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Se împlinesc cinci ani 
dela refacerea mișcării 
sindicale în țara noastră

La 1 Septembrie 1949, se 
împlinesc cinci ani dela refa
cerea mișcării sindicale, pe 
baze unitare, în România.

După zeci de ani de luptă 
înverșunată, cu prețul a zeci 
și sute de sacrificii, clasa mun
citoare din țara noastră, — con
dusă de Partidul Comunist Ro
mân — a reușit acum cinci 
ani, să sfărâme împotrivirea 
asupritorilor, organizându-se în 
sindicate legale.

Această victorie măreață a 
mișcării sindicale din țara noas
tră se datorește înainte de toate 
faptului, că la 23 August 1944, 
am fost eliberați de glorioasa 
Armată Sovietică.

Salvați din ghiarele fascis
mului, având ajutorul nepre
cupețit al Uniunii Sovietice, 
oamenii muncii din țara noas
tră, — organizați în sindica’e 
și având în frunte Partidul — 
au putut păși pe calea revolu
ționară a luptei necruțătoare 
împotriva exploatatorilor, obți
nând însemnate cuceriri de
mocratice.

In decurs de cinci ani, 
mișcarea sindicală din țara 
noastră, condusă de Partid și 
având în frunte Confederația 
Generală a Munci', s’a desvol- 
tat, devenind astăzi o forță pu
ternică în lupta pentru pace și 
înfăptuirea socialismului.

Muncitorii din uzina noastră, 
aniversează această zi, sub 
semnul consolidării realizărilor 
obținute și a luptei dârze de în
deplinire a Planului de Stat, 
înainte de termen.

Datorită muncii duse de Sin
dicat s’a ajuns ca pe lângă 
muncitori, avântul întrecerilor 
să cuprindă și pe funcționarii 
uzinei noastre. Porniți la între
ceri socialiste sub lozinca ,să 
gospodorim uzina din propriile 
ei fonduri* s'au obținut rezul

tate frumoase. Astfel în cinstea 
zilei de 23 August, furnaliștii 
din uzina noastră au economisit 
5.573.000 lei, iar oțel ar ii 
2.756.900 lei, numai pe perioada 
dela 1—18 August a. c.

Odată cu ridicarea producției 
și productivității se îmbunătă
țesc și condiițiile de trai. Sindi
catul nostru duce lupta zi cu 
zi pentru a îmbunătăți starea 
materială a muncitorilor noștri.

Orașul muncitoresc — cons
trucție începută de doi ani — 
este rezultatul muncii salariați- 
lor uzinei noastre și Sindicatului 
nostru, deasemeni noul dispen
sar policlinic. Această nouă lu
crare a schimbat fundamental 
asistența medicală din trecut. 
Astăzi bolnavii din uzină își pot 
recăpăta sănătatea într’un spital 
curat, bine dotat cu cele 
necesare.

O altă realizare a Sindicatu
lui nostru este Casa de Odihnă 
dela Poieni, unde în decursul 
acestui an au fost trimiși peste 
400 de salariați și copii ai 
salariaților, pentru a-și petrece 
concediul de odihnă.

Clubul Muncitoresc și sportul, 
datorită grijii Sindicatului nostru, 
au ajuns la un nivel necunoscut 
până în prezent la Hunedoara.

Muncitorii din uzina noastră 
întâmpină această aniversare cu 
noui succese în producție.

Pe ziua de 26 VIII. a. c., 
oțelarii au îndeplinit programul 
lunei August, iar furnaliștii au 
depășit programul cu 1,3%.

Mobilizați de Sindicat, — sub 
conducerea Partidului — înainte 
cu noui forțe pentru îndeplini
rea Planului de Stat, chezășie 
a unui trai mai bun.

F. V.

„Snvățând necontenit din Bogata voastră expe
riență și cu ajutorul neprecupețit al marelui 
vostru popor"... scriu minerii fruntași dela 

Sfielar, minerilor sovietici
„Ziua Minerului Sovietic" s’a desfășurat într’un cadru festiv, devenind o 
manifestare de atașament față de Țara Socialismului și Generalissimul Stalin

Cu ocazia Zilei Minerului 
Sovietic, tovarășii Lup Ioachim, 
decorai cu >Ordinul Muncii* 
cl. IH-a, Spărios Ioan și Radu 
Dumitru dela Minele de fler din 
Ghelar, mineri fruntaș în pro
ducție care lucrează în contul 
anului 1950, au trimis prin 
ziarul „Scânteia*’, următorul 
salut către bravii mineri sovie
tici:

muncitorii și tehnicienii oțelari 
produc în contul lunei Octomvrie 
El au reușit si ob(iaa totodată Însemnate economii
Elanul cu care muncitorii și 

tehnicienii oțelari au pornit în 
întreceri socialiste, a făcut ca 
angajamentele luate să fie în
deplinite, obținând succese 
frumoase în muncă.

Depunând tot efortul ei au 
reușit ca pe ziua de 26 August 
a. c. să îndeplinească programul 
lunei August, totodată din ziua 
de 24 August oțelarii noștri 
produc în contul celui de al 
patrulea trimestru.

Cele mai importante succese 
au fost obținute în cadrul a- 
cestor întreceri, de oțelarii cup
torului No. 1, care au reușit 
să depășească cu mult lozinca : 
„o șarje pe schimb, oțel de 
bună calitate1', depășind pro
gramul cu 55o/o. S’a evidențiat 
echipa lui Horvath Aladar, care 
a depășit norma cu 63%, tot
odată a elaborat în 14 schim
buri 16 șarje, cu o durată me
die de șase ore, clasându-se în 
fruntea întrecerilor pe secție. 
Deasemeni s’a evidențiat echi
pa condusă de tov. Ilea loan, 
care a depășit cu 53%, ela
borând 15 șarje în 14 schim
buri.

Căutând să sprijine cât mai 
Fnult munca oțelelor, maca-

,,lubiți tovarăși Mineri 
din Uniunea Sovietici"

învățând necontenit din bo
gata voastră experiență și cu 
ajutorul neprecupețit al mare
lui vostru popor, noi minerii 
Lup Ioachim, Spăriosu Ioan și 
Radu Dumitru dela minele de 
fler din Ghelar am reușit să 
terminăm eu câteva luni îna- 

ragii de pe platforma de în
cărcare au pornit și ei în în
treceri, izbutind să realizeze 
zilnic noui recorduri de încăr
care a cuptoarelor. Astfel tov. 
Muntean Augustin și Fercău 

(Continuare în pag. 4.)

Tov. Alic Avram a adus 
o inovație care reduce cu 50% 
timpul de executare a flanșelor

Depunând un interes deosebit 
pentru a ușura munca și a re
duce timpul, la executarea 
flanșelor, tov. Alic Avram a 
construit un dispozitiv care 
atașat la mașina de găurit a 
dat cele mai bune rezultate.

Secția Construcții Metalice a 
primit Comandă să execute 192 
bucăți flanșe din tablă, care 
necesitau o serie de operațiuni 
ca: trasarea tablei, tăerea cu 
sudură și strungirea.

Prin dispozitivul amintit mai 
sus, tov. Alic Avram a redus 
timpul qu 50% ȘU Kcut eco- 

inte sarcinile ce ne reveneau 
din Planul de Stat pe 1949.

Pilda voastră de inalt pa
triotism ne-a fost o călăuză 
luminoasă în munca noastră, 
ne-a îndemnat mereu să lup
tăm fără preget pentru a da 
mai mult minereu țării noastre 
scumpe, înțelegând că întărind 
Patria Noastră, întărim frontul 
păcii și al socialismului, în frun
te cu glorioasa Uniune Sovie
tică.

De ziua Minereului Sovietic 
minerii din Ghelar vă trimit 
prin noi un salut fierbinte și 
vă urează spor la muncă și 
noui succese în lupta comună 
a tuturor oamenilor muncii, 
pentru pace și fericirea ome
nirii.

Lup Ioachim, 
Spărios loan, 
Radu Dumitru

Mineri fruntași în producție.

(Continuare în pag. 3)

nomie de acetilenă și oxigen.
Acum dispozitivul a fost per

fecționat și întrebuințat la toate 
operațiunile de acelaș fel, dând 
un randament foarte bun.

Interesul depus de tov, Atic 
în munca sa de zi cu zi, inte
res ce a fost încununat de 
succes, să fie un exemplu pentru 
toți muncitorii uzinei noastre, 
care urmându-1 să contribuela 
scăderea prețului de cost al 
produselor noastre și deci la 
eftinirea vieții celor ce muncesc.

Heamfu Aurel 
eotwp. votautM*
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Roman de Alezel Tolstol

FOOT-BALL
I. S. S. H. — C. F. R. Brașov 2:2 (2:1)

In ziua de 29 August a avut loc pe terenul sportiv 
I. S. S. întâlnirea dintre echipele C. F. R. Brașov și I. S. S. 
Hunedoara, soldându-se cu rezultatul 2 : 2.

Echipele au aliniat următoarele formații:
0. F. R.: Ostraciuc, Percea, Boroș, Peterfi, Roman, 

Bretoiu, Kraisberger, Franz, Sandu, Grosaru și Burmi- 
rostruc.

I. S. S.: Nebela, Tătar I, Tătar II, Sass, Ivinici, 
Pop, Ungvari, Bundic, Constantinescu și Resiga.

Punctele au fost înscrise de Ungvari și Bundic 
pentru I. S. S., iar Sandu și Franz au marcat pentru 
echipa C. F. R.

S’au remarcat portarii ambelor formații, cât și apă
rarea imediată a hunedorenilor. DavidRurel, coresp.vol.

Luptând sub lozinca »Să 
gospodărim uzina noastră 
fără nici un imprunut», 
funcționarii uzinelor noastre 
reușesc ca a'ături de munci
tori să obțină noi succese.

Organizândii-și temeinic în
trecerile socialiste, divizând sar
cinile ce le-a revenit din Pla
nul de Stat pe flecare funcț o- 
nar în parte, Serviciul Vân
zări al uzinei noastre a reușit 
să facă livrări în perioada 
1—-26 August în valoare de 

270.503.801 lei.
De subliniat este munca 

dusă de acest serviciu, pentru 
livrarea tuburilor de 150 mm. (|), 
200 mm. (|) și 250 mm. (|) stocuri 
care stăteau în uzina noastră 
de cca. 5 ani. La ful prin in
tervențiile făcute la comisia de 
repartiție din București s’a reu
șit să se livreze stocul de sape 
care de 2 ani erau stocate în 
uzină, în valoare de 187.467 
lei și tărnacoapele în valoare 
de 480 710 lei.

Talentul, claritatea și vigu- 
rozitatea stilului lui Alexei Tol- 
stoi, ne sunt cunoscute încă 
d'n romanele sale: .Petru 1“ 
și .Calvarul*. Cuprinsul roma
nului »Pâinea« ilust'ează în 
mod măiestrit unul dintre cele 
mai importante momente și 
aspecte ale luptei împotriva 
intervenționiștilor nemți și ale 
gărzilor albe, lupte în focul 
cărora au intrat, pentru Patria 
Sovietică, toți oamenii simplii, 
apărători ai Revoluției din Oc- 
tomvrie.

Luptele se duc pentru orașul 
Țarițin, important centru fero
viar, punct vital în planul de 
aprovizionare cu *pâine< a 
Moscovei, Petersburgului (astăzi 
Leningrad) și a multor alte orașe 
și centre industriale importante.

Armatele populare compuse 
din detașamente răzlețe, gărzi 
muncitorești, grupe de partizani, 
formații comuniste,detașamente 
de muncitori din Țarițin, în 
număr inferior și mult mai slab

Deasemeni funcționarii Ser
viciului Financiar au reușit ca 
pe perioada de 24—27 August, 
să încaseze suma de 
37 677.837 lei.

Entuzias nați de succesele 
obținute, funcționarii Serviciu
lui Vânzări și Financiar duc 
lupta și pe mai departe pentru 
a obține noui succese în mun
că, contribuind în felul acesta 
la îndeplinirea Planului Finan
ciar. 

înarmate decât cele nemțești și 
contrarevoluționare, sunt ne voite 
să se retragă. — Țariținul este 
în pericol.

Un conducător destoinic, 
Kliment Voroșilov, reușește să 
organizeze o unitate a mai 
multe grupuri în cadrul armatei 
a 5-a cu care reușește să men
țină malurile Donului, apărând 
astfel Țariținul. Totuși nu poate 
rezista mult, deoarece Coman
damentele militare sunt slabe 
și ordinele lor contradictorii 
încurcă orice inițiativă rodnică.

După o convorbire la Kremlin 
cu Lenin, tov. Stalin, Comisar 
al Poporului, pleacă la Țarițin, 
pentru a face posibilă aprovi
zionarea cu pâine a întregei 
țări în punctele cele mai grele. 
La Țarițin prin muncă și luptă 
dârză de zi și noapte, tov. 
Stalin pune lucrurile la punct, 
înlocuind Comandamentele tră
dătoare puse acolo de Troțki, 
cu un comandament puternic 
din care face parte Stalin în
suși și Voroșilov.

Armata Roșie, nou creată, 
reușește să sdrobească pe nemți, 
distruge încercuirea și astfel 
Țariținul este liber, puternic și 
în stare să asigure aprovizio
narea, salvând țara de blocada 
foametei.

Oamenii simpli ca Ivan Gora, 
Ciugai, Bocun, Micolai, Agri- 
pina, Sașca, Trubca și mulți 
alții, sute, mii și zeci de mii 
asemenea lor, dau totul pentru 
Patria Sovietică.

Bărbați, tineri și bătrâni, 
femei și copii, se ridică împo
triva intervenționiștilor nemți, 

cotropitori, împotriva tuturor 
dușmanilor Revoluției, spioni și 
sabotori, speculanți, împotriva 
chiaburilor, care sabotează co
lectările și vor să înfometeze 
poporul.

Din mijlocul oamenilor simpli 
se ridică adevărații comandanți 
de oști, ca: Voroșilov și Budio- 
nâi — cadre bolșevice călite 
în focul luptei revoluționare 
care cu sprijinul lui Lenin și 
sub conducerea lui Stalin, au 
creiat și organizat Armata Roșie, 
armata Revoluției, Armata Mun
citorilor și a Țăranilor.

Această Armată deși cu efec
tiv inferior și armament mai 
puțin decât cele nemțești și 
contrarevoluționare, a reușit să 
le sdrobească pe acestea din 
urmă, deoarece și-a însușit cea 
mai puternică armă din lume: 
conștiința că lupta pentru Re
voluție, pentru Patria Sovietică 
este lupta pentru viață, pentru 
viitorul fericit al lor și al co
piilor lor.

O altă trăsătură importantă 
a romanului este aceea a pre
zentării conducătorilor Marei 
Revoluții Socialiste — Lenin și 
Stalin.

In cadrul convorbirii lor no :• 
turne, apoi Lenin în mijloc il 
delegaților și deputaților, Sta’i î 
în plină muncă de organiz tre 
la Țarițin în luptă cu mentdi- 
tățile burgheze ale unor con
ducători slabi, în luptă cu sa
botorii și trădătorii Revoluție , 
sunt fidel redați de către min - 
nata pană a lui Alexei Tolsto .

M. Dumitrașcu

Tânărul stahanovist Grigori 
Musohranov este cunoscut în 
Cuzbas nu numai ca un con
ducător priceput al brigăzii sale 
de tineret din mina „Stalin", 
ci șl ca raționalizator neobosit.

In ajunul aniversări Com- 
somolului, Grigori Musohranov 
a inventat un nou dispozitiv 
metalic, pentru întărirea galerii
lor verticale din mine. Această 
invenție a făcut ca productivi
tatea muncii minerilor dela 
ciocanele pneumatice și a celor 
ce întăresc galeriile să se mă
rească de cinci ori. In decursul 
unui schimb, comsomolistul 
Mihail Frolov căptușea cu scân
duri până la doi metri dintr’o 
galerie vzrticală, cu secțiunea 
de 2,25 metri ; datorită însă 
armării metalice, el a ajuns 
să înainteze până la 10 metri, 
mărind așadar de cinci ori și 
productivitatea muncii minerilor 
dela ciocanele pneumatice. 
Sectorul lui Levițki, în care se 
aplică invenția lui Musohranov,

DIN ȚARA SOCIALISMULUI 
DARUL LUI GRIGORI MUSOHRANOV

a terminat planul anual cu o 
lună înainte de termen și a 
realizat 47 mii de ruble econo
mii, peste prevederile planului.

Datorită aplicării acestei me
tode de consolidare prin plăci 
metalice, sectorul a realizat 
și o economie de 920 metri 
cubi de cherestea.

Grigori Musohranov a mai 
propus să se modifice forma 
dinților sfredelului. Lucrul s’a 
făcut și drept rezultat, viteza 
de sfredelire s’a mărit de trei 
ori, iar productivitatea muncii 
minerilor care lucrează la sfre- 
del a sporit deasemenea aproa
pe de trei ori. Datorită inova
ției, sfredelele au devenit mai 
rezistente la rupere, aducându- 
se astfel minei o economie de 
12 mii ruble pe lună.

Șeful combinatului „Cuzba- 
sugol“, tovarășul Vorobiev, 

a însărcinat pe tovarășul 
Zasadâci să comande la uzina 
„Procopiev" un număr de 2.500 
sfredele după modelul inventat 
de Musohranov, și să distribuie 
numărul necesar pentru primele 
lucrări de exprimentare, secții
lor combinatului.

S’au ivit însă greutăți ne
prevăzute. Astfel, sfredelul elec
tric lucrând cu încărcătură prea 
mare coroana lui se încălzea 
până la roșu și aliajul de pro
tecție cădea jos. De aceea, 
era nevoie ca sfredelele să fie 
răcite cu apă în timpul lucru
lui, dar pentru asta trebuiau 
făcute modificări în construcția 
lor. Musohranov nu se dădu 
însă bătut. Minerii i-au dat 
ideia să renunțe la vechiul aliaj 
pentru sfredel și să facă aliajul 
cu oțel „samocal". Se făcu 

noul aliaj și rezultatul fu în
cununat de succes.

Noul sfredel realizat de tână
rul inovator este o piesă de 
calitate. Calculele lui au fost 
simple.

Până acum muncitorii care 
aduceau sfredelele nu aveau 
timp să împartă la vreme în 
toate galeriile sfredelele bine 
puse la punct, ceeace dăuna 
mult productivității muncii ce
lor din galerii care lucrau cu 
unelte neascuțite. Acum însă 
orice miner care merge la lucru, 
poate să ia în drum sfredele și 
astfel nu va mai fi nevoie de oa
meni speciali care să le împartă.

Această propunere făcută de 
Musohranov a întâlnit pe ici 
pe colo opuneri. Atunci, el se 
duse în atelierul mecanic și le 
povesti comsomoliștilor ce avea 

de gând să facă. Trei dintre 
ei confecționară în timpul li
ber două coroane pentru în
cercare. Folosind aceste pies', 
timpul necesar sfredelirii unei 
suprafețe de 12,5 metri pătrați, 
fu redus cu două ore. Dacă 
înainte brigada Lopatos sfrede
lea un abataj în 4—5 ore, 
acum acest lucru se face î i 
2—3 ore. Deasemenea, au fos1 
eliberați de munca lor și cei 
ce repartizau sfredelele. Dato
rită îmbunătățirii procedeelor 
de sfredelire și minare, mini 
a realizat până acum econom i 
în valoare de 180 mii rubl:

In felul acesta, tânărul ino
vator a economisit Statului 
peste o jumătate milion de rub e.

— Acesta este darul meu 
pentru al Xl-lea Congres al 
tineretului comsomolist — spu
ne renumitul stahanovist din 
Cuzbas Grigori Musohranov.

H. Hanov
secretarul Organizației de 
Partid din mina „Stalin*.
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„învățând necontenit din bogata voastră experiență 
și cu ajutorul neprecupețit al marelui vostru popor..." 
scriu minerii fruntași dela Ghelar minerilor sovietici 
,,Ziua Minerului Sovietic" s’a desfășurat într'un cadru festiv, devenind o manifestare 

de atașament față de Țara Socialismului și Generalissimul Stalin

Muncitorii dela Fabrica 
de Oxigen au terminat 
programul pe August cu 
13 zile înainte de termen

(Urmrre din pag. l-a)
La 28 August, Uniunea So_ 

eietică serbează „Ziua Mineri
lor" care este o sărbătoare a 
întregului popor Sovietic și a 
minerilor de pretutindeni. Bo
gata experiență a minerului 
Sovietic în lupta pentru obți
nerea de noui victorii în pro
ducție trebuie cunoscută cât 
mai adânc și aplicată de minerii 
noștri. Deaceea „Ziua mineru
lui" a fost sărbătorită în toate 
centrele minere din țara noastră.

Minerii dela Ghelar au în
tâmpinat această măreață zi cu 
noui succese în muncă.

In cinstea acestei zile echipa 
lui Lup Ioachim a depășit nor
ma cu 184°/o și a tânărului 
Dobra Ioan cu 96%; deasemeni 
multe echipe au terminat pro 
gramul pe 1949 și lucrează în 
contul anului 1950.

Sute de mineri și-au manifestat 
dragostea față de Uniunea So 
vietică și Marele ei Conducător

La Minele de fler din Ghelar 
această măreață zi a fost săr
bătorită într’un cadru festiv, 
devenind o puternică manifes
tare pentru Uniunea Sovietică, 
eroicii mineri sovietici și Gene- 
ralissimul Stalin. începând de 
dimineață, cele 20 de difuzoare 
popularizau neîncetat bogata 
experiență a minerului sovietic.

In sala festivă a clubului 
s’au adunat sute de mineri 
pentru a-și arăta dragostea față 
de Marea Tară a Socialismului 
și față de Marele Conducător 
al popoarelor.

Sala frumos pavoazată cu 
brad, lozinci, tablourile condu
cătorilor U. R. S. S. și R. P. R. 
era neîncăpătoare. înainte de. 
începerea festivității, muncitorii 
mineri, în grupuri, vizitează 
expoziția «Minerii Sovietici* și 
expoziția «Pentru pace*. Ei trec 
prin fața tablourilor pe care le 
comentează, tăcând o paralelă 
cu munca lor de flecare zi, 
admirând cu toții realizările și 
metodele întrebuințate de mi
nerii sovietici și în special a 
celor din bazinul Donețului.

„Ziua Minereului Sovietic", 
ziua minerilor de pretutindeni

Festivitatea este deschisă de 
tov. Pascu Ioan, secretarul Fi
lialei ARLUS Ghelar, care arată 
în cuvinte calde importanța 
zilei, după care urmează alege
rea prezidiumului.

Pe lângă reprezentanții Par
tidului și ai Organizațiilor de 
masă, Sindicat, U. T. M, U. F. 

D. R. și Sfat Popular, în prezi- 
dium au fost aleși fruntași în 
producție decorați cu «Ordinul 
Muncii*.

Pe pieptul tov. Lup Ioachim 
sc vede strălucind decorația 
«Ordinul Muncii" după cum se 
văd și medaliile primite la cei
lalți fruntași din prezidium: 
Cosma Vasile, Dobra Ioan, 
Zamfir Constantin, iMozes Iosif 
și alții.

In cuvântarea sa, tov. Popa 
Ioan a arătat metodele și eroica 
luptă dusă de minerii sovietici 
pentru repunerea în funcțiune 
a minelor distruse de cotropi
torii fasciști.

Totodată arată că introdu- 
cându-se metoda sovietică 
„ciclică*, munca minerilor a dat 
roade excelente, obținând re
zultate necunoscute până în 
prezent la Ghelar.

Mai departe tov. Popa a ară
tat ajutorul material primit de 
minerii clin Ghelar din partea 
URSS-ului, constând în perfo
ratoare — în număr de 40, — 
mașini de ascuțit cuțitele per
foratoarelor și alte materiale de 
care se simțea mare nevoie.

Neglijența unor funcționari 
poate dăuna muncii colective a 

funcționarilor conștincioși
In ziua de 25 August, Secția 

Vânzări primește o reclamație 
telefonică dela firma „Filatura", 
din Lupeni. Firma „Filatura" 
reclamă că, în locul unei retor
te din fontă ce o comandase 
Uzinei noastre, a primit un 
vagon de sgură și alte murdării; 
aceastea fiind însoțite de o fac
tură, în care se specificau <?ate 
datele ce ar fi trebuit să înso
țească retorta comandată.

Care este misterul acestui 
vagon ?

In câteva rânduri vom cău
ta să arătăm în ordine crono 
logică faptele :

Secția Vânzări a cerut Stați
ei C. F. R. Hunedoara, în ziua 
de 21 August, un vagon pentru 
expedierea retortei comandară 
de firma „Filatura".

Vagonul etichetat, a fost diri
jat la Turnătorie.

Insă, din exces de zel, din 
partea muncitorilor, care 
lucrau la curățirea halei în ve
derea zilei de 23 August, va
gonul a fost încărcat cu nisip, 
murdărie și sgura strânsă în 
secție.

După ce fost încărcat, va-

In tot timpul conferinței s’au 
ovaționat puternic conducătorii 
Uniunii Sovietice.

După conferință muncitorii 
mineri și populația din Ghelar 
au adresat o moțiune Sindica
tului Minerilor Sovietici, prin 
care aduc caldele lor mulțumiri 
pentru ajutorul frățesc pe care 
l-au primit atât în material cât 
și în experiență, asigurându-i 
de nețărmurita dragoste și soli
daritate pe care le-o poartă, 
urmându-i și luptând pentru 
asigurarea păcii.

A urmat apoi un program 
artistic și un film sovietic. — 
Partea a doua a programului 
a avut loc pe terenul sportiv, 
cuprinzând un match de foot 
ball și executarea diverselor 
melodii sovietice de către fan
fara Minei Ghelar.

In felul acesta și-au mani
festat minerii din Ghelar, atașa
mentul lor față de Marea și 
puternica Uniune Sovietică, a 
cărei experiență în construirea 
socialismului este un îndreptar 
de netăgăduit pentru toți mun
citorii, pentru toate popoarele.

M. B.

gonul a trecut pela cântar, unde 
a fost cântărit spre a vedea 
dacă greutatea corespunde cu 
cea depe fract.

Deși era specificat și pe fract 
și pe etichetă „piese ordinare 
din fontă" și în paranteză 
„retortă", nici cantaragiul și 
nici reprezentanții magaziei nu 
s‘au sesizat, Ei au descărcat 
din nisip, până greutatea a 
ajuns la cea arătată în fract, 
după care vagonul a fost pre
dat la C. F. R. care l-a expe
diat la Lupeni.

Datorită totalei neglijențe 
arătate de cei care au expediat 
vagonul cu murdărie, uzina 
noastră a fost pusă într’o lu
mină foarte nefavorabilă, tre
când ca lipsită de seriozitate 
și control.

Acest mod de a lucra, negli
jent, mecanic de mântuială, 
trebue lichidat definitiv și 
pentru a evita în viitor situaț i 
asemănătoare, se împune o 
anchetă care să stabilească 
vinovății și să se sancționeze 
cei ce compromit uzina în 
fața ciienților.

C. Andreica 
coresp voluntar

Muncitorii dela Fabrica 
de Oxigen, au obținut în 
perioada dela 1—22 Aug., 
în cadrul intrecerilor so
cialiste, succese frumoase.

Angajamentele luate au 
fost îndeplinite până în 
ziua de 18 August, reali- 
zându-se până la această 
dată întreg programul lunar, 
după care s’a început luc
rul în contul lunei Sep
temvrie.

Cu această ocazie s’a 
evidențiat tov. Blaga Ioan, 
care a depășit norma cu 
60% și care a prestat mai 
multe zeci de ore muncă 
voluntară.

Tov. Man Mihai, a de
pășit norma cu 58%, iar 
tov. Roman Tiberiu cu 
54% prestând mai multe 
ore de muncă voluntară.

Toate aceste succese se

Grija gospodărească a tovarășilor 
Toma Adam și Davidescu Leonida 

pentru atelierul de întreținere
Ln secția furnale se simțea 

de multă vreme nevoia unui 
atelier. In cadrul lucrărilor de 
investiții, nu a putut fi însă 
deocamdată programat.

In situația această, se pierdea 
foarte mult timp de lăcătușii 
de întreținere și cei dela pro
bele de fontă.

Maestrul dela întreținere, tov. 
Toma Adam și ajutorul de 
maestru tov. Davidescu Leo
nida, și-au dat seama că si
tuația această ar mai putea 
dura cel puțin un an.

Deaceea, au luat inițiativa, 
ca cel puțin atelierul vechi 
să-l înzestreze cu cele necesa
re. In acest scop au montat 
un ciocan cQ arc „Ajax", 
care nu era folosit la forje.

Acest ciocan este foarte ne
cesar pentru confecționarea 
răngilor, ce se consumă foarte 
mult. In acelaș timp au tran
sportat dela atelierul Mecanic 
o mașină de găurit, cu ajuto
rul căreia se pregătește șpanul 
de fontă pentru analiză, scutind 
astfel pe lăcătușul respectiv, să 
facă kilometrii întregi până la 
atelierul mecanic, sau atelierul 
C. Metalice cu piesele de fon
tă în brațe.

Alături de aceste mașini s’a 
instalat și o mașină de rabo- 
tat transversală, care reduce 
mult timpul de lucru, eliminând 

datoresc muncii de lămu
rire și agitație duse de or
ganele sindicale sub îndru
marea Partidului, care au 
dat o deosebită atenție, în
trecerilor socialiste și ridi
cării calificării profesionale 
a muncitorilor, dela Fab
rica de Oxigen.

Pentruca muncitorii fab- 
ricei de Oxigen să dea o 
producție calitativ 100%, 
conducerea fabricei de Oxi
gen are datoria să colabo
reze mai strâns cu mun
citorii, venind mai des în 
mijlocul lor, la locurile de 
muncă, să țină ședințe 
pentru schimb de expe
riență între muncitori și 
tehnicieni și să lichideze 
cu metoda conducerii din 
birou, ce mai dăinuie și 
astăzi.

La Ser vioiul Furnale

plimbările prin uzină. Inafară 
de aceste realizări, prestându-se 
și ore de muncă voluntară, 
muncitorii dela întreținere au 
spoit atelierul, dându-i un as
pect luminos și curat. Pe jos. 
unde era numai pământ, au 
pus dușumele de scândură, s’a 
amenajat un spălător cu cinci 
robinete, instalându-se și un 
robinet artezian pentru apă de 
băut. Toate aceste realizări 
arată desvoltarea spiritului gos
podăresc al muncitorilor noștri. 
Inițiativa tovarășilor Toma 
Adam și Davidescu Leonida, 
merită toată lauda din partea 
întregului personal dela furnale 
pentru inițiativa lor, care tre
bue să fie urmată și de ceilalți 
muncitori ai secției.

Bulgaru Vasile 
corup voluntar.

Citiți și răspândiți

Uzina Moastră
ziar săptămânal 

apare în fiecare 

Miercuri
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Turnătorii dela tuburi au produs 
fabricate în valoare de 15.123.520 lei 
în contul anului 1950, Iar turnătoria de fontă 
lucrează în contul celui de-al patrulea trimestru

îmbinând lupta de depășire 
a Planului de Stat, cu lupta 
unui regim sever de economii, 
muncitorii din uzina noastră 
reușesc să obțină noui succese 
pe cel de al treilea trimetru al 
Planului de Stat.

Muncitorii și tehnicienii dela 
Turnătoria de Tuburi au reușit 
să dea produse în contul anului 
1950 până în ziua de 23 August, 
în valoare de 15.123.520 lei.

Acest lucru a fost posibil 
deoarece muncitorii și tehnicienii 
secției, au reușit să perfecțio
neze uscarea miezurilor, redu
când timpul față de felul cum 
se lucra înainte cu 2Oo/o. La 
fel și muncitorii dela Turnătoria 
de Fontă nu au precupețit ni
mic în lupta de depășire a 
Planului de Stat, reușind ca 
până la 25 August, să dea 311 
tone în contul lunei Octomvrie. 
S'au evidențiat echipa lui Spă- 
riosu Gheorghe, care a obținut 
o depășire medie până la 25 
August de 114o/o, Segeszdi 
Iosif de 109o/o, Lucaci Francisc 
de 100e/o, Gostian Nicolae de 
99«/o.

Iar muncitorii dela Turnătoria 
de Oțel au reușit ca până la 
25 August, să-și îndeplinească 
planul lunar, dând și 24 tone 
oțel în contul lunei Sept. In 
fruntea realizărilor se află echi
pa tineretului formată din Picu 
Iosif și Brebeanu Victor, care 
în ziua de 19 August, a reu
șit să obțină cea mai mare de
pășire de normă din secție de 
35O°/o, urmată fiind de echipa 
Novratil Emil, care în ziua de 15 
August, a depășit norma cu 
300°/o.

Laminatorii au reușit ca pe 
perioada dela 15—25 August 
a. c. să obțină o economie de

muncitorii și tehnicienii oțelari 
produc în contul lunei Octomvrie 
Ei au reușit să obțină totodată înseninate economii

(Urmare din pag. l-a) 
Simion au reușit să încarce 
cuptoarele No. 1 și 3 în nu
mai 20 minute.

In lupta pentru realizarea 
angajamentelor luate în cadrul 
întrecerilor, muncitorii dela gro
pile și oalele de turnare au re
dus cu mult timpul de formare 
a gropilor, ajutând astfel pe 
tovarășii lor dela cuptoare din 
schimburile respective.

Ducând lupta pentru a rea
liza cât mai multe economii, 
oțelarii din uzina noastră au 
reușit ca pe perioada 15—25 
August, să obțină o econo
mie de păcură în valoare de 
462.726 lei, Iar prin înlocuirea 

păcură în valoare de 251.000 lei.
Aceste realizări a muncitori

lor din uzina noastră se dato- 
resc elanului de muncă cu 
care ei duc lupta sub îndru
marea Organizatei de Partid, 
pentru realizarea și depășirea 
Planului de Stat. Insă pe lângă 
aceste realizări unele secții au 
și lipsuri așa cum de exemplu 
muncitorii și technicieni dela 
Turnătoria de Tuburi nu și-au 
intesficat eforturile pentru re
ducerea procentajului de rebut, 
care în luna aceasta a rămas 
la fel ca și în luna Iulie. La 
fel, comisia de întreceri nu a 
organizat îndeajuns întrecerile 
socialiste pe echipe și totodată 
să facă graficele necesare unde 
să se ilustreze realizările fie
cărei echipe în parte.

La Turnătoria de oțel, există 
aceste grafice, însă din negli
jența comisiei de întrecere a

Angajamentele luate de minerii dela Ghelar 
în cinstea zilei de 23 August au fost depășite

Minerii dela Ghelar și-au 
îndeplinit planul lunar în 22 
zile.

Adâncind întrecerile socialis
te pornite pe cel de-al doilea 
semestru al anului, muncitorii 
și technicienii mineri dela Ghe
lar și-au îndeplinit și depășit 
angajamentele luate în cinstea 
zilei de 23 August.

Până în ziua de 23 August 
ei au îndeplinit planul lunar și 
au dat în plus 475 tone mine
reu.

In fruntea echipelor în între
ceri, se află echipa condusă 
de Lup Ioachim, care dela 1 
August, lucrează în contul anu
lui 1950, lucru pentru care Lup 
Ioachim a fost decorat cu 
«Ordinul Muncii* clasa III.

fontei cu fierul vechiu, au re
ușit să obțină o economie 
la încărcarea mecanică de 
3.869,694 lei.

S’au evidențiat în mod deo
sebit tovarășii: Bănică Vasile, 
Chiș L, Scripeanu Mircea și 
Cornaciuc Ioan. Flotărâți să în
deplinească Planul înainte de 
termen, să depășească angaja
mentele luate prin contractul 
colectiv, oțelarii din uzina noa
stră au pornit în noui întreceri 
pe schimburi, pe echipe și in
dividuale, pentru a da cât mai 
multe produse peste Plan, con
tribuind astfel la lupta pentru 
autofinanțarea uzinei noastre. 

secției, graficele au rămas ne
complectate din ziua de 18 
August. Tot la Turnătoria de 
oțel din cauza că muncitorii 
care lucrează la reparatul cu- 
biloului nu pregătesc materialul 
de șamotă și lutul necesar zi
dirii cubiloului în bune condi- 
țiun,i și făcând zidirea cu spațiu 
mai mare de 0,5 mm., cubiloul 
nu rezistă la numărul prevăzut 
de șarje, fiind necesare 
mai multe reparațiuni, pîerzân- 
du-se în felul acesta materiale 
și manoperă.

Pentru înlăturarea acestor 
lipsuri muncitorii și tehnicienii 
din aceste secții trebue să dea 
o atenție mai mare consfătui
rilor de producție, făcând din 
ele o armă pentru înlăturarea 
greutăților. Muncind sub în 
drumările Partidului, ei vor 
reuși să obțină noui succese 
în muncă.

In cele 22 de zile ale lunei 
August, echipa lui Lup Ioachim 
a realizat o depășire a normei 
de 87 °/o

Urmează apoi echipa condusă 
de Lucaci Aron cu o depășire 
de 51,6 °/o, Moga Nicolae cu 
58,4°/o, Toma Moise și Pătrău 
Ioan cu 54®/o, Popa Leonte cu 
53°/o

In cadrul unor consfătuiri de 
producție minerii dela Ghelar 
au hotărât să continue între
cerile socialiste după 23 August, 
într’un ritm sporit întrucât po
sibilitățile lor de muncă vor 
fi mai mari.

Intr’adevăr după 23 August, 
posibilitățile de mărire a pro
ducției și productivității au de
venit mai mari, întrucât un nou 
compresor și alte instalații în
treținute cu curent vor func
ționa din plin, în urma punerii 
în funcțiune a liniei noui, cu 
curent de înaltă tensiune. Acea
stă linie leagă stația Cățănaș 
de Ghelar pe o distanță de 
5560 metri, având o tensiune 
de 5200 volți. După toate pla
nurile și calculele ea trebuia 
să fie construită în cinci luni. 
Muncitorii constructori conduși 
de maistrul Mersici Iosif, distins 
cu „Medalia Muncii" și-au 
luat angajamentul ca linia să 
fie construită dela 25 Iulie — 
când au început să lucreze — 
până în 23 August.

Angajamentul a fost depășit 
cu trei zile, linia fiind con
struită până la 20 August deci 
numai în 27 de zile

S’a făcut și economii în va
loare de 574.800 lei,

Inouațn Io Secția Forjă, 
cari contribuie la ridicarea 
productivității și reducerea 
timpilor morți

La atelierul electric, tovară
șul Schmidt Wilhelm depune 
toate eforturile pentru a re
duce timpii morți și a utiliza 
toate rezervele interne ale 
secției.

Dispunând de o vastă ex
periență, el a procedat la o 
serie de inovații care ușurează 
munca.

Mașina de îndoit preșpan, pe 
care a pus’o în funcțiune a 
redus timpul la bobinaj cu mai 
mult de 80®/0.

Tabloul pentru probarea izo
lației la motoare, contribue în 
foarte mare măsură, la redu
cerea timpului pentru căutarea 
defectelor la motoarele elec
trice.

Minerii, technicienii și func
ționarii Minelor au dat și ei un 
sprijin prețios construcției, pre
stând 400 ore muncă volun
tară pentru instalarea stâlpi
lor, etc.

Dintre muncitorii constructori 
s’au evldențat în mod deosebit: 
Hanț Petru, Malea Ioan Cealic, 
Birta Aron și Toma Iosif Bundă.

Noua linie de înaltă tensiune 
aduce Minelor Ghelar un sur
plus de forțe care vor fi cana
lizate spre mărirea continuă a 
producției.

Al treilea compresor va intra 
în funcție, iar celelalte două 
vor avea curent în deajuns 
pentru a funcționa din plin. 
Deasemeni liniile vagonetelor 
vor primi curent îndeajuns pen
tru ca locomotivele electrice 
să-și poată îndeplini sarcinele.

Acest nou succes al mun
citorilor technipienilor și con
ducerii miniere a stimulat efor
turile minierilor care au pășit 
mai hotărâți să indeplinească 
Planul de Stat cu mai mult 
de o lună înainte de termen.

Duscliiflerea filialei
In întâmpinarea zilei de 23 

August, cu sprijinul P. M. R. 
din localitate, a luat ființă în 
orașul noatruFiliala „Librăria 
Noastră*.

Fiind bine asortată cu cărți 
de literatură, artă, politice, știin
țifice și technologice, în limbile: 
română, maghiară și germană, 
librăria este de un real folos 
tuturor oamenilor muncii din 
uzina noastră, punându-le Ia

Acum tov. Schmidt Wilhelm, 
lucrează la o mașină pentru 
confecționarea tuburilor de 
mică, pentru motoarele elec
trice ce funcționează la tempe
raturi înalte, cum sunt maca
ralele dela O. S. M. și Lami
noare.

Exemplul tov. Schmidt, tre
bue urmat de toți muncitorii 
atelierului electric care sunt 
chemați să întrețină motoarele 
electrice din întreaga uzină.

Dacă toți muncitorii secției 
Forță ar fi la fel de interesați 
în bunui mers al serviciului, 
nu s’ar mai întâmpla stricăciuni 
ca cele ivite la motorul „Lang“ 
de 6000 volți, care s’a ars da- 
datorită lipsei de vigilență a ce
lor ce lucrau acolo.

Desigur, că arderea motoru
lui „Lang“, s’ar fi putut evita 
dacă se acoperea deschizătura 
prin care picura apa ploii și 
acest lucru trebuia făcut ime
diat cu ce se găsea la Înde
mână, chiar cu o scândură sau 
o bucată de tablă.

Deasemeni ar fi bine dacă 
Secția Forță ar controla mai 
riguros sarcinile liniilor, pentru 
a lichida cu sărirea automate
lor care fac ca motoarele di î 
uzină să se oprească, provo
când diverse inconveniente. 
Spre exemplu atunci, când se 
oprește motorul suflant „BBC* 
la furnal sgura poate ajunge 
la gurile de vânt, arzându-le.

Este necesar să întărim vi
gilența pentru a executa lucră
rile ce ni se încredințează, în 
cele mai bune condițiuni, să 
depunem tot efortul pentru a 
lichida timpii morți și si dăm 
cea mai mare Îngrijire utilaju
lui și mașinilor.

Depanând o muncă bazată 
pe un control sistematic și ri
guros, secția Forță va fi de un 
folos și mai mare uzinei no
astre, care așteaptă mai mult 
dela toți muncitorii și techni
cienii secției Forță.

dispoziție cărțile ce-i interesează 
în limba maternă.

Muncitorii și tineretul din 
uzină și școli, frecventează 
zilnic acest mijloc de îmbogă
țire a bagajului intelectual, 
care-i ajută la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor ce le revin 
în cadrul Planului de Stat, pre
cum și la creerea de vaste cu
noștințe în viața culturală, po
litică și științifică.
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