p. conf.

Micuța Tanase, 
corup, voluntar

vut în vedere după cum nu*l 
interesează faptul că mesele nu 
sunt suficiente, ceia ce face ca 
masa să fie luată în serii, ce 
forțează ca muncitorul obosit 
să mai stea la rând în picioa
re, spre a aștepta mâncarea. 
La cantina brigăzii unde sunt 
abonați aproape 800 de mun
citori, sunt 200 de tacâmuri și 
farfurii.

Tov. Orenceac ar trebuie să 
lupte pentru înlăturarea lipsu
rile și nemulțumirilor juste ale 
abonaților, asigurând cele mai 
higienice condiții de servire a 
mesei, pentru muncitorii uzinei 
noastre, totodată să procure 
tacâmurile și farfuriile necesare.

PSndlșa C. ’ 
cortsp. voluntar. 

rodnice au început să apară. 
Echipele de încărcători dela 
Furnale au strâns cocsul, man
galul, minereul și celelalte ma
teriale împrăștiate peste linii și 
depun o atenție deosebită pen
tru buna dozare a materialelor 
introduse în cuptoare, făcând 
astfel economii și îmbunătățind 
totodată calitatea fontei Echipa 
de constructori, compusă din 
Pompiliu Pătrașcu, Nemeth 
Francisc și Boroș Ioan, con
fecționând răcitoare pentru O. 
S. M, a redus consumul de 
carbid dela 72 kg la 36 kg, 
de oxigen dela 48 mc, la 18 
mc. și prin eliminarea timpilor 
morți a redus timpul de lucru 
dela 60 la 20 ore pentiu fie* 
care jumătate de răcitor, Prin 
regenerarea nisipului odată în
trebuințat, la gropile de turnare, 
oțelarii turnători recuperează 
lunar 5 vagoane de nisip, în 
valoare de 50.000 Lei.

Inițiative ca cele menționate 
mai sus nu lipsesc; ele trebuesc 
însă îndrumate îndeaproape 
de către organizațiile de bază 
și de către grupele sindicale, al 
căror rol este de a mobiliza pe*" 
toți muncitorii la o preocupare 
continuă în această direcție, 
organizând inițiativele și dându- 
le un caracter de masă.

In lupta pentru economii 
trebuesc antrenați și funcțio* 
narii, care prin înlăturarea ră
mășițelor birocratice să dea 
sprijinul activ luptei muncitori
lor pentru îndeplinirea Planului 
înainte de termen. — Realiză
rile funcționarilor dela Reșița 
sunt exemple grăitoare care 
trebuesc neîntârziat urmate.

Organizațiile de bază și gru
pele sindicale, din toate secțiile 
uzinei noastre, trebuesc să ducă 
o puternică muncă de educare 
în rândurile muncitorilor, tehni
cienilor și funcționarilor, în 
spiritul luptei de zi cu zi pen
tru un regim sever de economii, 
în spiritul desvoltării șl mal 
mult a conștiinței, că luptând 
pentru buna gospodărire a În
treprinderii și pentru economii, 
luptă pentru reducerea prețului 
de cost, pentru îmbunătățirea 
traiului tuturor oamenilor 
muncii.

Să citim
în fiecare ti

„S c an teia“
Organ al Comitetului
Central al P. M. R., 
care ne călăuzește fi 
ne ajută în munca 
noastră.
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