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PROTECȚIA MUNCII PRIN EFORTURI SPORITE,

condiție de bază 
a măririi productivității

Furnaiiștii au eftinit prețul de cost al fontei
cu 565 lei la tonă =

Urmărind îndeplinirea obiec
tivelor fixate de Partid, Comi
tetul Central al Confederației 
Generale a Muncii a luat în 
discuție și a hotărît — în ultima 
sa plenară — să intensifice și 
să sistematizeze organizarea 
protecției muncii pe baza unui 
plan concret.

In statul nostru de demo
crație populară, când toate 
eforturile oamenilor muncii sunt 
canalizate pe drumul construirii 
unei Patrii socialiste, organiza
rea protecției muncii, îmbună
tățirea treptată a condițiilor de 
lucru și în general grija pentru 
om, constitue preocuparea de 
fiecare zi a Partidului și Guver
nului nostru, care trebuesc să 
lupte cu greutăți mari, lăsate 
de trecutele regimuri exploata
toare.

In uzinele noastre, acțiunea 
de organizare a protecției mun
cii, a început efectiv abia în 
1947 — când au fost înlăturate 
dela conducere, ultimele cozi de 
topor ale reacțiunii, — și s’au 
intensificat mai ales în anul 
1949, când o productivitate mai 
înaltă a muncii, în cadrul Pla
nului de Stat, necesita o îmbu
nătățire corespunzătoare a pro
tecției oamenilor muncii.

Acționând în cadrul prevede
rilor Contractului Colectiv și pe 
linia trasată de Partid, Sindica
tul și Direcțiunea uzinelor au 
încheiat cu succes acțiunile din 
anul trecut și au realizat o 
parte din angajamentele luate 
în acest an.

Mecanizarea furnalelor, con
struirea furnalului modern Nr. 1, 
îmbunătățirea construcției cup
toarelor S. M., înlocuirea gazo- 
genelor la O. S. M. prin injec- 
toare cu păcură, construirea 
nouei centrale termice, mărirea 

numărului de mașini, unelte și 
multe alte inovații și metode 
în procesul de producție, — au 
adus o simțitoare îmbună’ățire 
a condițiilor de muncă. Multe 
munci grele și istovitoare au 
fost înlocuite prin muncă me
canizată. Așa s’a putut obține 
o productivitate mai mare și 
totodată o micșorare a efortu 
rilor brute ale muncitorilor.

Pentru protecția propriu zisă 
muncitorii din locurile grele de 
muncă, aU primit costume de 
uzură, salopeta, șoițuri din piele 
și din pânză, bocanci, mănuși 
și palmiere. In anul acesta au 
fost distribuite în mod gratuit 
3497 costume, salopete, halate 
și pantaloni cu piepți; 2137 
perechi bocanci; 2833 șorțuri 
de piele și din pânză, sute de

Vulsan loan
(Continuare în pag. 4)

Muncitorii Turnătoriei de Fontă 
lucrează în contul lunii Noemvrie

In ziua de 5 Septembrie, 
muncitorii și technicienii Tur
nătoriei de fontă au dat spre 
recepționare ultimele piese 
programate în contul lunii 
Octombrie, începând să pro
ducă în contul lunii Noembrie.

Organizarea temeinică a în
trecerilor socialiste pe baza 
consfătuirilor de producție în 
cadrul cărora fiecare muncitor 
și tehnician, fiecare echipă și 
grupă sindicală și-a luat anga
jamente concrete, a constituit 
cheia succesului turnătorilor.

In luna August, echipele în 
întreceri și-au intensificat efor
turile, reușind să-și îndeplineas
că angajamentele luate.

Astfel turnătorii din echipa 
tov. Spăriosu Gheorghe au

întrecerile socialiste declan
șate în Secția de Furnale pen
tru depășirea Planului de Stat, 
au antrenat pe toți muncitorii 
care ajutați de către techni- 
cieni și sub îndrumarea Orga
nizației de Partid, au reușit să 
obțină importante succese.

Angajamentul luat de către 
fruntașul în producție, prim- 
topitorul Moise loan Boagă, în 
consfătuirea de producție, de a 
termina Planul lunar al furnalului 
Nr. 1. până în ziua de 24 
August, a fost primit cu oare
care îndoială de către techni
cienii uzinelor noastre.

Organizându-și temeinic e- 
chipa, pe care o conduce, în
drumând și pe ceilalți tovarăși 
cu care lucrează, angajamen
tul luat, a fost realizat întoc
mai — iar programul Junii 
August a fost depășit cu 4t»/o.

Pentru devotamentul și râvna 
cu care a muncit, echipa lui 
Moise loan Boagă, a primit 

depășit planul de producție cu 
149 la sută, câștigând drapelul 
de fruntași pe secție. Ei au 
realizat o calitate bună a 
pieselor și nu au avut nici un 
rebut.

Echipele conduse de tov. 
Gros Carol și Klrșner Carol, 
antrenate în întreceri socialiste 
au depășit planul cu 130 la 
sută Ele și-au depășit anga
jamentele luate realizând pla
nul lunar în 21 zile în loc de 
23 cât era angajamentul.

Nenumărate alte echipe și-au 
depășit planul lor, obținând în 
acelaș timp o calitate superi
oară a pieselor, care întrece 
nivelul celei obținute pe luna 
precedentă.

Tov. Lucaci Nicolae cu echi
pa sa a depășit planul cu 100 

drapelul de fruntașă pe secție.
Pentru obținerea acestor 

succese au muncit evidențiin- 
du-se în mod deosebit Pleșca 
Petru dela tipare, Poenaru loan 
dela separatoare, precum și 
cei din echipa de curățire a 
conductelor dela gazogene: 
Bocan Iosif, Baloji Francisc 
și Popa Nicolae.

Paralel cu mărirea cantității 
de fontă, muncitorii dela Fur
nalul Nr. 1. au obținut și o 
calitate mult superioară celor
lalte furnale din secție, con-

LA SECȚIA MECANICĂ

Inovația lui Munteanu Dionisie, 
ajută laminatorii

De mult timp la Secția Me
canică stăteau pentru a fi ascu
țite, o mulțime de chernere 
mari, pentru strungurile servi
ciului Laminoare.

la sută, Herban Constantin cu 
95 la sută, Bețe Ștefan cu 87 
la sută, Kis Francisc cu 93 la 
sută, depășindu-și angajamen
tele care prevedeau o depășire 
între 40—50 la sută.

In cursul lunii August sec
ția întreagă a realizat o redu
cere a rebuturilor față de nor
ma programată, cu 25 la sută.

Intensitatea întrecerilor a 
crescut în cursul lunii Septem
brie, Mai mulți muncitori, an
trenați în întreceri individuale, 
mai multe și mai importante 
angajamente vin să stimuleze 
inițiativele și eforturile mun
citorilor și technicienilor în 
întreceri pentru îndeplinirea 
Planului înainte de termen.

D. 

tribuind în mod simțitor la 
scădarea prețului de cost, care 
în luna August e mai mic cu 
565 lei la tonă față de luna Iulie.

In consfătuirile de produc
ție care au fost organizate în 
luna Septemvrie, muncitorii 
dela Furnalul Nr. 1 și-au luat 
angajamentul să-și depășească 
realizările de până acum și 
„Drapelul fruntaș** pe care 
l-au primit, să fluture pe Fur
nalul lor și după încheierea 
actualelor întreceri.

Bulgara Va sile, corwp. voi.

Ele nu puteau fi ascuțite, 
întrucât nu se puteau prinde 
la păpușa mică a mașinilor de 
ascuțit din secție.

Rectificatorul Muntean Dio- 
nisie a reușit să ascută cherne- 
rile datorită unei inovații proprii. 
El a fixat, paralel cu păpușa 
fixă a mașinii sale de ascuțit, 
o altă păpușă fixă. La ambele 
păpuși a anexat câte o șaibă 
de transmisie, legându-le apoi 
cu o curea de transmisie. La 
păpușa nou instalată, șaiba de 
transmisie este in legătură cu 
un dispozitiv de fixare a cher- 
nerului. Dispozitivul este în 
fond o bucșă conică ce se poate 
centra rapid și perfect, fiind în 
legătură directă cu șaiba de 
transmisie. Funcționând trans
misia, întregul dispozitiv de 
prindere se învârte în fața po
lizorului. In bucșă se fixează 
chernerul de orice dimensiune.

In felul acesta Muntean Dio- 
nisie a reușit să ascută cher- 
nerele strungurilor dela Lami
noare, asigurând piesele de 
schimb și înlăturând orice po
sibilitate de gâtuire a producției.

Florea Teodor 
corwp. voluntar
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FOOT'BALL
I. S. S. - Hunedoara — Solvay - Uloara 5:1 (3:0)

In ziua de 11 Septemvrie, s’a disputat matchul amical între 
I. S. S.-Hunedoara și »Solvay«-Ujoara care s’a soldat cu rezul
tatul de 5 : 1

Punctele 
și Ungvari.

pentru echipa hunedoreană.
au fost marcate de Schertz, Bunciic (trei puncte)

HAND'BALh
In aceeaș zi a avut loc mătchul de hand-ball între gruparea 

Mureșul din Deva și I, S. S. care a fost câștigat da echipa I.S.S. 
cu 6:3 (3: 1). Este de remarcat că echipa noastră a făcut pro
gres, învingând echipa care în primăvară câștigase asupra noa
stră cu 10: 1.

RECENZIE
desțeleni t -±

MOTOGIGLISM
In cadrul concursului motociclist de regularitate pe traseul 

Deva—Hunedoara—Călan — Băcia — Simeria — Deva, gruparea 
I.S.S. a participat cu 12 concurenți.

Concursul a fost cu oprire la Hunedoara, unde a avut loc 
o defilare a concurenților.

In încheierea competiției a fost întocmită următoarea clasi
ficare: 1. Epure (I.S.S.), 2. Perciac (I.S.S.), 3. Horvath (Deva), 
4 Țiu (I.S.S.).

SĂ DĂM TOATA

Astăzi, când toți oamenii 
muncii au toată libertatea și 
posibilitatea de a studia și a-și 
ridica nivelul politic, cultural, 
ideologic și profesional, rolul 
cluburilor muncitorești este de
osebit de important.

Clubul nostru muncitoresc, a 
obținut succese care arată nive
lul crescând al muncitorilor din 
uzina noastră.
cititori, câți erau 
astăzi sunt 1300, 
citite se ridică la

In fiecare lună 
cărți, care sunt primite cu multă 
căldură de masele de cetitori.

Dela 230 de 
anul trecut, 

iar volumele 
7641.
sosesc noui

Orașul Gorki se mândrește 
cu una dintre cele mai mari 
uzine de vapoare fluviale și de 
locomotive din U. R. S. S. E 
„Sormovo Roșu", Uzină uri
așă, cu puternice tradiții re
voluționare, care poartă astăzi 
cu cinste numele marelui bol
șevic care a fost A. A. Jdanov.

Imensitatea uzinei, în care 
lucrează mii de muncitori a 
creat necesitatea unui ziar 
intern, a unui ziar tipărit, o- 
glindă a muncii și a vieții u- 
riașului șantier. Din paginile 
acestui ziar fiecare muncitor 
— și care este acela pe care 
nu l-ar în teresa ? — află zi 
de zi ce se petrece în uzina lui.

*

Ziarul bolșevic este un îndru
mător de zi cu zi al oameni
lor sovietici și în acelaș timp un 
mobilizator de fiecare clipă în 
lupta pentru construirea comu
nismului. Ziarul cercetează cu 
atenție cele ce se întâmplă, 
semnalează acele minunate 
mlădițe ale unui viitor străiu-

I. MIHUȚ, coresp. voluntar

I
Rezultatele clubului ar fi și 

mai frumoase dacă s’ar da o 
mai mare atenție organizării 
comitetului, care în ultimul timp 
a dus o activitate slabă.

Sălile de lectură și biblioteca 
nu sunt pavoazate, sala de șah 
e deschisă în permanență fără 
a avea un responsabil care să 
îngrijească de mese și figuri, 
precum și de închiderea ei după 
terminarea orelor de program.

Tov. Homocea Constantin 
care bruschează pe respon
sabilul clubului și tov. ing, 
Lolinski care intră pe geam 
în sala de șah, deși s’a anunțat 

DIN ȚARA SOCIALISMULUI

ra ZIAR UZINAL INTR’O UZINĂ
DIN UNIUNEA SOVIETICA

cit ce devin tot mai multe, 
urmărește transformările în con- 
ștința oamenilor, atitudinea lor 
nouă față de muncă și vorbeș
te despre oamenii și faptele 
care trebuesc date drept pildă, 
despre acei cărora trebue săli 
se dea sprijin pentru a se des- 
volta și mai mult, pentru a 
merge mai departe, pentru a 
trage după sine și pe ceilalți.

Ziarul bolșevic nu se mărgi
nește numai la atât. El semna
lează și neajunsurile și lipsu
rile, oriunde le descoperă, con
tribuind prin critica sa tovără
șească dar necruțătoare, la în
dreptarea lor.

Toate acestea nu se pot face 
din birou. Pentru aceasta este 
necesară o legătură permanentă 
cu viața, cu munca, și oamenii. 
Această legătură o fac cores
pondenții ziarului.

său „Pământ 
care editura 

a publicat în

această men- 
și înapoiată, 
sufletul țăra- 
adânci ale 

și de a-1 atra- 
colectivă,

In romanul 
desțelenit'*, din 
„Cartea Rusă" 
traducere românească primul 
volum, Șolohov pune față în 
față două teme: mentalitatea 
țăranului legat de pământul 
și de vita lui, și rolul și sar
cinile organizațiilor de Partid, 
de a transforma 
talitate învechită 
de a smulge din 
nului rădăcinile 
individualismului 
ge în gospodăria 
singura cale pentru el de a 
ieși din mizerie și întuneric.

Partidul este reprezentat, în 
romanul lui Șolohov, prin 
muncitorul Davâdov, luptător 
disciplinat, cu o înaltă con
știință de clasă. Deasemenea 
mai este reprezentat prin ță
ranul cazac Nagulnov, devotat 
luptător pentru cauza comunis
mului, dar care în dorința lui de 
a vedea realizată mai curând Re
voluția Mondială face o serie 
de greșeli, nu ține seama de 

că e zi de curățenie, ar trebu 
să dea exemplu de disciplină 
muncitorească, lichidând cu 
astfel de atitudini.

Pentru a pune pe baze sănă
toase „Clubul", este imperios 
necesar a se forma un comitet 
care să controleze întreaga 
activitate și să stabilească un 
regulament Gare să fie respectat 
cu strictețe.

Revine o sarcină resortului 
Cultural al Sindicatului, să 
ia măsuri pentru a da clubului 
posibilitatea să-și îndeplinească 
din plin menirea.
Paris Victor coresp. voluntar

Oohil și urechile] 
ziarului

Teritoriul uzinei este uriaș. 
Nenumărate sunt atelierele și 
secțiile uzinei „SormovO Roșu" 
nenumărate și de specialități 
diferite.

In aceste ateliere bate pulsul 
uzinei, pe care-1 urmăresc ochii 
a sute de corespondenți: mun
citori technicieni, ingineri. Ei 
participă la producție și în a- 
celaș timp țin legătură per
manentă cu redacția.

Redactorul Suhonin a fost 
și el, cu 15 ani în urmă, mun
citor la „Sormovo Roșu". As
tăzi conduce secția redacției 
care urmărește producția uzi
nei.

Muncitorul Ermilin a adus 
o corespondență și o predă lui 
Suhonin.

— Faptul pe care îl relevi 

realitățile momentului, sare 
peste cal, denaturează linia 
Partidului și, prin zelul lui 
nestăvilit, e pe cale să com
promită minunata înfăptuire 
a gospodăriei colective din sa
tul Gremeacii-Log.

Dar greșeli și stângisme nu 
s’au petrecut numai în satul 
Gremeacii-Log. In fața primej
diei de compromitere a trans
formării socialiste la sate, Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist (b) ia atitudine, și, 
prin glasul tovarășului Stalin, 
aduce critici aspre greșelilor 
înfăptuite de unele organizații 
de Partid locale, cerând grab
nica pedepsire a vinovaților. 
Atitudinea C. C. al Partidului, 
precum și măsurile luate au, 
cum era și firesc, o însemnătate 
hotărîtoare în desvoltarea mai 
departe a colhozurilor. Țăranii 

= NOUTĂȚI LITERARE —.
La „Librăria Noastră" au sosit ultimele noutăți literare : 

„Pământ desțelenit" — de M. Șolohov
„Două recolte de cartofi pe an" — de Anașin
„Despre activitatea comsomoliștilor în școală" — de Erșova 
„O pânză m depărtare" — de Kataev
„Ce este o mină de cărbuni C. P. 63“ — de Geo Bogza 
„14 milioane ruble peste plan" — de P Glazov
„Egmont (teatru) — de Goethe
„Bijuterii de familie" — de Dumitriu
„Nuvele* (25) — de Gonciar
„Dușmanii și prietenii invizibili ai oamenilor" — de I.unkevici

Deasemenea a sosit întreaga colecție „Știința pentru toți*.

Recomandăm tovarășilor noștri să viziteze «Librăria 
Noastră» care le poate pune la dispoziție cărțile ce- 
interes.ează -x

CONFERINȚA
In ciclul de conferințe organizat de 'Sindicatul și 

Subfiliala A.R.L.U.S. -1. S. S. Hunedoara, Duminecă 18 
Sept.' orele 10,30 în sala Cazinoului I. S. S., va vorbi 
Tov. CHINDLER NICOLAE despre: Apariția vieții și a 
omului pe pământ.- Conferința va fi urmată de film 

INTRAREA LIBERA

d-ta îi spune Suhonin lui Er
milin, după ce i-a citit rându
rile, adică faptul că vagoanele 
stau prea mult pe șantiere, este o 
problemă destul de serioasă. 
Dar dece nu desvălui pricinile 
acestei situații ? Dece nu ana
lizezi mai adânc aceasta ches
tiune ? iată ce ar fi interesant 
pentru cititorii noștri și de fo
los pentru uzină!

Și Suhonin îi explică tovă- 
rășește corespondentului că 
menirea lui este, nu numai de 
a înregistra faptele așa cum un 
aparat fotografie reproduce au
tomat ceeace stă în fața lenti
lei, ci — ceeace este mult mai 
important — de a încerca să 
le îndrepte sau chiar să le 
prevină prin critica sa.

In felul acesta oamenii mun
cii, îndrumați, pas cu pas, de 
redactori, prind obiceiul de a

noi; care trăim acum 
asemănătoare aceleia 
o descrie Șolohov, 
„Pământ desțelenit1' 

foarte prețios ajutor.

muncitori, pentru un moment 
desamăgiți, își recapătă încre
de ea în Puterea Sovietică, în
țelegând că numai orânduirea 
socialistă le poate asigura un 
trai mai bun și o viață luminată.

Pentru 
o epocă 
pe care 
romanul 
este un 
Prin talentul de mare scriitor a 
lui Șolohov, trăesc în față noa
stră oameni asemănători acelora 
pe care îi întâlnim în munca 
noastră la sate, problemele 
grele și abstracte devin vii și 
putem recunoaște și deosebi 
mai ușor faptele mârșave-puse 
anume la cale cu bună știința de 
uneltele reacțiunii, de greșelile 
isvorîte din neștiință și lipsă 
de lămurire.

r

scrie. Simțindu-se stăpâni ai 
uzinei lor, ei semnalează, fără 
frică în ziarul lor, lipsurile și 
neajunsurile de care își dau 
seama, dar și invențiile, iniția
tivele, descoperirile, eroismul 
în muncă al. tovarășilor lor.
Flecare cititor să fie 

un oorespondent!
Cadrele de corespondenți se 

lărgesc neîncetat, complectân- 
du-se mereu cu noui și noui 
oameni ai muncii, în scrisul 
cărora se oglindește viața uzinei, 
viața nouă din care se desprind 
acele minunate mlădițe ale 
viitorului comunist, tot mai 
multe mlădițe.

Cadrele de corespon
denți sunt sprijinul cel mai de 
pieț al ziarului în lupta aces
tuia pentru a duce înainte 
economia socialistă, care se 
îndreptă cu pași repezi spre 
comunism. Iată dece lozinca 
ziarului „Sormovo Roșu" este 
„Fiecare cititor să fie un co
respondent".
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ajutor zilnic în munca noastră
Cum au ajuns muncitorii dela Turnă
toria de*oțel să înlăture timpii morți

Prin ziarul »Scânteia» Parti
dul vorbește în flecare zi mas- 
selor muncitoare, călăuzindu-le 
și îndrumându-le în toată acti
vitatea lor.

Schimbul de experiență atât 
de necesar în întrecerile socia
liste se face prin intermediul 
ziarului. Nivelul cultural și po
litic se ridică citind regulat 
ziarul, care tratează toate pro
blemele ce frământă massele 
largi muncitorești.)

In uzina noastră importanța 
citirii ziarului „Scânteia* e cu
noscută de toți muncitorii, și 
acolo unde se face citirea în 
colectiv, rezultatele se văd 
concret.

Prin articolele în care se arată 
succesele obținute printr’o bună 
organizare a muncii, și modul 
cum trebuesc organizate echi
pele, schimburile și secțiile, 
„Scânteia* a venit în ajutorul 
muncitorilor noștri, dându-le 
posibilitatea să obțină cele mai 
frumoase rezultate. La Turnă
toria de Oțel s’a introdus o 
metodă de lucru ce a fost po
pularizată îu „Scânteia* și ast
fel s’au redus timpii morți care 
se creiau pentru pregătirea 
materialelor și mașinilor.

Popularizarea inovațiilor, a 
stimulat pe muncitorii și tehni
cienii noștri care au introdus 
o serie de inovații, iar altele 
lunt în curs de executare.

Pe linie culturală și politică 
la fel ca pe linie profesională

FILMUL
„Ora, 6 după, ră,zboiu"

— PREZENTARE —

Artileriștii Kudriașev și Pa- 
vel Demidov, după ce au fost 
decorați la Kremlin, hoinăresc 
prin Moscova și se hotărăsc 
să se ducă la grădinița de copii 
din partea căreia primiseră un 
pachet pe front.

Varia, conducătoarea grădi
niței de copii, împreună cu cei
lalți locatari ai casei, pregăteș
te în cinstea lor o masă, care 
este turburată de alarmă aeri
ană. In tot timpul bombarda
mentului Kudriașev rămâne 
alături de Varia la postul ei 
le observație de pe acoperiș. 
La despărțire nouii prieteni 
făgăduiesc să-și scrie.

întâmplarea face ca ei să se 
revadă în apropierea frontului. 
Varia place deopotrivă lui 
Kudriașev și lui Demidov. Cei 
doi prieteni se înțeleg că acel 
căruia Varia îi va întinde întâi 
mâna, îi va declara tinerei fete 
sentitnentele lui, iar celălat nu 
va sta în calea prietenului său.

Varia îi întinde mâna lui 
Kudriașev care încurajat, o 
roagă să-i fie logodnică.

«Scânteia» ne vine în ajutor, 
lămurindu-ne și îndrumându-ne 
în flecare zi.

Secțiile: Mecanică, Magazia 
de produse, Modelăria, Paza, 
Comercial și altele, cunosc rea
lul sprijin ce l-au găsit în 
„Scânteia* și fac citirea în co
lectiv în mod organizat, cu dis
cuții asupra articolelor citite și 
modul cum pot fi ele aplicate 
în secția respectivă. Toți anga- 
jații secțiilor iau parte la dis
cuții, analizând toate proble
mele care frământă secția, le
gate de articolul citit.

La aceste sețții și abonamen
tele sunt într’un procentaj mai 
mare. — La secția Pază, 
98% din angajați sunț abonați, 
iar achitarea abonamentelor se 
face în mod conștiincios.

Sunt însă alte secții, în care 
citirea se face pentru a spune 
că a fost făcută.

La secția Magazie, unde nu 
se discută articolele citite, tov. 
Hurdu Nicolae, membru în 
biroul Org. de bază, nu ia parte 
niciodată la citirea ziarului.

Echipele de instalatori dela 
Atelierul Electric nu citesc zia
rul, rămânând cu un nivel po
litic foarte scăzut, neputând 
rezolva problemele cele mai 
ușoare ce frământă secția.

La Birourile Centrale C. I. C , 
tov. Furdui care ar trebui să 
stimuleze și pe ceilalți funcțio
nari și tehnicieni, nu ia parte 
la citirea ziarului.

Varia și Kudriașev se hotă
răsc să se întâlnească la ora 
6 după terminarea răsboiului.

Grav rănit în timpul luptelor, 
Kudriașev suferă amputarea 
unui picior.

Nevoind să lege soarta iubi
tei de cea a unui invalid, Ku
driașev roagă pe prietenul său 
Demidov să-i comunice Varei 
că el a murit.

Varia nu crede cele spuse 
de Demidov și în cele din ur
mă el îi mărturisește adevărul, 
dar Varia nu-și mai revede 
logodnicul căci Kudriașev dis
păruse.

Peste doi ani într’o mică 
gară se întâlnesc din întâm
plare „soldatul*1 Varia și co
mandantul unui tren blindat 
căpitanul Kudriașev. Ei își re- 
înoesc jurământul de dragoste 
și-și dau din nou întâlnire la 
ora 6 după răsboiu.

Răsboiul s’a sfârșit și pe po
dul de lângă Kremlin, Kudria
șev, după o chinuitoare aștep
tare își revede logodnica.

Lipsurile acestea trebuesc 
lichidate, convinși fiind de ma
rele rol ce îl are ziarul «Scân
teia» în activitatea noastră.

In cinstea celei de a 5-a ani
versări dela apariția legală a 
„Scânteii* să intensificăm mun
ca pentru a mări numărul de 
abonamente, pentru a fi cu 
achitarea lor la curent și pen
tru a organiza mai temeinic 
citirea în colectiv a ziarului.

In felul acesta vom întâm
pina cu cinste ziua de 25 Sep
temvrie — ziua „Scânteii*.

T. Brănescu 
coresp. voluntar

Nelichidând birocratismul dăm situații ireale — sau
DISPARIȚIA UNUI

Văd că se dărâmă norme 
peste norme în Uzina noastră. 
Pot să cred că se trimite mur
dărie în loc de retortă sau se 
inversează vagoanele trimițân- 
du-se fontă în loc de zgură 
granulată, iar în loc de zgură 
granulată se trimite fontă. Insă 
nu pot să cred și nici nu 
vreau să cred că poate să 
dispară un vagon 1 Și totuși de 
dispărut a dispărut. — Să ve
deți cum:

Biroul de Recepție a întoc
mit un Proces Verbal de re
cepție cu Nr. 11.631 pentru 
un vagon cu fier vechiu tri
mis de către D. A. C., Centrul 
Județean Oradea. Cercetându- 
se situația intrărilor s’a cons
tatat că acest vagon nu a 
intrat în Uzină I Poate o fi 
fost omis depe situații. Și ast 
fel s’a pornit în căutarea lui 
în mod planificat. Controlând 
poziția de sosire, 2015, a fost 
găsit că a intrat în ziua de 17 
VIII. a. c. S’ar fi putut să so
sească numai documentul, ur
mând ca vagonul să sosească 
cu un alt tren. Gara având o 
situație de sosire a vagoane
lor, a dovedit că acest vagon 
a sosit la data de mai sus o- 
dată cu documentul. Deci va
gonul cu fier vechiu „a sosit* 
Urmăritorul a mers la Secția 
Incărcări-Descărcări pentru a 
vedea dacă intr’adevăr a fost 
descărcat vagonul cu pricina. 
Surprins a constatat că nu a 
fost descărcat de către oamenii 
secției, precum nu a fost des
cărcat nici cu macaraua. In 
consecință vagonul „nu a fost 
descărcat», și fiind intrat în 
uzină a fost căutatpe toate liniile 
circulabile și moarte, însă nu 
a fost găsit. — Controlând 
plecările din gară s’a constatat 
că vagonul nu a plecat, deci 
trebue să fie în uzină. S’au con-

La o consfătuire de produc
ție, între muncitorii și techni- 
cienii turnătoriei de oțel, s’a 
constatat următorul lucru:

Dacă nisipul, modele și scu
lele, sunt pregătite înainte de 
începerea lucrului, producția 
sporește mult prin reducerea 
timpilor morți.

Din ziua de 6 Septemvrie 
turnătorii de oțel au și pus în 
practică această metodă.

Echipa U.T.M.-istului Picu 
losif, a depășit norma în ziua 
de 6 Sept, cu 75,4% iar e- 
chipa lui Lada Ioan, în aceaș 
zi, cu 89,9%.

Această metodă este practică 

trolat scriptele plecărilor vagoa
nelor la Ghelar, cu toate că 
aici este cale îngustă (scriptic 
se poate trimite și pe cale în
gustă) dar nu a fost găsit nici 
aici. Cerând părerea Șefului Gă
rii, acesta a spus să facă uzina 
o adresă către D.A.C. Oradea,în 
care să arate că nu a sosit 
vagonul iar D.A.C. să facă o 
adresă că a trimis vagonul și 
apoi pe baza adresei să se în
ceapă cercetări.

Sugerăm tovarășului șef 
al gării ideia să dirijeze pe 
linia moartă birocratismul. Gă-

La Construoții Metalioe,

ECHIPA LUI GUȚU TOMA 
deține „Drapelul de fruntașă11 
în întrecerea

Rezultatele întrecerilor socia
liste, pornite la Secția Con
strucții Metalice, au fost anali-' 
zate în ședința de producț'e 
din 6 Septemvrie.

S’a constatat că majoritatea 
echipelor au întrecut normele.

In fruntea lor s’a clasat 
echipa lui Guțu Toma, com
pusă din Aiben Francisc, Bu- 
lavcă Mihai, Popescu Constan
tin și Stăncoane Alexandru, 
care au depășit normele cu 
150%, luând astfel „Drapelul de 
Fruntașă* în secție.

In întreceri s’a mai eviden
țiat Brigada Tineretului con
dusă de Tudoran Aurel care a 
depășit norma cu 130%, și 
echipa de nituitori a lui Balint 
Carol.

Stimulați de rezultatele obți
nute, muncitorii dela Construcții 
Metalice și-au luat angajamen
tul ca în cursul lunii Septem
vrie să depună mai mult elan ' 

oriunde se lucrează la piese 
mari, care necesită multe pre
gătiri la executarea lor.

După ce termină schimbul 
I lucrul, rămâne un muncitor, 
în secție, care se ocupă de 
pregătirea nisipului necesar 
formării tiparului, se îngrijește 
de modele, și se interesează 
de comenzi, pentru-ca munci
torii care vin a doua zi să 
găsească toate, puse la în
demână.

Și în felul acesta, muncitorii 
au posibilitatea de a începe 
lucrul la ora fixată și cu unelte 
îngrijite.

Radu Zaharia.

VAGON
sirea „ca intrat" în uzină a va
gonului și negăsirea lui nici la 
descărcări, precum și neînregis
trat nicăieri, dovedește multă 
neatenție din partea dirijorilor 
precum și a celor care înregis
trează intrările și eșirile va
goanelor.

Sperăm că dispariția vago
nului 710969 a luat cu el și 
neatenția multor tovarăși și am 
vrea să citim în această gazetă 
un articol întitulat «Dispariția 
birocratismului".

T. Nicuță 
coresp. voluntar.

pe secție
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor ce revin secției.

Neamțu Aurel 
coresp. voluntar

Pe marginea corespon
dențelor nepublicate

In această rubrică vom răspunde tuturor 
tovarășilor, a căror corespondente nu 

au fost publicate.

Tov. Hudrea Ioan. — Ultima 
Dv. corespondență „Trei Crai 
dela Hunedoara", cere un spațiu 
prea mare pentru ziarul nostru. 
Continuați a ne trimite cores
pondențe, însă mai concrete.

Tov. Neacșu T. — Datele ce 
le conține corespondența Dv. 
sunt prea vagi, nu se pot con
trola. Scrieți-ne mai mult despre 
realizările și lipsurile secției Dv.

Tov. ing. Rimbaș. — Ne tre
buesc realizările muncitorilor 
dela exploatările noastre silvice. 
Materialul trimis l-am reținut 
pentru documentare.

Comitetul de redacție
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In întâmpinarea zilei de 7 Noemvrie

„4 ȘARJE IN 24 ORE“
este angajamentul oțelarilor dela cuptorul 9lr. 1

La Secția Edil s’au obținut 
depășiri de norme și economii

Muncitorii dela cuptorul Nr. I 
al secției Oțelăria Siemens 
Martin, au pornit întreceri în 
cinstea zilei de 7 Noemvrie cu 
lozinca ,4 șarje în 24 de ore, 
oțel de bună calitate"^

însuflețiți de dragoste pentru 
Patrie, oțelarii dela cuptorul 
Nr. 1 au reușit încă din primele 
zile să înregistreze noui victorii 
în lupta pentru Plan.

Astfel, în primele șapte zile 
ale lunii Septemvrie, ei au dat 
în 21 de schimburi 27 șarje, 
cu o durată medie de 6 ore și 
14 minute, realizând astfel în 
medie 3,86 șarje în 24 ore.

Echipa schimbului Ilea Ion, 
s’a clasat prima în întreceri, 
dând în 8 schimburi 12 șarje 
cu o durată medie de 5 ore și 
20 minute și a realizat 4,5 șarje 
în 24 ore. A doua este echipa

Protecția muncii, condiție de 
bază a măririi productivității

(Urmare din pag. 1) 
palmiere, mănuși și saboți. 
Pentru anul viitor sunt prevă
zute cantități duble sau 
chiar triple de asemenea mate
riale de protecție.

Noul Oraș Muncitoresc, în 
care până acum locuesc peste 
180 de familii, este una din 
acțiunile mari menite să asigure 
oamenilor muncii condițiuni 
bune de trai. Nivelul sanitar al 
muncitorilor din uzina noastră 
a crescut. Avem astăzi un spital 
cu 60 de paturi, sală de chi
rurgie, radiografie și farmacie 
și un dispensar policlinic de
servit de 7 medici, care depun 
toate eforturile pentru menți
nerea sănătății celor ce mun
cesc. La furnale funcționează 
o infirmerie, iar în fiecare secție 
funcționează câte un colț sani
tar, servind pentru intervenția 
imediată în cazuri de accidente 
în producție.

încă din 8 August a început 
renovarea dispensarului poli
clinic care va funcționa cu 15 
cabinete pe specialități, un mic 
dispensar T. B. C., săli de radio
grafie și radioscopie, laborator 
de analize, laborator de farma
cie, și prevăzut cu multe alte 
instalații moderne.

Pentru această lucrare, Mini
sterul Sănătății a alocat un fond 
de 2.000 000 lei, iar restul până 
la 4.500.000 lei, — cât valo
rează întreaga lucrare, — va fi 
Suportat de Uzinele noastre din 
diferite fonduri și economii.

Peste 800 de salariați au fost 
tn vara aceasta în diferite sta
țiuni balneo-climaterice, unde 
și-au petrecut concediul de 

lui Rotea Liviu care a obținut 
în 7 schimburi 9 șarje, cu o 
durată medie de 6 ore și 13 
minute, realizând 3,86 șarje în 
24 ore. Echipa lui Horvat Ala- 
dar, a dat câte o șarjă pe 
schimb cu o durată medie de 
5 ore și 45 minute.

In aceste 7 zile, planul de 
muncă al oțelarilor dela cup
torul Nr. 1 Siemens Martin a 
fost depășit cu 20,16 la sulă, 
ceesce înseamnă produse peste 
plan în valoare de 2 263.680 lei.

La obținerea acestor realizări 
au ajutat într'o largă măsură 
modificările aduse cuptorului 
Nr. 1 cu ocazia reconstruirii lui. 
Astfel grilajul dela camerele 
regeneratoare fiind modificat, 
s’a mărit suprafața de încălzire 
și deci capacitatea de cumulare 
a căldurii pentru topire. Dea- 

odihnă, refăcându-și forțele pen
tru a reveni în producție cu 
nou elan de muncă.

Dacă s’au realizat importante 
îmbunătățiri în domeniul pro
cesului technologic, și în gene 
ral în domeniul protecției mun
cii și ridicării nivelului sanitar 
al oamenilor muncii, sunt încă 
lipsuri pe care Sindicatul și 
Direcțiunea sub îndrumarea și 
cu sprijinul Partidului vor tre
bui să le înlăture neîntârziat. 
O atenție deosebită trebuește 
dată măririi numărului munci
torilor care urmează cursuri de 
calificare profesională, și mai 
ales muncitorilor nodi angajați 
în uzină care în cel mai scurt 
timp să poată cunoaște bine 
procesul de producție și meto
dele de muncă, realizând o pro
ductivitate mai mare, înlăturând 
posibilitatea accidentelor și cre- 
indu-și totodată condiții mai 
bune de trai.

Sub îndrumarea Partidului, 
Sindicatul, Direcțiunea și con
ducerile tuturor secțiilor, tre- 
buesc să sprijine efectiv Comi
sia de organizare a protecției 
muncii, care a luat ființă în 
uzinele noastre — în urma hotă- 
rîrii plenarei Comitetului Central 
al C. G. M. — pentru a asigura 
condițiunil mai bune de muncă, 
securitatea muncii și creșterea 
necontenită a nivelului sanitar 
al tuturor salariaților, asigurând 
prin aceasta succesul eforturilor 
tuturora, în direcția realizării 
unei înalte productivități a 
muncii, condiție de bază în lupta 
pentru pacea și bunăstarea 
Patriei noastre, în lupta pentru 
socialism.

semeni, prin mărirea secției ca
nalului de gaze și a ventilului 
Forter, s’a reușit să se obțină 
un tiraj mai mare.

Topitorii au depus un nepre
cupețit efort, conducând focul 
cuptoarelor conform prescripțiu 
nilor tehnice și cil o atențe 
încordată. □.

Muncitorii uzinei noastre privesc cu încredere

Măsurile luate pentru asigurarea lucrului în 
bune condițiuni în timpul iernii

Pentru a preîntâmpina greu
tățile în producția din timpul 
iernii, în uzina noastră se duce 
o muncă febrilă, pentru a asi
gura condițiunile cele mai bune 
de muncă.

In urma Decretului lege Nr. 
359 din 20 August 1949, pri
vitor la protecția muncii în 
uzinele noastre, s’a constituit 
biroul technic pentru protecția 
muncii, condus de tov. ing. șef 
Egy Gheza, birou care în șe
dința de lucru avută în ziua de 
9 Septemvrie a luat hotăriri 
importante în urma propuneri
lor făcute de tovarășii respon
sabili ai secțiilor, luându și an
gajamentul ca toate lucrările 
aprobate de birou, să fie exe
cutate în termenul fixat pentru 
fiecare în parte.

Redăm aci câ’eva lucrări im
portante cari în urma angaja
mentelor se vor duce la bun 
sfârșit:

Terminarea celor două mari 
vestiare și băi cu dușuri dela 
Furnal, teren de sus și teren 
de jos.

înființarea în 14 zile a 2 
posturi sanitare de prim ajutor, 
înzestrate cu material sanitar și 
personal corespunzător.

Investițiile sunt chemate 
să sprijine munca forjeriior

Multe și urgente sunt comen
zile pe care trebue să le execute 
Secția Forje.

Muncitorii acestei secții — 
antrenați în întreceri — depun 
eforturi pentru a depăși normele.

Rezultatele lor sunt demne 
de toată lauda, căci în ciuda 
tuturor dificultăților ei îndepli
nesc și depășesc Planul.

Fruntașă este echipa lui Cor- 
doș Victor care a câștigat dra
pelul întrecerilor între echipe.

Insă pentruca munca forjeri- 
lor să fie încununată cu mai 
mult succes, este necesar ca 
Investițiile să termine lucrările 
de betonare, pentru a se con
solida ciocanele și a se astupa

In urma muncii de lămurire 
dusă de colectivele de agitatori, 
responsabilii sindicali și mem
brii de Partid, muncitorii secției 
Edil, printr’o mai bună organi
zare a muncii, au reușit să 
obțină încemnate depășiri de 
normă și economii depășind an
gajamentele luate în întrecerile 
pe luna August.

Echipa dela Gater a depășit 
norma cu 42,96%, zidarii cu 
41,78%, tâmplarii cu 4O.8O°/o, 
dulgherii cu 40,17%, zugravii

Acoperirea și repararea aco- 
perișelor halelor.

Terminarea instalației de în
călzire și ventilație la Turnătorii 
și Construcții Metalice

Iluminarea reglementară a 
atelierelor și incintei uzinei.

Amenajarea conducte'or, ca
nalelor și instalațiilor de răcire 
pentru iarnă și alte lucrări pre
ventive.

In urma experiențelor câști
gate în ultimii ani, S ndicatul 
și conducerea uzinei, aduc 
multe îmbunătățiri, atât pentru 
păstrarea tn bune condițiuni a

Bobinatorii și instalatorii 
au realizat lucrări importante

întrecerile socialiste, au fă
cut ca muncitorii secției Elec
trice, să obțină frumoase rezul
tate în muncă.

Cabina de înaltă tensiune ce 
s’a construit la Trasaj, mon
tarea macaralei Nr. 4 dela 
O. S. M, mutarea cablului 
subteran în 2 ore in loc de 3 
ore, repararea în timp record 

șanțurile care brăzdează întreaga 
hală și îngreunează manevrarea 
barelor ce trebuesc forjate.

Lucrările sunt începute de 
peste 5 luni de zile și ar fi 
necesare încă două zile pentru 
a le termina.

Muncitorii Secției Forje își 
iau angajamentul de a face 
muncă voluntară pentru a ajuta 
Serviciului Investiții să execute 
aceste ultime lucrări, adică 
probarea conductelor și acope
rirea lor.

Serviciul Investiții este dator 
a ajuta munca forjerilor pentru 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor ce le revin.

Casapii loan 
comp, voluntar 

cu 37,76% și epaduc-tierii cu 
37,35%.

In întrecerile pe luna August 
au fost antrenați 154 tovarăși 
din efectivul secției de 190. 
Conducerea secției s’a angajat 
ca pe luna Septemvrie să an
treneze și pe ceilalți muncitori 
în întrecere.

Pentru luna Septemvrie, mun
citorii Secției Edil, și-au luat 
noui angajamente și sunt ho- 
tăriți să le depășească.

Vasile Simlon 
coresp. voluntar.

utilajului, cât și pentru protecția 
muncii, asigurând astfel condi
țiuni optime de înd p'inire a 
Planului de Stat și în timpul 
iarnii.

Muncitorii din uzină privesc 
cu mare bucurie măsurile luate, 
care dovedesc marea grijă a 
Partidului nostru pentru pro
tecția celor ce făuresc socia
lismul, dând tot ajutorul 
pentru înlăturarea greutăților 
moștenite d’n timpul sânge
roasei exploatări a regimului 
burghezo-capitalist.

Pocola Gavrll 
coresp. voluntar

La Atelierul Electrio

a motoarelor electrice, sunt 
rezultate care ilustrează că la 
Atelierul Electric, s’a dus o 
puternică muncă de agitație, 
ale cărei roade încep să apară.

Ziarul de perete este un 
mijloc pe care îl folosesc mun
citorii pentru a arăta succe
sele, propunerile și nevoile 
secției. Grupele sindicale func
ționează bine, antrenând și 
stimulând pe toți angajați!.

La Atelierul Electric s’au e- 
vidențiat prin punctualitate in 
muncă: bobinatorul Văcărețu, 
electricienii Naghi, Toma Tra- 
ian, Gheicev Petru și alții.

Dar mai sunt exemple 
negative. — Bobinatorul Cos- 
ma ar trebui să se poarte cu 
mai multă seriozitate cu to
varășele bobinatoare și să nu 
le stropească cu apă în timpul 
lucrului.

Atelierul Electric, deși cu 
personal de specialitate insu
ficient, face față lucrărilor ce 
i-se încredințează și în cons
fătuirile de producție, în urma 
analizei muncii, s’au luat noui 
angajamente pentru păstrarea 
în bune condițiuni a instalații
lor electrice din uzină,

I. Ciolna, 
coreip. voii
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