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SISTEMUL PREMIAL, 
stimulent la lupta pentru 

eoonomil fl calitate
Lupta hotărltă a poporului 

muncitor din țara noastră iu 
frunte cu clasa muncitoare — 
conduși de Partidul ei — a 
dua la consolidarea economiei 
noastre naționala.

Prin grija Partidului fi Gu
vernului — bunurile produse 
revin celor ce le-au produs. 
Retribuția jueti după munca fi 
capacitatea fiecăruia sta la baaa 
noului sistem do Balansare.

lub conducerea Parti
dului, Guvernul nostru a dat 
pentru apHcare ,Noul sistem do 
oalarisaro* prin caro plata 
oalariaților ee lucrează in acord 
Oste Acutl ta raport cu canti
tatea și calitatea produselor pe 
caro le executa

Totodată Partidul fi Guver
nul s'au preocupat do «da- 
risarea oamenilor pentru caro 
nu oo pot crea condițhini 
do lucru tn acord fi a căror 
retribuire nu ora Acuta după 
cantitatea eforturilor depuse fi 
după calitatea muncii lor, d 
după mod a obținută de coi 
care lucrau tn acord .Campon- 
oația de acord* pe caro o pri
meau el, ora stabilita cu apro
ximație.

Guvernul — pentru o justă 
remunerație —- a introdus 
Bsiotomul premial*, prin caro 
eforturile oalariaților ce nu 
lucrează In acord sunt apre
ciate in legătură cu realisarea 
de economii, îndeplinirea Pla
nului fi îmbunătățirea calității.

Prin aplicarea acestui sistem: 
riarfați te nw faereood foi acord 

lenefieiaed do pe arma efortanfor 
for tn edmpul oittnen, cdl ți pen-' 
tru grija ce o poartă tMojviut 
eo-i dcsertuce, de «ni MpUmont fa 
«olarul tarifar, proporfionol M 
economiile rosfarate.

In această categoric oo facfad 
pa lingă salariațil orari amintiți 
mai oue, technicienii fi o 
parte din funcționarii adminis
trativi do specialitate, oalaricțl, 
care până la introducerea oloio- 
otului premial primeau .Com
pensația do acord* Mii ftu 
primea» ntatio»

Acoet principiu impune deci 
muncitorilor, technicieoilor fi 
funcționarilor, studierea și apli
carea tuturor posibilităților do 
o realhc economii, prin aceasta 
având prilejul do a-fi mări 
câștigul.

Po lingi reaHsaro de econo
mii .sasfoaml premial" impune, 
atât fadepIfoMPM prepracnufat, 
cdt f» tmtamdfdftrea colildfot 
pro durelor.

AfefadeplMtrM uneia din con- 
dfaitenUe ontMMerote met eue, are 
ea efect eliminarea eampkeU 
dda dreptul ta primi.

tStotemul premial* complec- 
leazl facă fi noul sistem do 
oatarisare, stabilind posibilitatea 
do a fi promlați fl oalariații caro 
lucrează In acord, pentru efor
turile depuse In câmpul lor do 
activitate, prin creiaroa do eco
nomii fi tmbunâtațiroa calltlții 
produselor ps care Io oaecută.

Trobuo menționat Inel, câ 
.prima* co se acorda prin 
.sistemul premial*, nu este o 
rotunjire a salarului, ci cu ca 
M răoplătese eforturile depuse 
do oalariații, cari fac economii 
mu îmbunătățesc calitatea.

Astfel pentru economiile rea- 
lisate la consumul do pleuri 
al cuptoarelor adânci dela La
minoare, nu vor lua primă de
cât fochiștil cuptoarelor, caro 
Singuri pot Ace economie do 
pleura, noputând beneficia do 
primi fl alto categorii ee nu 
depun nici un efort In această 
direcție.

Tot afa pentru îmbunătățirea 
calității oțelului S. M. nu pot 
beneficia decât acei cari fac 
oțelul, sau pregătesc turnarea.

In acest domeniu ca fi in 
altele ase minat oara eforturile 
oalariaților, caro pot beneficia 
do primi nu sunt agale in 
Stabilirea roafinărilor, deci nici 
retribuirea nu va fi egali.

Do exemplu efortul tocito
rului I. la 0.SM fi răopun-

Sita UViu
H tar». ta Mwwi»

5â facem din consfătuirile de producție 
metoda de organizare aîntrecerilor socialiste 

FunaUftil, •țolaril fi laMteorlftll realist 
la lama Aufwt poete 17.0ta0.000 lei ocosossil

ln urma analixei Acute a- 
oupra întrecerilor socialiste pe 
perioada semestrului I. de către 
comisia de întreceri, Sindicat 

fi Organizația de Partid, a re- 
efit că muncitorii Uzinelor no
astre, nu au precupețit nimic 
ta lupta do realizare fi depă
șite a Planului do Stat, reușind 
ca prevederile lui că fie reali
zate fi chiar depășite.

Insă întrecerile socialisto pe 
perioada semestrului I, nu s'au 
desfășurat Intr'un mod organi* 
sat temeinic, flecare om șl 
echipă — in cadrul grupei sin
dicalo, —- să albă sarcini con
crete po zile, săptămâni și chiar 
luni. Acont lucru nu o'a făcut 
îndeajuns deoarece Planul do 
Stat po semestrul I. nu a font 
defaleat și repartizat îndeajuns. 
La fel și calitatea unor pro
duse In semestrul I. a lăsat 
mult de dorit. De exemplu, 
seepa Furnale tn lunile Iunie 
și Iulie au produs o fontă mult 
inferioară celorlalte luni.

Ținând eont do aceste lip
suri muncitorii, technicienii și 
funcționarii Uzinei noastre, mo- 
bititați do Sindicat Și îndrumați 
de Qtgsnlsația do Partid, au 

pornit la reorganizarea între
cerilor socialiste po cel do al 
doilea semestru, defalcând Pla
nul ta așa fel, ca fiecare om 

și echipă, grupă sindicală și 
secție, că știe silnic cât trobuo 
să realisoze din Plan.

Paralel cu aceasta In cel ds 
al doilea semestru s'a îmbinat 
lupta de depășire a Planului 
do Stat eu lupta pentru un re
gim sever de economii. Con» 
ofătuirile do producție, organi*

9le terii 
fftencrui făretș JSudttic

Fiind trimiși in coloniile de 
vară o scrie de copii ai mun
citorilor și funcționarilor din 
uzina noastră ne scriu, mul
țumind sindicatului și Partidu
lui pentru grija acordată.

lată o scrisoare venită dela 
Poeni:

DRAGI TOVARĂȘI,

După o muncă de 1 an 
do școală Sindicatul 1SSH. în
drumat de Organizația P.M.R. 
ea drept răsplată a muta 
noastre o'a tngrfțit ea o parte 

zato po grupe, secție, cuptoare 
și schimburi, eu antrenat po 
muncitorii noștri, pornind cu 
un nou olan do muncă la re
alizarea și depășim* Pianului 
do Stat.

Nouile întreceri s'au declan
șat, având le besă tocmai greu
tățile și lipsurile co stau in față 
fiecărei secții In parte, — obi
ectivul principal, fiind lichida
rea acestor lipsuri.

Lapte pMites iMiurii, 

•MaetlT <• fante te 

teteii

Primind chemarea fa întreceri 
făcute de către secțiile Furnale 
și Laminoare, muncitorii, Oțo- 
lari își iau angajamentul că pe 
lângă realizarea Planului do 
Stat po luna August, cu două 
zile Înainte do termen, oă reducă 
consumul specific cu !•/» le 
păcură, realizând e economie 
de 602.000 lei, la materialo re- 

PorsMhl teoorgbe* 
(CoRttesaM ta pag. ta 

din vacanță oă o petrecem tn 
coloniile do vară. Aici no bu
curăm dr o Îngrijire foarte bu
nă, având la Îndemână toate 
cele necesare.

Mulțumim eelOr oo s'au în
grijit do noi oă m focă aceas
tă bucurie șl le făgăduim, ci 
tn noul an școlar vom munci 
cu mai multa dragoste fl 
oârguință.

Trăiască P. M. R.
Pios. Nmț Utdevta
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HAND-BALL |
S-.& fi- ~ vTEBA' SEJBEȘ ?.-* _

In Jnjrtcto||ude;h^d'baU dip;;;antrenată șl eu cupoștinja „4țț. 
ziua -7'( August11 a.'iL; ■'jw^t' uplină-â jo'cuiilii Goăiurîîe «!tt; 

la Hunedoara,' echipa I.S S.H.-' "fost marcate de Mureșan, Gott- 
ulul a învins echipa „Teba44 din
Sebeș.CU 8-ț-4.

' ;jdfeputat5 cu
multă’’atțjbiție^ din pârtea am- 
befcjj ■ țchit 4. jiMunedoara^carer 
esle''oy'Cchlpa fcLrT: *â“.x.-><. 

compusă din muncțțgrij^inșj; 
cari activează în j 
dovedit că este capabilă și în 
sport,. învingând- 0 ££îbjpă„-bine.>

2 S?WibB-

sRkqkHîI 'fcftKtttt t-a ;-^iu.dic^;. 
tului a organizat o sșriejdp; 
m#tdhHJ?i iBtgrisecțn;. .

• Asrtet-;«S®-' disputat ■ matchui-1 
difitre • echlp&ie :>?Turnătorie-^- 
Funcționari;'-:^ rffiinându-se .:-ou 
5^1---1* favdariu»- iprimilor* tși-

*• - g~* -

.. . . .,

ichling și Ongyert.
Formațiile;. I, £>. S.; Pleșan,

Wâ^ner,' Clncîu^Rjabch,- Mțlljer, 
Pascu, Mureșan, Tacorian, On- 

jjyerk Gotțspiîlipu și -Weber. , 
fdarie tânără, ' »Tet>k4‘ f 1 Ulîich, Khedlil'h, 

..................... Bogdan, Mangoch.^Grțî.cu, Jo-
' n-istir,'''Tfi'efr?,”Seideî, 1 Ștefani,'
Kressrte.riși‘-Altâ'rîburg;r.’‘.

Weber Frederich
- . ...coțesp. voluntar.

BALL

C

Funcționari—Magazinul de Stat 
6-k2<

-.r -. ■.■ | —- •
Ar fi ■ bine cg Resortul sport», 

al • Sindicatului.’ să organizeze 
măi dbș mâ’tchur ’lntșr^eețiî,- 
p intrți,' â antrena, tot - Ertet.’muiți 
mijncitp.rf,. dând sporfuluf. ufi.’ 
adevărat: caracter de m*să. ’

?.1
* 1

?-•

i i

3 tone minereu pe om jși s 
minereu de bțmâ ea*itate“ 

este obiectivul nouilor înti?6cefi (Jela Ghelar
Susținute de o largă agi

tație politică, întrecerile so
cialiste însuflețesc și rfiăi 
mult pe minerii dela Ghelar, 
c^ri călăuziți de către.Or
ganizația ' de Partid, au 
reușit să-și depășească pțo- 
priile angajamente.

„■3 tone minereu pe om și 
schimb, minereu de bună 
calitate4* lozincă pornită 
dela „abatajul tineretului44 
— în cinstea zilei de 23 
August’— a. devenit obiec
tiv, pentru a cărui realizare 
și depășire luptă zi c.u zi 
cele 82 echipe de mineri.

(Astfel, • Dobra I. dela 
j abatajul'’tineretului, a rea

lizat. Ș/iM.frroe, Tonta Iosit 
, și Costescii-Andrei 3.2 tone, 
iar IțU’p'Ioachim și Spăriosu 
I.j hil rqaliZat 3,1 tone-, îu 
8 ore. ‘ «

. • Lăscuțoi Carol
' '; : coresp. voluntar
• ■>[ .

—---------- ■ — ■ ■■ .

Din aotivitatea Clubului Munoitoreso

J

<

Să îngrijim și șă înapoiam la timp 
cărțile împrumutate; . i > iț ■ r

i V ... u ••. i

Prin grija Sindicatului nos
tru, Biblioteca Clubului Mun
citoresc „Alexandru -Sahia? a 

i'rfpștj’înzestț'at^'cu,- oele mai-noi 
’cărțf și reviste, ajungându se- 
la U’ număr de, 9000 volume. 

Y.LTotodată, -.«daioiitău intensei; 
nranci. de lămurire duse în 
samă' -munci-forilor, numărul ci- 
țițaril§ț,-,^dreș^ut la 1300 luna ■.

Sunt o serie de cărți tra
duse jjțjn -limba, rusă, ,din care 
muncitorii noștrii pot'învăța și 
vldea" futili" de trai""âl Omului

pitalistă, în omul sovietic, — Acești tovarăși — și alții ca 
din societatea socialistă ei — ar fi bine să ia exemplul

„Feridres ; P..BK*ienpd, celor parf^se. tngȚțjes-c'.de. cărți,
scrib felul de* a vedea" și* de a * șî^Ie'îrMpoiâz’ăî fâ timp; păstrând:' 
deosebi tericir^a Qmului.,d.^.eri_ . bunăstarea cărțilțyîmprumutațe.
și 'â'celui. istșri.! G’ndțȚ/'" icajejq ^jioajă-ț'meffte -jșțds* 
ifățișează adevăra a fericire, ce. 
nu poate-jl' găsițâ'J faȚ^tpu-f?
rilc capitaliste,' ci* fi uniri'" în 
societatea socialistă'. - 
’ iri ri\4estâacănurA'bp M B-ti 
benov’,' povestește despre - pe
rioada de! război,* cârf'd- Armate' 
Sovietică se>' retrăgetf 'sub riă-J■ 

sovieticei nivelulînalt de cori-: vala -hoardelor, fftikfete* Rfima-;
hur-- prezintă riin-- tablou,1 di'rt ■ 
yiața satului colhoznic „Gfban-^ • 
caf*.-invadat de .'hem ți-și despre 
lupta-.eroică -a -poporului .so-.. 
yiet»u.-s-v.?v -riv.
; •Sunt--mundfofi,-tebrliTcierii șf- 
funcționari cari sunU--<rititbfi;i 
consecvenți.-. akbiblioUâiț. îâgci- 
jtnuu-se.?de ^bunăstarea ei:.ților.:< 
Împrumutate ;.d«: -r«xemț4u si 
Balănel Antan;.”Fieisohep-<Ed«v'- 
ard, .BfltHjrțr ■$i£DHel.„^c..-, Sunt 
însă alții,.. / arj... râu,-, căj ți. dgja. 
bi&ioțecă, .-.dar, np;ip ^aappiasft,- 
la -timp rupiep;
murdare^ peingi-ijitfi, ca :ț;;Qpș^ 
tiați Ipanj. pdbrimG-ți»»- Gosțipți. .: 
loșif,. iXlih.4il.escu Ipan, ețc:. .-

știință..la c^r&.s'a. ridicat;-

. D.e exemplu în; „Primele 
■’ jbucUrit'' ațUnțul — C. Fedin — 
/’deș,<?rie./eii'ț3^".'vi,ața. a d'eior' 
o hiâi' ; dîfcrfte1 categoriiY spciâle . 
- din Rusia țaristă, înfățișând-, 
-totodată prc>ceșijl„,de formate 

a vieții nqui de fransfo/marea- 
Omului robit din Mbcielâtea Ca-,

-H——.i> i d-----

' I

alți tovarăși.

A

; i i ■ s\
- ■ * coresp'. Vflluntar.

’ ‘/y
Sale*: "înșelăciuneaz/trftdarefâ șt 

lașitatea, -..s • • ;
c.In.copoziție.', .cli; această luime - 

putredă și meschină:;se.: ridică- 
viguroasă, țâppră și. plină., de 
adevărat c .e' .n-.-..i;:conștructivi. 
generația proletariatului revolu
ționari „nășcut..în furtună44;.' •
..£ei. „născuți în furtună?,su^t.-. 

tinerii consomplișți, . puragioșh-,

" i^s.te 6/cărfâ*'" difi ' caYe ’tin6’-'_ 

retuf nistru i putea cunoaște' 
cum" șf" ’ ucvăra'ta viață, curii/ 
trjebu,e*el ’sA se comporte pentru.? 

a'frai cit ‘&i •' rat,.' pentru a’ 
cunoaște .biicuri|a_minunâță ' a._ 
cftșșțîai^-buquriș. conștiinței :de:: 

a ..munci;-, iar olădireăk's’ociedia-" 
muliil;i-:; î.dr.s.

In ^^.ș-oman/^e-.-desptmd
dQ14ă..idef prțnclpale.. ............ plini de cele mai ©urate, șenti-

In primul rând se oglindește mente, niciodată lași sau mes- 
istoria generației format^ - -r-chinf^’/ 
călită în furtuna Revoluției din ' fii luptă până la sacrificiu 

Octomyț^.• cațș-^trftțmful eauz^rOjetare.
luptat pentru distrugerea exploa- r>-- --- 11

tațjodior:--. hrăpăreți, :'egoiști șt 
lașfc cjnîtiăl doilea-.-rând „fee 
vadă :Gi©chirQA-5ptre;xlouă huni,, 
întrff -ceifi^dâuă..1 clase-: ixploă" 
tați și exploatatori.-,..
. Acțiuoeaiîncepe îmanui 19-1’8, 

IfVzJdEraftia. apuseană-, -îhtr’un. 
ofcășek-, inUuștriat, înconjuraXcdej 
domeniile? mobililor-: polonezi,
-.Vedem, spaima .burgheziei în. 

fața victoriei poporului'.,mUnQte 
tor, — condus -.dec. .Rarțifiul 
B^j^viț.^.fpaițțift'ce o face 

tî cibuInțMȘ.’toate armele

RomanuC nu prezintă un ti* 

n.eret maturizat peste-/ noapte, 
ci...dimpotrivă, o^generație. care 
a Jnvățat-din.succesale și gre-? 
șel.ile- ei,...- Pentru-a c&asta- -roma-.- 
nul. trpbUe; citit: -.de; Orice '.tânăr' 
muncitori.?: • -• - *

Din -.ațost roman tineretul va 
învăța să-și trăiască tinerețea* 
astfel ca Să nuri fie. rușine, de 
nțci o zi. din--viața sa, ya m- 
v.ăța să fie un luptătorouragios 
șk-pim.- de bărbăție. . •

.. .Cartea cate*,-de-un real, folos. 
pefli.ru înțftlegwtacâț. mw-juariU

de N. Ostrov^iii 
a’ principiilor staliniste ^'che

stiunea. națională, pentr.UrședU-. 
carța-oamenilor muncit- îifcspi.-... 
ritul; internaționalismului ^re.- 
letar».. >, x1;

■ Din :ea:'■«$' desprinde hoiafb.- 
rea oamenilor muncii 4© a lupta,- 
pentru o -pace justă'-și .făriU 
compromisuri. . .... x,.<,

Rq mânui Nășcu|L,în> 4urt.u^ 
nă' :.-.conștitue. un..mdr,eptar în 
viața și luptat, tineretului^ edu;. 
cându-J. în,, spiritul ureiueîmpă- 
cate . împotriva dușmanului .de.- 
:lasa, și un b.un mijloc de dez
voltare a . conștiinței .socialiste 
pentru a.-l lace să contribuția 

' construirea mărețului gdiȘciu ar. 
socialismului.,;

RaimondRaevșchi, eroulprin-- 
cipal al, acestui roman, să -Re
vină un. simbol, un modela și 
un.. îndreptar în șc.țiupile. ori-, 
cărui adevărat U.Ț.M.-isth pen
tru a face ..să . simtă, marea., 
fericire,,.,ce o.are. un.luptător 
revoluționari când luptă pentru, 
nobilul-scop al înfăptuirii So-, 
cietății Socialiste*,

H. B»barțl .

*i*

Instrucțiunile, pentru; organ»„ 
zarea și iuncponarBa cantineLor - 
prevăd;, oâ.-achizitorul Sau..adB;- 
iministratorul-'' cantinelor ■ sare? 
-face cumpărături,-: i£. fie. 'însoții 
Jprip- retațiș,.. 4a,î,t94tș..cuțgpgxă- 
tu^ițș jde' aiin^n.t^-.^.lcățr&»-ițifiț: 
membru delegat... ak.go.r»țițștu)uț- 
care -fi- alcș -jn adunai § -ge^.- 
nerșlă dtt'.c’ățre- ftbqnați-? y •?-, 
- Cum’ acest- comjtejr,..>est® ajozr, 
"de aătrștioy.arȘ,șul .aGițizițț>r-;șj: 
'compus .umțr'Q; singuri -pșr-; 
'soan.ă-(Kirșclțețil.ermpny rpăG©- 
ilar î» cantină.„și - rju aborțat),.. 
;nu 4 f:uji.<ițlQtl4twMț^,jn,.prez8nt 
prin' rotație.țT^.-cVmj^tiui 'de_ 
gâște, ..găini" șîL aI&‘',păsăjT? cajt 
nășită ..sp^i^Ou.jaceăștă. 
'brârișe.' Surite.m'-dd. părere ca’ 
jtoj. Or^ncsakfîo^Ț să-Șt âleagă 
'în acest'comitet ^;f p£* ,,mutij“'- 
ipentru ‘a p‘dteă’’Wac'6_ rOtăți#’ 
•prevăzută în „jnjțxticținfiile’ ..dd’ 
mar s'țiK ' : .

... , * • ■
, '>tă' cantiiiâle' „, Si~S. 'suht- 7 
ipontătbri 1 ?• ..

Atribuții ț •, Pontează timpii 
:mor.ți>; .-r.«î :. t

A». 7:ftY»'rr..;h../4Y

1 U1UU1UL UUUl ULIII Ui,

fwndl- fmmtias*
■ HotărâțUsă îndeplinească ali- 

gfcjsrthehtele duate în cinstea* 
zilei :de,2-'h August, tinerii &!)>-<■ 
nalșu *-<* brgân^fendu-Și.-ânAit 
teWrtftiic munCâ în-’-c'adrtri? iiț*. 
treceriton'socialisîe.-^.^u re-, 
ușlt 4*. depășească- programul 
pe/pdțioațiav.i—-7-August an o. 
cu: Ud 
furnalul Nr-,.s4, cu.- o
da ' i-.jîr.f.:•?

■S’au • evidențiat-T •VRodnaMi-’ 
Io'ah ~ dW®T<5neărt»»Wj'. t»Bleșaî~-I<'r* 
dela tipare și pfioi’-itoptioniF.' 
Moisă-îoan B&âgă?'

. . Bdespi \Zasiie .

CĂ?\
••La 'frizeria Uzinei fabasfre/^-' 

după ras — clientul trebui lsă-: 
așiepte’4, b jh'm^tate - :de ■ ;orăf 
înainta 'de- a fi tuns,' fiindcă" 
suhf frizeri’cafl'pleăcă îft orâȘ”

• * *
■:-.Până. la. '.începutul., lucrărilor 

de-reparație a drumurilor^ mun- • 
cltorii elin-;uzina-'noastră’, tre* 
buiau să înfiunte -noroiul. ditV 
curtea uzinei pe timpul -riloios/ 
iae-'de-aeum- încblo^-cdeoarece? 
Direcț^uea y tuât musuri pet»'- 
tru' repara«:' drumurilor,''.•îace«‘ ‘ 
pâijd:-. săpăturile.;.-pentru ;epa- 
rșr.o;..-.-r-. .muncitorii ,-r?.-,p.e. 
1 âtigă. j)|îr.oi...r^.,.trebjui.© sșă uțce’ 
ș .-cubuare. zăm-c...moxmao.©le ,dp. 
pământ,. piatră,., etck,'. ^făvaqd, 
astfel" ..^ațr-epament
.JdagaziuulLde Sțaț..,-e$t$. -țu-# 

gat să procure. d^.-iărge;nțăti)Ov 
eșneii neepsari., • .

. .. ♦. ■
. Distribuitorii .'.da' bere' îfejș;. 

petrecarga". ‘„Magazinului d£ 
Stat" a^ rțâlizatj^cpngmiț,. îrif. 
semnate,.j. .'jsârv'irid publicului 
țap,uri ©u un -sfert, bere,șt țreL 
slțarturi^șpumă.,;
' 'Propunem cii sft.Jacl.ițjyșfl..

pefli.ru
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Săffitcein din consfătuirile producție metoda^ SSt'ăjUicăm sistemul decernării
ărgănizare a întrecerilor socialiste 
sFurnaliștii, oțelarii șl laminoriștli vor realiza 
in fana August peste 17.000 OfX) lei economii

...^ (yqjiAîc di.3 pagv-J). , 

fractare (groapă turnare și 
c ală}- 0,9o% realizând- o eco- 
romie de -13150.0 lei, ;să re- ■ 
dtrcă .consumul de • cochile pe 
t-.jnă .de-uțel.la. Q,5°/a,-:să obțină 
o !productivitate de 1.96 kg. oră 
productivă și 138 kg. pe ore

, Furnaliștii
Rezultatul ‘ consfătuirilor de 

producție"'s’au- văzut imediat. 
Astfel ■' rflflKcitOrii' dela' secția 
Ftlr'hâle ău provocat te întrdî® 

cefe- -ffluncrtoriî dela Oțelăria ’ 
S. W. fvtându-și 'afigâjytiteri'tul, 
c;f''ptf' lân’gft' depă^irite Ptenuiui

SflîiOÂ s:* • Jv" f

; ^-' „6 șarje încălzite și laminate pe sci 
•. ■ -7i*- .'
In cinstea zlleț. de -23 Au- 

pu>l, y- sulț tezișca.. „6 șarje 
de^blccpi.’ încălzite și lami-

,pprni-t..și. laminatorii 
înj^noiște;, întreceri, .-luându.și 
angajamentul, să. îndeplinească 
programul pețrim^trul.IlL până 
te 23 August, totodată să- rș-- 
dișțâ cQjisj^ni.ul specific cu 9%,

— • .s/ ,r 3

' ;.

*•1 f
au pornit la întreceri și mun- 
cil'dti.t âelă turnătoria' de fontă, 

care âu provO’cât la întrecere 
toate turnătoriile 'din uzină; In' 
angajamentele lor, turnătorii 
Șiteu fixat drept criterii de bază, 
obținerea- Unei calități de 100%; 
și..^ducerea' consumurilor spe 
cifice. cu 1% ..

cheamă în intrecerl®pe oțelari
* ■ ’ 

pe luna August cu 15% să ‘ o economie în luna August de 
i 5 400.000, tei; La fel și-au mai £ 

furnalelor "de 20. șarje ih " timp luat angajamentul să rcali^ezte" 
- țjponqmie la încărcarea. me-? 

.,d§. 979.000 lei, iar iâ'

totale. Par-alel- .cu aceasta^oțe- 

larii s’au mai - angajat săr. re- - 
alizeze o economie la nteferî- - 
ale, ca fontă'Și fier Vechi^- de 
624.000 
630 000 
metalică 
lozinca

lei, la • fero-mangâri'ae 
tei, iar la încărcarea - 
cu 252^400 lei. Sut 
„Nîci-o coefiilă febuC1

- A

obțină o medie de încărcarea 5 400.000. tei; La fel șkau. mai 
„ '• -i ;

jde 8 ore, să reduci,. aosehțeîe o «eono 
nemotivate'cu'50%,'șă rei:Mî|l.' talife __
consumurile specifice cți 'îp%.' inațpțp-rii*. SKfțcă^Q-ecorlbmie'' 
față de trimestrul II, "obținând de"^$(£136 lei;/ ' ,

.. 3 ’̂

vocat te întrecere-secția Q. S;« 
1 x jr ir* i * ii *5# « An *«■**.:? ‘
--- . f ----- -x-xr-..—4 ■* 
deficiențele ăyute. In'închăerea', 
----- LX. _____________ '

conomie de GZ/^QO. lei, iar'ta.; -minori-ști pritpesc. cu .entuziasm;?

o econdmie'de 378000 ieî; Deo2*' 
arece între Secția’ Laminoare și 
Oțelăria -S.- M-. există defecțiuni,

___ ...
realizând o economie de 259.2.00... muncitorii 1 apăinpriști . du; pro*-', 
lei, iar la energia electrică, să -
realizeze .o, economie de 7.8WQ.; M. lflkâ.nd drept criterii tocmai 1 
lei. Mărind productivitatea muu'., deficiențele lyute. Injnchăerea, 

cil cu 20% să} realizeze -.o. e-s... fangajamentelor, muncitorii la-' 
conomie de 62rQ.Q0. lei, iar lă.; -minoriști pțitpesc. cu .entuziasm;) 
manopera specifică să realizeze chemarea, te.; întreceri. lansată 

de. către-. Uzinete.Republica Bu
curești și. așteaptă o comisie 
pentru.- fixarea nouilor criterii.

-Funeționarii luptă pentru realizarea planului financiar
:t ^i|te îfttwcerț.. deptenșăt-e. 

pe cei de al doilea semestru, de 
către muncitori au cuprins și, 
funcționarii uzinei.

Asifel, funcționarii serviciului 
I ipanci^r și Vânzări au pornit, 
la întreceri sub. lozinca:, „să., 
goșțiodaym,,uzina, noastră fără 
1 ipj un.-împrumut.* -..Totodată 
fi-.au. Luai, angajamentul să liv
reze produse. în valoarea de 
800,0001000 iei, să procure 

cele .două..mii y^goane.. necesare 
iJțpe.dierii produselor, să expe- 
digze.facturile în timp de 24 ore

T

UT.Mf-iștii

dela ple.qațea-\v4gșpi ui InK’&n de
uzină. Funcționam’' servi-' " munca,' muncitorii, technicîeriii 

ciului finariciar și'-au. anga* 
jamentul să' realizeze111 Pla

nul Financiar pe luna August 
■— de 406.00'0000'lei —' '’ 
încaseze 80.000.CCO' lei "' d'ih’ 

restanțele livrărilor-* făcute.'
La fel și celelalte servicii i/.

... ■ v '•
contabilitate, administrativ și, 
magazii, și-au fixat ..criterii, 
strâns legate de cetele.’*e secții, 
ca să contribue și ele ‘în tnod . 
simțitor la realizarea și' depă
șirea angajamentelor 'luate. , /

IU CIHSTER COn<3RE5ULU1 Șl FESTlVăLULUI 
MOnblRL DELR BUDRPEȘTR

obțin nouî succese și-și iau 
noui angajamente

-funcționarii din Uzinele no-
- ' astre,' răspund cu entuziasm 
t chemării la întreceri pe cel de

• șisît'' al"'doilea "semestru afȘahului, 
făcută dă dătre Uzin'ăle' Reșița,' 
și-$i' teii ' ăngâjaftiehtul ca 
angi-jifhentete luate în cadrul 
în'tt'e’Cerilor'să fie realitate și de-' 
pășite,” contribuind astfel lă 
întărirea.' economiei noastre na
ționale.

te-- 

î *

A;f yj- -? .
Organizâ'ndu-șf măi temeinic Brigadă și-a luat âhgăjarheritul’, 

fi unea, lichidând cu absențele ■ ea linia de. cate de. rutețe, — 
r.^motivate și înlăturând defi
nitiv -timpii''fnorțf,- tinerii dela 
Constr. Metalice au reușit să 
depășească--normă fixată pe 
Itiria- Iulie ■— te lucrările cup
torului cu propolsiune și la pre
lungirea Halei dela Laminoare
— cu 50%.....

"Steu evidențiat în muncă U. 
T. M.-ișiii; Tudoran D tru, Bre- 
reanu -Ștefaa-ișj Jurj Mihai.

* ‘ *..........-.........
In cinstea sitei de 23 August,

de 81 m» lungime — ce i-a 
fost într-edirițătă' s’o lucreze 
în perioada dela 1 August — 
15 Septembrie,- • să 0 ter
mine până-în ziua de'23 . Au-- 
gust.-

mai mulți tineri dela 
Mecanica1' lucrează la

Tot
Secția 
două -mașini. ■'Târtârirf-I'-Pisică- 
lucrând la dou^'-itrUtigîH’î 

reușit -să ■■'depâ^sCfcA-ubrma 
pe luna'W^’Jjrfo.' . ...

I

.Alături de muncitoriijvârstni- 

ci .tinerii; luptă zi de zi, pentru- 
a. obține rezultate cât mai fru
moase în cinstea Congresului 
dela'.Budapesta., și pentru ;n- 
tîmpinarea zilei de 23 August.. 
S/au evidențiat tinerii: Verdes 
V,. și Măică J. depășind norma 
cu.. 88%, Tătar I. cu £2%, 
Cândea L cu 58%, Crăciupescu 
A, „cu..55%, Zidaru I. cu 52%, 
Stoichița N. cu 50%, iar Mo- 

noran.Gh. cu 47%.
Manolache M.

■

de drapele în interiorul secțiilor, 
pe sefiimfiuri și ecfiipe

' Iri ziua’ de’ 6 August a.” c. 
în Atelierele de reparat vagoane 
dela gara de, sus,...aj .avut, ioc 
decernare^ drapelelor pe schim
buri, .pentru rpărirea. prpducti- ’ 
vitățiiA. disciplină în .muncă, și. 
reducerea,locațiilor. .

Șaja a foșt. împodobită cu periodice,, totodată va presta 

tabh uri,- dțapșle. și; Joz.inci...- 109 ore voluntare cu grupa sa.
. Schimbului IIL i-șe înmănea- Impiegații de sectoare și-au 

ză drapelul fiind,,.schimbul frun-.- luat angajamentul să facă căte 
taș în ceeace privește executa
rea la, tițnp ă'-'-Sarcinilor- pri
mite» Tar tovarășului, E^jda ion- 

I daq j<se‘ înmâpează Tdrăpșhil 

pentru ...buna ofgahlzare a e- 
:ehîp^i:.^l(e,-.rep^jtiâ: 1«\ timp â

11 ‘iț/a*--ziarului, 

" I ca echipă
. .. j /executat .180, fote de 

volTintăt^*!.-i;
l ilT^iî^rrpuț- xtecernkrii drapele- 

j-lHr''-fiul" ■ sj.r i"g ă t îoz î n.£i 
i că j s-n e v r a r e a... vagoa-
thelbr Ia- tirrip te fiecare secție-*, 
„Transportul minereului Ia fur- 

,:nâl'să se facă"punctual*" etc. •' și de celelalte secții, drapelele 
, După..decenare/tov. * Singu-, UQ. . stimulent puternic
tov î-și ia angajamentul’ca în 'pentru-mărirea producției, pro- 
cinștea ziței. de 23 August siă. buctivității muncii și realizării 
redu 4. locâjijje, să ..ridice, hj- de*economii.- 
veîuLpolitjc aj.7grup.ei șale, tot-. Dobra loan,
'Odată Să jorgfcnișsze. .Schimbul. coresp. voluntur.

în așa fel ca toate sarcinile să 
poață fi. îndeplinite.

Tov, Chițu Gheorghe î-și ia 
angajamentul. că în cinstea zi
lei de 23 August toate loco-

,- motivele din sectorul său te va 
spăla și va executa reparațiile

50 ore muncă voluntară, tot
odată printr’o mai bună orga
nizare a manevrei să reducă 
locațiile cu 50%.

Comitetul Sindical din secție 
și-.g luat angajamentul să or
ganizeze temeinic ; întrecerile 
socialiste; să ducă o muncă 
intensă pentru reducerea loca
țiilor cu 50% ; și să țină șe
dințe, regulat cu grupele sin
dicale și responsabilii lor.

Inițiativa secției CFU, — de 
a decerna drapele pe schim
bul i —7- e bine, să fie urmată

----------------- , Ă . - ~t’~ --- ’

:• blN RtTMTRTER DISPENSARULUI POLICLINIC

Pemrn d mai inmă îi ’igriiifR a sănătății
Ba muncesc, chirurgii 

își iau angajamente 
■ . . •• ••
Hunedoara 1£46. Spitalul.din 

localitate era «nprovizat în că- .. 
măruțele. - dje: deasupra. V/..C.-, 
urilor uzinei. -Aci așteptau mun
citorii istoviți de-m.unsĂși-.twală, 

. ore întregi ca până la urmă să 
li-ete spd.nă-~'cX\v,i.W 'medica^;- 
a fost suspendată, deci să rfc-

angajamente.
Astfel: Bă examineze amă- 

mințit-și precis bolnavii pentru 
stabilirea boalei; determinarea 
stadiului boalei, operabilității și 
a soluției chirurgicale ce se va 
ațtetpta.; pregătirea bolnavului 
în» .vederea operației, prin ame
liorarea stării generale; aplica
rea- unei terapeutici chirurgicale 
care să dea rezultate definitive; 
un tratament după operație 
pentru combaterea boalei șl 
asigurarea unei vindecări per* 
fecte și durabile; totodată o 
recuperare complectă a sfină- 
tații prin urmărirea operatului 
în timp'Îndelungat.

br. C. Zaharla 
tnrtsp. voluntar

sală de operație, bine dotată 
cu Rontgen, etc, cari contribue 
la refacerea sănătății muncito
rilor noștri. Iar în prezent se 
copstruește un nou dispensar 
policlinic.

. , pentru a întâmpina ziua*de 
23 August' și chirurgii dela 

vină* a ddua\Yl? $i\de" iătț'.cuii' . itespânaartll policlinic își iatt 
reveneau? Cei accidentați mai 
grav erâu duși :cu căruța . te 
spitalul din î5eya, la porțile' 

'căruia așteptau cațe 1.0.—12 ore 
până li-se făceau . fortpele • de 
internare; In Septemvrie 1-946' 
datorită grijii ce o; poartă Par
tidul. ndștrtr'țterltn’ sănătatea 
celor ce muncesc, â.-fost cti-. 
prins .în.plan .înființarăți unui 
spital, care -șă satisfacă nevoite

; muncitorilor'.angajațt'nai'uzinei; 
Hunedoara T949; Ifr- localul 

în care altădată’ trăiau în des
fătare oamenii, lipsiți, de scru
pule, astăzi este un.spital, unde 
muncitorii bolnavi, sunt- tratați 
și îngrijiți pentru ca să-și repri
mească sănătatea, revenind din 
nou. îq q^vJ'feuncii; Sste o
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0 OXWSTEA ZILBI DE 23 AUGUST 

FOR JEBH PORNESC ÎNTRECERI 
SOCIALISTE OU ANGAJAMENTE 

CONCRETE
Muncind cu elen muncitorii 

și technlcienii dela secția Forje, 
au obținut succese, depășind 
programul lunei Iulie cu 
11,117».

Luptând zi cu zi pentru e> 
liminarea timpilor morți și pentru 
o mai bună organizare a mun
cii, echipele lui Munteanu Mihai 
și Cordoș Victor au reușit el 
depășească cu 80*'« norma pe 
luna Iulie, Popa Ioan și 
Barbu Cornel eu 70*/», i«r o- 
chipa lui Taloși luliu cu

Totodată au redus rebuturi
le la 0,001*/», realizând și e- 
conomii însemnate. — Astfel 
pe luna Iunie pentru garnituri
le necesare ciocanelor, regia 
a’a ridicat la 1,25 lei/Kg. pro
dus, pe când in luna Iulie a- 
ceasta a scăzut la 0,51 lei pe 
Kg. produs.

Această economie s'a obți
nut prin dublarea inelelor do 
bronz la presa — tupă a cioca
nelor cu aburi, reducându se 
astfel consumul de garnituri 
cu 50*/*, schimbând-se Săptă
mânal- garniturile și nu silnic 
cum se schimba până In pro- 
zen*.

In cinstea zilei do 23 Aug. 
hotărâți să depășească progra
mul, forjerii au pornit la In- 
treceri socialiste, punând tn 
față obiective concrete. — Ast
fel și-au luat angajamentul ca 
in cinstea acestei mărețe zile 
să depășească norma cu 10*/», 
ridicând productivitatea muncii 
cu 5 •/• față de luna Iulie.

Totodată să facă economii 
de lO*/o la garniturile și uleiul 
necesar ciocanelor.

Să mențină procentajul de 
rebuturi sub 0,001*/e, reducând

Sistemul premiat, stimulent în 
lupta pentru economiiți ealitate

(Urmare din pag, 1) 
derea Iu! nu sunt egale cu ale 
topitoruiui IV. deci nici prima 
nu Va fi egală.

Technlcienii secțiilor au ob
ligațiunea de a face cunoscute 
aceste principii ce stau la baza 
sistemului premial tuturor sa
la: iaților secțiilor.

La secțiile In care mun
citorii au înțeles că economiile 
realizate dau posibilitate uăinei 
să aducă noi instalații, s’au 
realizat economii frumoase și 
s'au dat prime la fel, variind 
după valoarea economiilor rea
lizate.

La Furnale, topitorui Oprișs 
Ion, a realizat peste câștig o 
primă de 365 Lei, — la Lami
noare laminatorul Toma loan, 

absențele nemotivatesub 0,02*/(, 
să Îmbunătățească calitatea 
pieselor forjat» cu 107», iar 
comenzile să le execute con
form datelor technice primite.

Organizația de bază și gru
pele sindicale dela secția Forje, 
au sarcina să susțină întrece
rile socialiste — abia porni
te — prinț-'o agitație politică 

puternică, folosind gazeta do 
perete, graficele de producție 
și expozițiile de rebuturi.

In eeeace privește agitația — 
tn prezent — la secția Forje 
lasă de dorit. Gazeta do perete 
nu se schimbă regulat, ținân- 
du-se uz articol câte 2 luni do 
zile, Iar erticdeio cari sunt nu 
tratează probleme legato do 
locul de muică, d generalități.

Deasemenl graficele de pro
ducție ouat inexistente. — Do 
aceia conducerea secției trebue 
si facă do urgență aceste gra
fice, “ ținându-lo la zl —- ca 
elo oă oglindească mer
sul producției din oeeție, iar a- 
gitatorii au sarcina oă urmă
rească munca din i • c- 
|lo, popularizând fruntașii și 
evidonțivți! In producție.

Pe lângă aceste realizări și 

a realizat peste câștig o 
primă de 1167 iei, *— la Oțo* 
lăria S. M. topitorui Andruț 
Ion a realizat peste câștig 
o primă do 3266 lei sau 
Simeria Ion, caro a realizat o 
primă de 3265 lei, la C. F. U. 
mecanicul KOinOves Adalbort 
a realizat peste câștig o primă 
de 1571 M, etc.

Să facem ded tovarăși ca 
valoarea economiilor să cremă, 
stabilind prin aceasta o situa
ția financiară mai bună pentru 
uzina noastră și însăși pentru 
noi.

Să pornim deci la luptă 
pentru realizare do economH, 
știind ci „Mm multe eeonomii, 
buemnmă im edșitp suri h*i“. 

lipsuri secția Forje, întâmpină 
și greutăți tn munca sa. Spre 
exemplu duce lipea de laminate 
și oxigen din cauza transpor
tului. Un vagon încărcat cu 
țaglo stă câte două zile la La
minoare. Serviciul C.F.U. tre
bue să îngrijească in cât trans
porturile de materialo să se 
facă în cele mal bune condi- 

țiuni, ca transportul să nu îm
piedice buna desfășurare a în
trecerilor socialista, ci să con- 
tribue la bunul mers al lor.

bece leslf 
mm;. voiMtaz.

Să livrăm la timp produsele pentru a nu fine 
Stocate fondurile uzinei

In uzina noastră se pune 
eont In speeial pe executarea 
cât mai urgentă a lucrărilor do 
o importanță mai mare. Atunci 
sunt chemați toți muncitorii, 
care trebue să execute această 
lucrare; se depun toate efor
turile pentru a fi gata la timp. 
Se lucrează In trei schimburi, 
se fac ore suplimentare. Nu tot 
așa se întâmplă eu aceste lu
crări după ce s'au terminat. 
Aici se observă o delăsare 
complectă.

Iată câteva exemple:
In luna Decemvrie 1948, s'ă 

primit o comandă pentru con
fecționarea unul pod metalic 
pe linia Orăștia—Grădiște do 
Munte.

Aceot pod cu 0 deschidere 
de 12 m. era do o importanță 
maro pentru punerea ta circu
lație a liniei și pentru asigura
rea transportului de mangal.

Atelierul Construcții Metalice, 
văzând care este situația, a 
pornit imediat la construirea 
acestui pod. S'au întrebuințat 
la acest pod 10 tone materialo 
feroase și s'au plătit salarii ta 
valoare do 83 822 Lei. La data 
de 11 Februarie a. c acest pod 
a fost terminat și do atunci 
așteaptă să fie transportat și

Reziliate ale între
cerilor pe luna Iulie 
la O. 8. M.
Muncitorii și technlcienii dela 

Oțelăria S. M. au reușit să 
depășească programul lunei Iu
lie cu 6,27*/», ieșind fruntaș 
schimbul tov. Răpeanu, care a 
depășit norma cu 9,75, urmat 
da schimbul tov. Vasiu, cu o 
depășire de 5 09*/». Dintre 
cuptoare, — depășind progra
mul Cu 17,70*/» — cuptorul 
Nr. 4, a eșit fruntaș, urmat 
fiind de .Cuptorul Tineretului’ 
cu o depășire de 10,27*/».

S’au evidențiat următoarele 
echipe: Echipa Iui Șerban Io- 
sif, depășind norma cu 17,97; 
Ilea Ioan cu 17,92°/»; Andruț 
Gh. cu 17,18°/», Simeria Gh. 
cu 16,42*/»; Poja Gheorghe cu 
7,41*/» și Horvath Aladar cu 
6,68*/».

Aceste succese se datoresc 
olanului cu eare s'a pornit 
munca în cadrul întrecerilor 
socialiste sub conducerea și 
îndrumarea Organizației de Par
tid, precum și experienței 
muncii din trecut.

Rads tiheerghe. 
MtM». vohntaf.

montat la locul pentru caro a 
fost executat

!■ aceiași situație se găsește 
o comandă primită dela Baia 
Maro pentru turnarea unei oale 
de topit plumb, ta greutate 
do 6.000 kg.

Din partea Ministerului 
Industriei a fost trimis 
un delegat pentru a ur
genta această lucrare. S’au 
lucrat oro suplimentaro și s'a 
terminat. Aceasta a fost insă 
acum două luni în urmă. In 
prezent oala se găsește tot ta 
mijlocul atelierului.

Tot așa mal este o comandă 
a Soc. Petroșani din 1946,

Turnatoria de Tuburi 
va îndeplini programul lunii 
Februarie 1950 până la 28 August

In cinstea zilei de 23 August 
muncitorii și technlcienii dela 
Turnătoria de Tuburi ta cadrul 
consfătuirii de producție pe 
uzină și-au luat angajamentul 
ca până ta ziua de 28 August 
oă Îndeplinească programul lunii 
Februarie 1950.

Totodată și-au luat angaja-

IO inovație care 
asigură bunul 

mers al produc
ției la Furnale
Conductele de gaz brut e- 

rau curățate prin stropirea cu 
apă.

Cu această curățire, însă, 
era pericolul ca paste două, 
trei luni de zile să se Înfunde 
conducta de gaz brut, din cau
ză că stropind cu apă, praful 
cald se întărea, umplând con
ducta. Curățirea conductei In 
acest caz necesita două-trei zi
le; iar In acest timp, produc
ție la furnale ar fi stagnat.

Văzând această situuție tov. 
Brânzan loan, a propus un ah 
sistem de curățire, montându- 
se pe conducta do gas brut 
douăzeci de dispozitive după 
planurile lui. Acestea circulă 
în interior și împing praful spre 
sacul de golire, curățind con
ductele automat.

Făcând această inovație, Iov. 
Brânzan loan, a asigurat bu
nul mers al producției le Fur
nale, totodată conductele se 
pot curățl In permanență fără 
ca să stagneze, din cătun de
montării pentru curățire.

FrlpooM lesa 
COfMp. veteatt».

pentru stâlpi de abataj și jghia- 
buri pentru crațor, neceeare 
minelor din Valea Jiului.

Și aceste materialo oe odih
nesc lângă atelier, bătute do 
ploaie și de vânt, așteptând să 
plece în Valea Jiului, epro a I 
folosite.

Acum, când muncitorii teh
nicienii și funcționarii uzinelor 
noastre au pornit noui între
ceri pentru o mai bună gospo
dărire, S. Vânzări trebue eă se 
preocupe do rapida livrare a 
produselor pentru ea sumele 
de bani inveotito oă poată oă 
și reia circulația

Mița Nlcolso 
■MMȘMăaal

mentul, ca în cinstea acestei 
mărețe zile, să curețe locurile 
de muncă.

Stabilind criterii, au chemat 
la Întreceri muncitorii și tehni
cienii dela Turnătoria de fontă 
și oțel.

Trlhi Rhoorgho
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