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23 AUGUST 1949 Șă luptăm pentru întărirea

Eliberat de glorioasa Armată 
Sovietică, poporul nostru con
dus de clasa muncitoare și 
având în frunte Partidul Co
munist Român, a pornit acum 
5 ani pe drumul unor mari 
prefaceri revoluționare.

Dintr’o țară înapoiată, — o 
semi-colonie a capitalului inter
național — România, s’a tran
sformat, în decursul celor 5 ani, 
într’o țară dintre cele mai a- 
vansate, ca structură politică

Pentru consolidarea ei poli
tică și economică, clasa mun
citoare și toți cei ce muncesc, 
îndrumați de Sindicat și sub 
conducerea Partidului, și-au 
luat noui angajamente în în
tâmpinarea celei de a 5-a ani
versări, luptând cu hotărâre să 
le îndeplinească și chiar să le 
depășească.

In cadrul întrecerilor socia
liste pe cel de-al doilea se
mestru al anului, muncitorii, 
technicienii și funcționarii Uzi
nei noastre, și-au luat angaja
mente concrete în cinstea zilei 
de 23 August.

Angajamentele luate, au de
venit realizări.

Laminatorii și-au depășit 
propriul lor angajament, ter
minând CU 7 zile înainte de 23 
August, Planul pe cel de al 
treilea trimestru.

Oțelarii au dat prima șarje 
din cuptorul Nr. 1 cu două zile 
înainte de termen.

Furnaliștii — cu toate greu 
tățile întâmpinate — au depă 
șit programul pe prime'e 15 
zile ale luni August, cu 7,8<>/e. 
Brigăzile de tineret dela Fur
nalul Nr. 1 au obținut cele 
mai frumoase rezultate, depă
șind programul cu 27,25%.

501 MOȘI ȘTEFRM
msmbru în Bir. Jud. P. M. R.

Nenumărate echipe dela Ghe- 
lar lucrează în contul anului 
1950, iar întreaga exploatare 
și-a depășit programul între 
1—15 August, cu 43%.

Din analiza rezultatelor ob
ținute în întrecerile socialiste, 
pornite pentru îndeplinirea și 
depășirea primului nostru Plan

(Continuare în pag. 2)

Nu s’au șters încă definitiv 
urmele războiului, nu s’a uscat 
bine sângele a milioane de 
oameni, vărsat de călăii fasciști 
din ordinul imperialiștilor anglo- 
americani și ei pregătesc un 
altul, mai monstruos.

Războiul, pentru oamenii 
muncii de pretutindeni, înseam
nă ruină, mizerie, schingiuiri, 
mutilări și moarte.

Pentru capitaliști, el înseam
nă îngrășarea din sângele văr
sat, îmbogățirea fantastică din 
ruinele provocate de măcel.

Oamenii muncii doresc pacea.
Numai în timp de pace se 

fac progrese în viața economi
că, științifică și culturală

Numai în timp de pace se 
pot construi uzine, drumuri, 
instituții de cultură și artă. Nu
mai în timp de pace se poate 
făuri o viață fericită.

Țările cu democrație popu
lară, sprijinite de U. R. S. S. — 
bastion neînfrânt al păcii — au 
trecut la reconstrucție și fac 
pași repezi spre construirea 
socialismului.

legărului păcii
Economia planificată — spre 

deosebire de cea anarhistă a 
capitaliștilor — exclude războiul, 
crează condițiuni excepționale 
pentru bunul traiu al celor ce 
muncesc.

Noi avem nevoie de pace, 
pentru a putea munci nestin
gheriți Ia realizarea celei mai 
avansate orânduiri, unde va dis
pare definitiv exploatarea omu
lui de către om. Cunoaștem 
ororile războiului și rezultatele 

(Continuare în pag. 2)
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(Urmare din pag. 1) 
de Stat, se poate constata înal
tul nivel de conștiință al o- 
amcnilor muncii din uzina no
astră.

Față de anul 1938, furnalele 
noastre au depășit capacitatea 
de producție cu 258%; iar față 
de anul 1944, nivelul de pro
ducție al Furnale’or a crescut 
cu 803,65%, al Oțelăi tei Se- 
mens Martin, cu 363,59Vo, și 
al Laminoarelor cu 756,01%.

Toate ace;te succese au fo-t 
posib le datorită ajutorului ne- 
P'ecupețt, primit din partea 
Uniunii Sovietice.

Având sprijinul Uniunii So 
vletice, urmând linia Partidului 
nostru și fiind în permanență 
Îndrumați de Sindicat, mundi- 
toiii uzinei noastre au obținut 
realizări dintre cele mai fru
moase, conșiienți că ei sunt 
acei care beneficiază de rodul 
muncii lor.

Orașul Muncitoresc — con
strucție începută acum doi ani 
— este rezultatul muncit noa
stre și a adăpostit până acum 
în condițiuni omenești 186 de 
familii. Spi’a'ul înființat din ini
țiativa Partidului, a adus o con
tribuție însemnată la rezolvarea 
problemei san tare din centrul 
nostru industrial.

Noul sis‘em de asistență so 
cială, a făcut posibilă asigurarea 
concediului de odihnă, în sta
țiuni balneo-climaterice, pentru 
peste 850 salariați din uzina 
noastră.

Noul sistem de Salarizare și 
noul sistem premial sunt dea-

JBaminatorii au produs laminate 
în valoare de 11.671.550 iei, 

peste angajament
La combustibil s’a economi

sit 107 580 kg. în valoare de 
344.256 lei; la energie electrică 
s’a economisit 21 516 kw/tonă 
în valoare de 62 405 lei; la 
încărcare s’a obținut o econo
mie de 425 512 lei, iar la ma
noperă specifică s’a folosit cu 
16.137 ore mai puțin, realizând 
o economie de 451 836 lei.

în fruntea acestor realizări 
se află prim-laminatorul Alim- 
pescu Ioan, Andreșesc Ioan, 
Băscuți Ioan și Popa Costan- 
tin, cari au reușit să obțină 
— în medie, — depășirea nor
mei cu 70%.

Deasemeni s’au evidențiat 
sortatorii Szabo Arcadie, Pincar 
Mihai și Laszlo Anton, cari au 
depășit lozinca ,Ce se lami
nează într’o zi, să sortăm 
doua zi.*

Antrenați în întreceri socia
liste sub lozinca: „6 blocuri 
încălzite și lamna’.e pe schimb*, 
muncitorii și tehnicienii lami- 
natori, au obținut succese im
portante în cinstea zilei de 
23 August.

Luându-și angajamentul că 
până la 23 August vor termina 
prog'amul pe cel de-al III tri
mestru al Planului de Stat, 
ei l-au terminat pe ziua de 
16 August a. c., producând de 
a'unci, în contul trimestrului IV. 
Intensificându-și eforturile, lami- 
natorii au reușit ca până în 
ziua de 18 August a. c., să 
producă laminate în valoare de 
11 671.550 lei în contul celui 
de al patrulea trimestru.

Pe lângă îndeplinirea progra
mului pe trimestrul III, pe pe
rioada dela 1—15 August, ei 
au realizat 1.284 009 lei eco- 
Domili 

semeni o contribuție însemnată 
în opera de ridicare a nivelului 
da traiu al celor ce muncesc, 
stimulând energia creatoare a 
fiecărui muncitor.

La cea de a 5 a aniversare 
a eliberării țarii noastre de sub 
jugul cotropitor al dictaturii 
fasciste, massele muncitoare 
di. la Hunedoara, alături de po
porul întreg, sunt mai con
știente ca oricând de rolul ho- 
tărîtor pe care l-a avut Uniu
nea Sovietică, în asigurarea 
indepeii lenței Statului nostru 
ș își dau seama că fără aju- 
t arul U R S. S. este de necon
ceput construirea socialismului 
în țara noastiă.

Luminați în permanență de 
marea Și puternica Uniune So- 
vi tică — bastion de neînfrânt al 
păcii și libertății tuturor popoa
relor, — călăuziți de Partidul 
Muncitoresc Român, — orga
nizatorul victoriilor noastre, — 
să luptăm și cu mai multă 
hotărîre, pentru îndeplinirea 
Planului de Stat pe anul 1949, 
înainte de termen.

Să luptăm pentru 
întărirea lagărului păcii

(Urmare din pag. 1) 
nefaste și de aceea îl urâm 
el și pe cei ce vor să-1 des-

lui
Pe 
lănțuiască.

Sute de milioane de oameni 
depe tot întinsul globului, se 
unesc într’o înverșunată hotă
rîre de a păstra pacea și de a 
nu mai permite un nou măcel 
mondial.

In cinstea zilei de 23 August

a

Urzică Viorel, 
oorttp. voluntar.

Muncitorii și technicienii dela Furnale 
au depășit programul, realizând 

econoipii însemnate
totodată

Muncind cu elan, furnaliștii 
din uzina noastră, au reușit ca 
până în ziua de 15 August a. 
c. să depășească programul 
cu 7,8%.

Totodată ei au realizat eco
nomii însemnate, obținând la 
cocs o economie de 5.343.520 
lei, iar la manopera specifică 
au economisit 229.379 lui.

In fruntea realizărilor se află 
•Furnalul Tineretului” cu o de
pășire de 27,25%, urmat iiind 
Ue furnalul Nr 4 care a obținut 
o depășire de 1,6%. S’au evi
dențiat echipele prim topitorilor;: 
Zăvoian Bimion, iloiw Ion 
Boagă, Bistrian Beni, Popovici 
Ambrosie și Vlaicu Nicolae.

Pentru a obține rezultate și 
mai frumoase, technicienii dela 
Secția Furnale, trebue să ve
gheze mai mult asupra bunului 
mers al furnalelor, ca să nu se 
mai întâmple cazuri asemănă 
toare celui dela furnalul Nr. 4 
In ziua de 16 August a. c., 
la orele 19,30 s’a observat că 
gura de vânt este arsă. Chemat

Unitatea celor ce luptă pen
tru pace, este un obstacol de 
netrecut în calea provocatorilor. 
In propriile lor țări, oamenii 
muncii luptă pentru a răsturna 
regimurile generatoare de răz
boaie, unindu-și foițele cu po
poarele țărilor de democrație 
populară în uriașul Front al 
lagărului Păcii, în fruntea căruia 
stă invincibila Uniune Sovietică.

Grevele din toate țările ca
pitaliste, ilustrează atitudinea 
muncitorilor față de capitaliști 
Armatele de milioane de șo
meri din țările capitaliste vor 
ști contra cui să îndrepte ar
mele, dacă provocatorii vor fi 
atât de necugetați să declan
șeze un nou măcel.

Unitatea tuturor iubitorilor 
de pace e asigurată și nimic 
nu o poate sdruncina.

Noi vrem pace.
Dar nu o pace în orie econ- 

dițiuni.
Vrem o pace care să asigu

re lumii întregi dreptul la viață, 
la o viață fericită, fără mizerii, 
fără crize, fără exploatare,

Noi muncim și luptăm pen
tru întărirea legărului păcii și 
al democrației, având în fața 
noastră farul strălucitor care 
ne călăuzește drumul, Uniunea 
Sovietică.

In ziua celei de-a 5-a ani
versări a eliberării țării noastre 
de sub jugul imperialiștilor 
fasciști germani, oamenii mun
cii din Hunedoara alături de 
popoarele iubitoare de pace din 
lumea întreagă își manifestă 
și cu mai multă dârzenie 
hotărârea lor de a lupta pentru 
pace, pentru libertate, pentru 
democrație, pentru socialism.

N. B, 

la fața locului, tov. ing Mărcu- 
lescu a dat dispoziț i ca furnalul 
să fie oprit. Neputând fi oprit 
complect, la ora 20, furnalul a 
fost pornit din nou în plin, fără 
să i se schimbe gura de vânt. 
Li ora 22, când pe rina de 
sgu ă ieșea apă, — fără ca să 
se dese rce furnalul — el a fost 
oprit din nou de tov ing Măr- 
cu'escu.

Chemat în uzină, tov ing. 
Curcubătă a stat până ce fur
nalul a fost pornit d n nou, ia 
ora 3 La ora 6 dimineața însă, 
sărind automata dela Centrală 
— furnalul nefiind descărcat la 
ora 22 — sgura a ieșit pe gu
rile de vânt, blocând furnalul

Aceas ă defecțiune a adus

In lupta pentru economii

Oțelarii au economisit
2.756.878 lei

Punând în funcțiune cup
torul No. 1 dela O. S. M oțela
rii luptă pen’ru reducerea mai 
mult a duratei de elaborare a 
șarjelor. In ziua de 17 Aug. 
a. c., prim-topitorul Ilea Ioan, 
ajutat de echipa sa, a reușit să 
elaboreze o șarje în numai 4 
ore 55 minute, stabilind un nou 
record. La obținerea acestui 
succes s’a evidențiat și maca
ragiul Fercău Simon, care a 
încărcat cuptorul în 50 min. 
în loc de 90, cât este prevăzut.

Deasemeni în perioada 1-18 
August a. c. inclusiv, oțelarii 
au reușit să depășească progra
mul cu 27,44%.

In această perioadă s’au evi
dențiat : Ilea Ioan, Poja Ghe- 
orghe, Andruț Gheorghe, Fercău 
Simion, Munteanu Augustin, 
Merlușcă Iancu, Ariftim Vasile 
și Bârnac Ioan.

Alături de muncitorii din uzină, 
cei dela Cariera de dolomită 
au depășit normele și 

Uzat economii
au rea*

In cinstea zilei de 23 August 
muncitorii dela Cariera de do- 
lomită și-au luat angajamentul 
să îndeplinească programul pre
văzut.

Până în ziua de 18 August 
a. c., ei au reușit să depășească 
programul cu 30%, reducând 
în acelaș timp consumurile 
specifice. Astfel, consumul la 
astralită a fost redus dela 35 
gr./tonă la 26 gr./tonă» Iar la

serioase în producțiapierderi 
de fontă.

Technicienii delr Furnal Ue- 
bue să îngtijească în perma
nență de instalații, ca ele să 
fie bine întreținute și întrebu n- 
țate după indicele technic.

Deasemeni ar fi bine să pună 
un accent mai mare la econo
misirea unor materiale cum ar 
fi: calcarul, din care s’a folosit 
în perioada dela 1 —15 August 
a 
o
250 260 le1, iar la mangal s’a 
pierdut 4500(0 lei.

Lichidând cu aceste 1 psuri, 
furnaliștii din uzina noistră vor 
obține pe viitor succese și mai 
frumoase.

C , peste programul prevăzut 
cantitate în valoara de

Pe perioada dela 1 18 Aug. 
a. c. oțelarii au reușit să eco
nomisească materiale în valoare 
de 2 756 878 lei, economisind 
la refractare 59 400 lei, la fero- 
mangan 691 380 lei; la încăr
cătură 1 292 803 lei, la păcură 
212.161 lei și la fier vechiu 
501.134 lei. Nu în aceeaș mă
sură s’au îngrijit însă de eco
nomisirea fontei, la care au o 
pierdere de 519.310 lei.

Cu toate greutățile avute 
— ca: lipsă de apă, — oțela
rii noștri! au depus tot efortul 
pentru ca ziua Eliberării noastre 
Naționale, s’o întâmpine cu 
noui realizări în muncă; dove
dind voința lor hotărâtă de a 
lupta pentru pace a’ături de 
muncitorii din întreaga lume, 
consolidând poziția economică 
a țării noastre prin îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor ce le 
revin în cadrul Planului de Stat.

Munolnd cu elan

a fost redus cu

întrecerilor s’au

fitil și capse 
0,3 gr /tonă.

In cadrul 
evidențiat Popa Ioan, Nandra
Ioachim și Tuza Gavrilă, de
pășind norma zilnică între 35— 
45%.

Însuflețiți de aceste succese, 
muncitorii dela Cariera de do- 
lomită pornesc cu avânt la noul 
întreceri socialiste.

Poanta Gheorgha 
<soj«*p, voluntar.


