
Anul I. Nr. 13. 4 paf ini S Lai Mlerouri, 31 Septemvrie 1340

Prin înlăturarea lipsurilor din trlm. III, SE ÎMPLINESC
ÎNAINTE, pentru îndeplinirea

Planului de Stat pe cel 
de al patrulea trimestru

5 ani dela apariția legală a „Scânteii"

Ne despart doar câteva zile 
de 1 Octomvrie, dela care datâ, 
vom trece în ultimul trimestru 
al primului nostru Plan de Stat.

Programele de producție pe 
cel de al treilea trimestru, în 
majoritatea secțiilor din uzina 
noastră au fost îndeplinite îna
inte de termen.

Laminoriștii au reușit să 
termine programul trimestrului 
III pe ziua de 16 August a. c., 
muncitorii dela Turnătoria de 
fontă produc în contul lunei 
Nocmvrie, iar cei dela O. S; M. 
și Minele de fier Ghelar, dau 
producție în contul lunei Octom
vrie și mai multe echipe de 
mineri, lucrează în contul anu
lui 1950.

Funcționarii secțiilor Vânzări, 
Contabilitate și Salarii — antre
nați în întreceri socia’iste — au 
dat un ajutor efectiv secțiilor 
productive.

Pe cel de al patrulea trime
stru muncitorii, technicienii și 
funcționarii uzinei noastre, tre- 
bue să-și sporească eforturile, 
pentru a arăta voința lor de 
luptă, pentru un trai mai bun 
și pentru pace, împotriva ațâță
torilor la un nou război.

In acest scop trebue să 
lichidăm cu lipsurile avute in 
cadrul celui de al treilea tri
mestru și să organizăm mai 
temeinic Întrecerile socialiste.

In unele secții ca: Furnale, 
Mecanică, Construcții Metalice, 
Forță și altele, întrecerile socia
liste n’au fost organizate in 
bune condițiuni, nefiind susți
nute de o agitație politică vie, 
și — cu toate că s’au obținut 
succese — eforturile muncito
rilor, ar fi putut să dea roade 
și mai buna.

Comisiile de întreceri, au 
sarcina de a urmări zi cu zi 
desfășurarea întrecerii, să cu
noască greutățile întâmpinate 
în muncă, și să ia măsuri pen
tru înlăturarea lor, pentru a 
evita cazuri asemănătoare celui 
dela secția Forje, unde munci
torii în cadrul primei întreceri 
pornite — n’au știut sarcinile 
lor, ba mai mult, mulți dintre 
ei nici n’au știut că sunt în 
întrecere, din cauză că între
cerea a fost pornită în mod 
birocratic, neprelucrându-se în 
întregime cu muncitorii.

întrecerile socialiste, trebue 
să fie organizate pe baze con
crete, și obiectivele, prelucrate 
dela om la om.

Agitatorii de Partid, au sar
cina să urmărească zi cu zi 
mersul muncii, arătând rezul
tatele obținute, prin gazeta de 
perete, grafice de producție și 
stația de amplificare, populari
zând fruntașii în producție șl 
inovatorii în muncă.

Cu toate că s’au făcut o 
serie de inovații importante, 
gazetele de perete din secții nu 
prea vorbesc despre ele. Ino
vațiile tovarășilor Brânzan Ioan 
dela Forță, Blaga Ioan dela 
Fabrica de Oxigen, Alic Avram 
dela Construcții Metalice, nici 
n’au fost arătate la gazetele de 
perete din secțiile respective, 
irosindu-se astfel mijloacele cele 
mai eficace de agitație pentru 
intensificarea eforturilor în în
treceri.

Pe lângă aceste lipsuri mai 
persistă și lipsa de aprovizio
nare, care dăunează bunului 
mare al producției. In ziua da 

Fiileși Victor 
(Continuare în pag. 4)

De aproape 21 ani .Scân
teia" promovează în sânul pro
letariatului și al țărănimii mun
citoare, în sânul masselor largi 
populare, — ideile mărețe ale 
lui Marx—Engels—Lenin—Sta- 
lin. „Scânteia" ca unul din 
principalele instrumente pur
tătoare de idei ale Partidului 
nostru și arma cea mai ascu
țită, a mobilizat clasa munci
toare și poporul în jurul liniei 
Partidului, pentru doborârea 
fascismului, a regimului bur- 
ghezo-moșieresc, a reacțiunii și 
a stâlpului său — monarhia.

Apltcănd metoda sovietică

Zidarii ZaRaria Jîicolae și ZaRaria SReorgRe 
au realizat 2,5 metri cu6i de zidărie pe oră
Răspunzând chemării la în

trecere, lansată de zidarii gălă- 
țeni sub lozinca: »Cel puțin 
un metru cub de zidărie pe oră«, 
echipele de zidari din întreprin
derea Nr. 12 Hunedoara, ce 
lucrează pe Șantierul Școlii 
Profesionale dela Orașul Mun
citoresc, au pornit la întrecere 
pentru realizarea și depășirea 
planului.

Din inițiativa tov. ing. Pă- 
trașcu s’a aplicat metoda sovie
tică de zidărie, ajungându-se 
să se depășească normele atin
se de zidarii gălățeni.

Zidarul Zaharia Nicolae, aju
tat de doi ucenici, a realizat 
in prima zi a aplicării metodei 
sovietice 1,22 metri cubi pe 
oră și zidarul Zaharia Gheorghe, 
împreună cu doi ucenici a re
alizat 1,15 metri cubi pe oră, 
depășind cu peste 500% rezul
tatele obținute anterior.

După două zile de aplicare 
a metodei sovietice, s’a ajuns 
la 2,5 metri cubi pe oră.

De remarcat este faptul că 
ueenieii întrebuințați erau uce

Ea a militat pentru triumful liniei 
Partidului, pentru instaurarea 
Republicii Populare Române. 
Ea a militat și militează pen
tru țelul fundamental al Parti
dului și proletariatului pentru 
victoria regimu'ui de viață so
cialistă în țara noastră.

De aproape 21 ani „Scânteia" 
continuă tradițiile revoluționare 
ale presei comuniste, care a 
apărat cu dârzenie, dela naș
terea Partidului nostru, intere
sele proletariatului și ale celor 
ce muncesc cu brațele și cu 
mintea, la orașe și sate, îm

nici tineri, cari lucrează de abea 
de câteva luni pentru însușirea 
meseriei.

Rezultatele obținute de zidarii 
șantierului dela Școala Profe
sională constitue un stimulent

La Minele din Ghelar

Șapte echipe Increasă 
in contnl anului 1950

Continuând cu avânt între
cerile socialiste în cadrul ce
lui de al treilea trimestru al 
Planului de Stat, minerii dela 
Ghelar au obținut importante 
succese în luna August și în 
prima decadă a lunii Septem
brie, în urma cărora ei lucrea
ză în contul lunii Octombrie. 
Urmând exemplul echipei frun
tașe condusă de Lup Ioachim, 
care încă dela 1 August lucrea
ză în contul anului 1950, echipe
le tovarășilor Lobonț Moise, 
Răceanu Adalbert, Topliceanu 
Moieo, Dogaru Aurel, Vaaiu 

potriva exploatatorilor din in
terior și a imperialiștilor, de 
peste hotare.

De peste 5 ani de lega
litate dela eliberărea țării noas
tre de către invincibila Armată 
Sovietică, „Scânteia" și-a în
deplinit cu cinste misiunea de 
agitatoare și organizatoare de 
masse în lupta împotriva reac
țiunii din țară și a imperialiș
tilor străini.

„Scânteia" a promovat înal
ta conduită morală a Partidu
lui, cuvântul de prietenie și 

(Continuare în pag. 2) 

pentru toți zidarii dela celelalte 
șantiere, care au și pornit ac
țiuni pentru aplicarea metodei 
sovietice în zidărie.

P. Plotnicov 
corMp. voluntar

Ion, Crăciunescu Constantin și 
Lup Florea au terminat în ziua 
de 5 Septembrie planul lor 
anual și depun eforturi sporite 
pentru a produce alte sute do 
tone de minereu în contul 
anului viitor.

Pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului de pro» 
ducție al minei, cele 82 echi
pe de mineri dela Ghelar con
tinuă cu succes întrecerile por
nite sub lozinca: „Trei tone 
de minereu pe om și schimb 
— minereu de bună calitate",
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PENTRU A PREVENI ACCIDENTELE

Să dăm mai multă atenție
NOILOR ANGAJAȚIINIȚIERII■

I. S. S. H. — „METALOCHIMIC" BEȘIȚA
5-1 (1-0)

Luni, 19 Septemvrie a. c. s’a jucat în localitate Matchul 
amical dintre echipa locală și „Metalochimic" Reșița, soldându- 
se cu scorul de 5—1 în favoarea echipei hunedorene.

Jocul pornește într’un ritm rapid, și dela început se vede 
dominarea echipei noastre, care se menține până la sfârșitul 
jocului.

Scorul arată că înaintarea noastră a jucat foarte eficace, 
ajungând la mai multe acțiuni periculoase în fața porții adverse, 
marcând cinci puncte.

La fluerul arbitrului Crișan (Sțmeria) s’au aliniat următoa
rele formații:

I. S. S. H.: Nebela, Tătar II, Lucaci, Sass, Pop, Moscu, 
Schertz, Ținea, Bundic, Ungvari, (Constantinescu) și Varga.

„Metalochimic" : Schvagher, Șiclovan, Kolnic, Apro, Nea- 
grău, Marc, Bolog, Davidescu, Zsizsik, Poșa și Almer.

Au marcat: Bundic (de 4 ori) și Schertz pentru I.S.S.H., 
iar Marc pentru oaspeți. S’au remarcat: Moscu, Sass, Shertz, 
și Bundic din echipa noastră, iar Marc -dela Metalochimic.

Drago Artur
coresp. voluntar

Din activitatea Subfilialei 
—= I. S. S. Hunedoara

A. R. L. U. S., Asociația Ro
mână pentru Strângerea Le
găturilor de prietenie cu 
U. R. S. S., desfășoară o acti
vitate rodnică pentru populari
zarea științei celei mai înaintate, 
știința sovietică.

Conferințele organizate în 
acest scop, atrag mii de oameni 
ai muncii dornici de a cunoaște 
metodele sovietice, pentru ca 
aplicându-le, rezultatele lor să 
contribue la realizarea Planului 
de Stat.

Subfiliala ARLUS. - I.S.S., - 
a organizat un ciclu de confe
rințe, — ce se țin săptămânal —

Se împlinesc 5 ani dela 
apariția legală a „Scânteii"
(Urmare din pag. 1) 

frăție al oamenilor muncii dela 
noi, .cu marele popor sovietic, 
Cu marea și puternica Uniune 
Sovietică.

„Scânteia" a promovat înalta 
conduită morală a Partidului 
nostru, spiritul revo'uționar al 
clasei muncitoare și a tuturor 
celor ce muncesc.

In anul acesta, sărbătorim 
„Scânteia" în momentul când 
în fața noastră a tuturora, stă 
marea sarcină a realizării cu 
Succes a primului nostru Plan 
de Stat.

Și în această direcție „Scân
teia" a fost aceea care a mo
bilizat massele largi de mun
citori, antrenându-i în întreceri 

conferințe ce propagă știința, 
spulberând întunericul ce per
mitea infiltrarea în popor a 
superstițiilor și misticismului, 
arme de luptă ale burgheziei.

In zilele de 17 și 18 Sept,, 
s’a rulat pentru membrii 
A.R L.U S., și pentru evidcnțiații 
în producție, filmul „Academi
cianul I. Pavlov."

Din acest film, putem con
stata deosebirea fundamentală, 
între cinematografia sovietică 
și cinematografia capitalistă.

In timp ce cinematografia 
capitalistă nu urmărea decât 
beneficii și propagarea moralei 

socialiste având ca rezul
tat, ca în luna AUgust, mai multe 
echipe de muncitori și chiar 
fabrici să și îndeplinească Pla
nul de Stat pe anul 1949, și 
să lucreze în contul anului 
1950.

La 25 Septemvrie oamenii 
muncii din Hunedoara, împre
ună cu întreaga clasă munci
toare din țara noastră, vor săr
bători a cincia aniversare dela 
apariția legală a ziarului „Scân- 
teia“. In toate centrele din ța
ra noastră vor avea loc ser
bări populare la care clasa 
muncitoare și țărănimea va săr
bătorii cu entuziasm și însuf
lețire, cea de a cincia aniver
sare legală a ziarului „Scânteia".

In uzina noastră, procesul 
de fabricație își mărește ritmul 
pe zi ce trece. Circulația prin 
uzină se accelerează. Liniile de 
înaltă tensiune, gazele de fur
nale, scurgerea fontei și a oțe
lului, vagonete cu sguri fier
binți sunt pericole care pân
desc nouii angajați ai uzinei, 
care nu cunosc circulația prin 
uzină.

Datorită faptului că pe iniție
rea noilor angajați nu s’a pus 
accentul dorit, se ivesc lunar 
de cca. 60 de cazuri de acci
dente în muncă și în mare parte 
cu nouii angajați.

Pentru a evita aceste acci
dente tehnicienii, maeștrii și 
conductorii de șantiere, au da
toria de a îndruma la școala 
de instruire și calificare pe toți 
acei muncitori cari nu sunt 
pregătiți suficient pentru locu

A.B.LU.&

sale decadente, urmărind de
zastrul moral în rândurile 
tineretului spectator, prin 
filmele de aventuri cu gang
steri, cow-boy și comedii 
nesănătoase, în opoziție cu 
aceasta, cinematografia sovie
tică, vine în ajutorul oamenilor 
de știință, arătându-le metodele 
de muncă cele mai eficace, 
realizările savanților sovietici și 
modul cum lucrează savanții 
sovietici pentru a obține rezul
tatele cele mai strălucite.

In filmul I. Pavlov, se poate 
urmări pas cu pas mentalitatea 
sănătoasă, patriotismul și tena
citatea oamenilor de știință 
sovietici.

Primele insuccese nu-i de
moralizează, și rezultatele mi
nunate obținute nu-i fac să se 
culce pe laurii victoriei.

Cu perseverență, luptă zi de 
zi, pentru cucerirea de noui 
succese științifice, pe care le 
pun în slujba poporului, toată 
activitatea savanților fiind că
lăuzită de principiile socialiste, 
bazate pe teoria marxistă- 
leninistă.

Spectatorii, — printre care și 
mulți medici—au asistat cu mult 
interes la acest mare film, en
tuziasmul lor ilustrând mulțu
mirea pentru cunoștințele acu
mulate.

Astfel A. R. L. U.S., își înde
plinește rolul de popularizarea 
științei și culturii sovietice, bază 
sigură a clădirii socialismului 
in Republica Populară Română.

N. Babarți

asupra 
la care

fi bine

rile lor de muncă, creind astfel 
siguranța de stăpânire 
mașinilor și instalațiilor 
lucrează.

Pe lângă aceasta, ar 
ca în cadrul consfătuirilor de 
producție sau chiar în ședințe 
speciale cu muncitorii noui 
angajați și necalificați, tehni
cienii din fiecare sector de 
muncă să le atragă atenția asu
pra pericolului ce există în 
unitatea respectivă, dându-le 
instrucțiunile și lămuririle nece
sare pentru evitarea accidente
lor în muncă.

Deasemeni muncitorii să 
fie foarte atenți la circulația

CE SA CETIM?
„ÎNFRÂNGEREA" de A. 

Fadeev (Editura de Stat).
Un ep sod din răsboiul civil, 

dintre 1919—1920, zugrăvit în 
culori vii și puternice.

In ținuturile de stepă asiati
că, scene caracteristice, pline 
de viață de luptă activă, 
înfățișează o mare felurime 
oameni și de caractere, ne 
rată rolul adânc și eficace 
ostașilor și comandanților, ade- 
vărați bolșevici care prin pildă, 
îndrumări și fapte, isbutesc să 
mențină voința de luptă a 
oamenilor, să-i orienteze pe 
linia justă, care-i va condu
ce în cele din urmă la instau
rarea societății socialiste.

*

ne 
de 
a- 
al

„TEORIA PROBELOR JU
DICIARE" de Acad. A. I. Vi- 
șinschi.

Autorul expune pe larg de
osebirea dintre teoria probelor 
judiciare în dreptul care con
duce societatea burgheză. El 
arată, între altele, ca 
cluzie, că în Uniunea 
că baza dreptului în 
de probe o formează 
gerea intimă a judecătorului, 
care aplică întotdeauna metoda 
dialectică marxist-leninistă.

*

o con- 
Sovieti- 
materie 
convin-

de„ARTA CREAȚIEI"
Al. Popovschi.

Autorul prezintă într’o for
mă literară viața și metodele 
de lucru ale lui T. D. Lâsenco, 
urmașul și continuatorul genial 
al lui Miciurin. „ARTA CRE
AȚIEI" este un îndemn la 
muncă atât pentru oamenii de 
știință, cât și pentru muncitorii 
CU brațele dela orașe și sate.

* * 

între liniile ferate din uzină, în 
special la porțile de eșire Nr. 8 
și 10, totodată să nu se atingă 
de cablurile electrice ca să nu 
se mai întâmple cazuri asemă
nătoare celor anterioare.

In decursul nopții să nu se 
mai doarmă în vagonete, la fel 
să evite plimbările inutile sub 
macaralele din curtea uzinei.

Alăturând aceste lipsuri și 
instruind muncitorii necalificați 
și cadrele tinere, vom reuși să 
eliminăm desele cazuri de ac
cidente.

Ing. Țoculescu Aristide 
coresp. voluntar.

„C. A. TIMIRIAZEV" de D. 
Țelin. '

Viața și opera acestui mare 
om de știință pe care Maxim 
Gorchi l-a numit popularizator 
„excepțional de minunat al a- 
devărurilor științifice".

Timiriazev, care a înfruntat 
sub regimul țarist reacțiunea 
neagră, este unul din cei mai 
de seamă înaintași ai „miciu
rinismului," lărgit și aplicat azi 
în Uniunea Sovietică pe o scară 
atât de mare de T. D. Lâsen
co și de colaboratorii săi.

*

„ISTORIA PEDAGOGIEI"
Lucrare întocmită de Acad. 

Mihail Roller, conf. univ. I. 
Bălănescu, conf. univ. I. Bercu 
și prof. E. Wegl, pe baza unui 
documentat material sovietic și 

unui material inedit.
*

„ȘTIINȚA ÎNAINTEAZĂ" de 
B. S. Haldane.
O serie de articole de popu

larizare științifică a unor pro- 
pleme de covârșitor interes 
care au frământat omenirea din 
timpurile străvechi până azi. 
Autorul tratează subiectele, pu
nând accentul pe valoarea me
todei de gândire dialectice 
marxiste.

*

„PROBLEMELE DE BAZĂ 
ALE NORMĂRII TECHNICE 
A TIMPULUI DE LUCRU" 
de B. M. Lâzlov.

Problema cea mai importan
tă în organizarea socialistă a 
producției constă în mărirea 
productivității muncii. Normele 
technice de timp, permit folo
sirea la maximum a tuturor 
mijloacelor de producție.

In lumina acestor idei, B. M. 
Lâzlov tratează problemele nor
mării technice a timpului de 
lucru și metodele de normare,

a

I.
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„Cfiemăm ia întrecere toate colectivele de redac
tare a gazetelor de perete din uzina noastră"
Chemare lansată de Comitetul de redactare a gazetei de perete „Laborantul™

BRIGADA U. T. M.-îstâ 
dela Construcții Metalice clasată 
prima pe județ în cadrul „Zilei Record"

In ședința ținută în ziua de 
16 Septemvrie a. c., Comitetul 
de redactare a gazetei de pere
te „Laborantul" câștigătorul 
premiului I. la concursul în 
cinstea zilei de „23 August”, a 
lansat următoarea chemare la 
întrecere tuturor gazetelor de 
perete din uzină:

CHEMARE
Noi, membrii Comitetului de 

redactare a gazetei de perete 
„Laborantul” dela Secția La
borator, pentru a intensifica 
munca noastră de agitație în 
lupta pentru îndeplinirea șt sup- 
raîndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin în cadrul celui de al 4- 
lea trimestru al Planului de 
Stat, chemăm la întrecere, toa
te colectivele de redactare a 
gazetelor de perele din uzina 
noastră, pe perioada 1 Octom
brie—31 Decembrie, cu o eta
pă la 7 Noembrie, propunând 
următoarele criterii de apreci
ere ;

1. Apariția regu’a ă a arti
colelor, din 2 în 2 săptămâni 
și îndosanerea lor pentru pre
zentare la concurs. x

2. Schimbarea fondului oda
tă pe lună și păstrarea lui 
pentru concurs. Fondul să 
oglindească specificul locului 
de muncă, iar în edițiile speci
ale să ilustreze evenimentul 
pentru care a fost redactat.

3. Folosirea edițiilor speciale 
în cazuri excepționale ca 2 
Octombrie, „Ziua internațională 
a Păcii”, „7 Noembrie**, Cea de 
a 32-a aniversare a Marei 
Revoluții Socialiste din Octom 
brie, ,,30 Decembrie**, Aniver
sarea făuririi R, P. R.

U. T, M.-istul Colcer Gheorghe 
dela Jecția Garaj a realizat economii 
în valoare de 65.000 lei

Muncind cu avânt pentru în
treținerea secției fără cheltueli 
mari și cu mijloace proprii, 
tânărul UTM.-ist VoinaLeontin, 
muncește prin muncă voluntară 
la repararea unui strung de 
rodaj necesar pentru rodajul 
motoarelor de mașini.

Prin folosirea materialului 
recuperat din flerul vechiu, el 
reușește să confecționeze o 
serie de piese, care îi sunt ne
cesare reparării strungului, iar 
pentru reparatul mașinilor tână
rul Voina reușește să confec
ționeze piesele necesare, recu- 
perându-le din fier vechiu.

Ducând lupta pentru întreți
nerea cât mai bine a mașinii, 
tânărul șofer Negrilă Ioan a 
reușit să parcurgă cu camionul 
său 107.000 km. fără nici o 
reparație. — Pentru repararea 
camionului Diesel tânărul Col- 
cer Gheorghe a reușit să re
cupereze din fierul vechiu o 
pompă de injecție și doisprezece 
segmenți pentru pompă, piese 
care reprezintă o valoare de 
peste 65.000 lei,

4. Folosirea de ediții fulger 
în cazuri de inovații, abateri 
grave, etc.

5. Contribuția gazetei la bu
nă organizare a întrecerilor 
socialiste, la lupta pentru eco
nomii etc., în Secția respectivă.

6. Felul în care s’a ocupat 
gazeta, de Viața de Partid, ac
tivizarea organizațiilor de masă, 
(Sindicat, A.R.L.U.S., U.T.M., 
U.F.D.R. etc.) viața culturală, 
lupta contra birocratismului, 
condiții de muncă, cantină, că
min, spital, asigurări sociale, 
sport, etc.

7. Contribuția gazetei de pe
rete la descoperirea lipsurilor 
din secția respectivă prin folo
sirea criticii în diferite forme : 
articole, caricaturi, epigrame.

8. Contribuția gazetei la edu
carea oamenilor muncii în spi
ritul vigilenței de clasă și a atitu- 
dinei socialiste, față de muncă.

Cu toate greutățile, avute

Furnaliștii an reușit
3 ’

să depășească programul primelor 15 zile

După succesele obținute de 
către oțelari în cadrul întrece
rilor socialiste declanșate în 
luna Septemvrie, furnaliștii vin 
să stimuleze elanul întrecerilor 
cu noile lor realizări, obținute 
în cele 15 zile în luna Septem
vrie.

In fruntea realizărilor la 
secția Furnale, a reușit să se 
claseze furnalul Nr. 3, care a 
reușit să depășească norma pe-

Pentru executarea unei biele 
de motor manopera cos'a oca. 
10.000 lei, la Secția Mecanică 
din uzină. — Tânărul UTM.-ist 
Voina Leontin însușindu-și me
seria de strungar pe deplin a 
reușit ca la strungul lui paralel, 
să confecționeze aceste biele, 
scutind astfel secția de a mai 
face buletin de lucru pentru 
Secția Mecanică și de a se în
cărca regia de reparație a ma
șinilor,

In lupta pentru realizarea 
unui regim sever de eco
nomii tânărul Voina Leontin 
și-a confecționat cuțitele de 
strung din oțelul găsit la fierul 
vechiu, realizând astfel econo
mii în Valoare de cca. 10.000 lei.

Exemplul lui Voina Leontin 
trebue să fie urmat de toți 
tinerii strungari din uzina noa
stră pentru a obține noui suc
cese în lupta pentru depășirea 
Planului de Stat.

Radu Zaharia 
«ornp. volantei

3. Desfășurarea luptei pentru 
pace din secția respectivă și 
popularizarea Uniunea Sovie
tice.

10. Contribuția gazetei, în 
descoperirea și combaterea mis
ticismului, superstițiilor și șovi
nismului din secțiile respective.

11. La editarea gazetei să 
participe un număr cât mai 
mare de corespondenți, raportat 
la numărul muncitorilor din 
secție.

12. Articolele dela gazetele 
de perete să fie concrete, și nu 
generale, scurte și să cores
pundă întocmai, din punct de 
vedere politic și redacțional.

13. Felul de prezentare tech- 
nică, aspectul general al gazetei 
de perete.

Comitetul de redactare 
a gazetei de perete 

„LABORANTUL”

15 zile cu 16,25%. D.ntre 
cele trei echipe de prim topi- 
tori care lucrează la acelaș fur
nal, fruntașă este echipa lui Bis- 
trian Beni, care a depășit nor
ma cu 26%, urmată fiind de 
echipa lui Păcuraru Aurel cu 
o depășire de 24%, și echipa 
lui Tudoroni Anton, care a 
reușit să depășească planul cu 
14%.

Cel care a eșit al doilea în 
întreceri, e Furnalul Nr. 1,— Fur
nalul tineretului, — care a depă
șit programul celor 15 zile cu 
9,65%. La acest furnal s’a 
evidențiat echipa primului topi- 
tor Moise ioan Boagă cate a 
depășit planul cu 21u/o, urmată 
fiind de echipa lui Simeria To- 
mică cu o depășire de 14%. 
Furnalul Nr.4 a realizat din plan 
numai 92,84%, aceasta din 
cauză că maiștrii și technici- 
enii secției Furnal, împreună 
cu muncitorii, nu s'au îngrijit 
de buna întreținere a știctuiui 
din care cauză în perioada 1— 
15 Sept, de nenumărate ori 
furnalul s’a destupat prin sur
prindere pierzându-se în felul 
acesta importante cantități de 
fontă, lucru ce a făcut ca fur
nalul să fie sub normă.

Cu toate acestea planul ce
lor 15 zile ale lunei Septem
vrie a fost depășit cu 0,71%, 
datorită realizărilor obținute de 
către furnaliștii dela furnalul 
Nr.. 3 și Nr. 1.

Pentru a obține noi succese 
în lupta de îndeplinirea și de
pășirea Planului de Stat, se 
cere o mai multă atenție pri
milor topitori dela Nr. 3 și în 
mod special celor dela furna
lul Nr. 4, în îngrijirea furnale
lor pentru ca ele să poată 
funcționa continuul și în condi- 
țiuni btine. Gh. P,

In ședința de analiză a muncii 
brigăzilor UTM.-iste de pro
ducție, ce a avut loc la Deva 
în ziua de 18 Septemvrie 1949, 
Brigăzile dela Hunedoara s’au 
clasat primele pe județ.

Pentru munca depusă 
în cinstea zilei de 23 August 
și a zilei de 2 Septemvrie, 
„Ziua record* în cinstea Con
gresului Federației Mondiale a 
Tineretului, s’a acordat premiul 
I, Brigăzii UTM.-iste dela Con
strucții Metalice, care a depășit 
norma cu 130%, urmată fiind 
de Brgada dela Minele Criscior 
și Brigada dela Cugir.

In cadrul uzinei noastre, 
echipele s’au clasat astfel:

întâia: Brigada dela Con
strucții Metalice ; a doua Bri
gada lui Poenaru Ioan dela 
Furnalul Tineretului, care a 
depășit norma cu 16%, și a 
treia Brigada U. T. M. - istă 
dela Cuptorul Tineretului al 
Secției O. S. M., care a depășit 
norma cu .32“ °/0.

Construirea farticularului dela Furnal

0 inițiativă care ușurează munca 
și aduce economii însemnate

încă în anul 1911, se con
struise un funicular de sgură 
granulată, care o transporta dela 
furnale la gara CFR., fără a se 
da importanța cuvenită acestei 
sguri. Movila se mărise, iar 
funicularul a fost demontat de 
autoritățile de după primul răz
boi mondial și aruncat la flerul 
vechiu. Sgura trebuia transpor
tată cu trenul.

In ultimul timp fiind puse în 
funcțiune mai multe furnale, 
cu tot numărul mare de vago- 
nete, nu se reușea a se trans
porta la timp toată sgura, fur
naliștii având mari neplăceri 
din cauza aceasta.

Analizând această problemă, 
Serviciul Studii, în frunte cu tov. 
Iacob Ștefan și cu concursul 
bătrânului maestru de funicu- 
lare de 76 ani, Lenassi Gratioso, 
s’a construit un funicular nou 
din rămășițele vechiului funi
cular. Acest funicular a fost 
pus în funcțiune în ziua de 22 
August 1949 și funcționează în 
foarte bune condițiuni. Aceste 
vagonete circulă automat, se 
descarcă automat și asigură 
transportul sgurii granulate 
într’un Siloz de 180 m. c. Sub 
acest siloz pot fi introduse 
vagoane de marfă CFR. și cu 
ajutorul celor 6 buc, șubere 
se pot umple dintr’odată. 
Sgura care se arunca, până la 
construirea funicularului—pier

După decernarea premiilor 
care au constat în cărți idiolo- 
gice și științifice, tânărul Ata- 
nasiu Ioan dela Cuptorul Tine
retului, a chemat la întrecere 
toate brigăzile U. T. M.-iste 
din județ, pe intervalul 18 Sep
temvrie—7 Noemvrie, pe urmă
toarele criterii:

1. îmbunătățirea calității pro
duselor; 2. Economii de ma
terii prime și combustibil; 
3. Reducerea prețului de cost 
al produselor; 4. Lichidarea 
100% a absențelor nemotivate.

Brigada tinerilor oțelari, și-a 
luat angajamentul de a înde
plini sarcinile ce-i revin în ca
drul Planului de Stat anual, 
până la 31 Octomvrie 1949.

Stimulați de rezultatele ob
ținute, tinerii brigadieri din 
uzina noastră, sunt hotăriți să 
lupte cu mai mult elan, în des
fășurarea întrecerilor socialiste, 
pentru îndeplinirea Planului de 
Stat înainte de termen.

R. Z.

zându-se, — în prezent se expe
diază la fabricile de ciment, 
unde se transformă și se folo
sește la fabricarea cimentului. 
Prin aceasta se realizează o 
mare economie pentru Stat 
(cca. 18 vagoane sgură pe zi).

Când silozul se umple și când 
nu mai pot veni vagoane CFR., 
vagonetele se descarcă automat 
într’o vale adâncă în afara uzi
nei și se întorc prin stația de 
ancorare înapoi la furnale. Prin 
această realizare pe lângă că 
se folosește sgura pentru ci
ment, s’a făcut și o mare eco
nomie de personal, — se lu
crează cu calm, — transportul 
sgurei este asigurat și costă 
ieftin, și în acelaș timp s’a 
ușurat munca și se evită acci
dentele.

Ing. A. Zabunov

Pe marginea corespon

dențelor nepublicate

Tov. Vlad Ioan. — Articolul 
despre clubul elevilor trebuia 
prezentat cu cel puțin 2 luni 
înainte.

Tov, Nicuță T. — Articolul 
Dvs. e prea general. Trimiteți 
altele cu realizările și lipsurile 
Secției Control și Recepție.

Comitatul de redacția
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întrecerile socialiste dela 5ect'a Magazie 
au dus la o mai bună gospodărire

Cum se sărbătorește 
„Ziua Șcânteii" la Hunedoara

La Secția Magazie, unde se 
găseau cele mai multe cazuri 
de lipsă de interes, unde buna 
gospodărie lăsa foarte mult 
de dorit, întrecerile socialiste 
au schimbat cu totul starea de 
lucruri.

îndrumați de Organizația de 
bază, criticați în ziarul de pe
rete al secției, muncitorii și 
funcționarii dela Magazie, au 
pornit lupta pentru o bună 
gospodărie.

Magaziile au fost amenajate 
și aranjate într’o ordine perfec
tă. înregistrările sunt la zi și 
se duce o muncă intensă pen
tru lichidarea birocratismului 
și a timpilor morți.

Se poate constata că în ul
timul timp, magazionerii au de
pus mai multă conștiinciozita
te în manipularea materialului. 
Cărămizile de șamotă au fost 
stivuite pe categorii de către 
tov. Popa Ilie, cheresteaua a 
fost strânsă și aranjată pe di
mensiuni de tov. Tămaș Ioan 
în muncă voluntară, materiale
le feroase au fost depozitate de 
tov. Șerban Tăiță. S'au elibe
rat magaziile ce nu erau între
buințate decât pentru vechituri 
și s’au destinat depozitării de 
material de protecție de iarnă 
(șube, căciuli, cojoace) precum 
și stofe și pături.

Toate aceste acțiuni, arată 
că la Magazie atitudinea salari- 
aților s’a schimbat.

Paralel cu buna gospodărie 
s’a pornit și lupta pentru lichi
darea birocratismului. Cu aju-

Prin înlăturarea lipsurilor din trimestrul lll,
• L’

Înainte, pentru îndeplinirea Planului
de Stat pe cel de al IV-Iea trimestru

(Urmare din pag. 1)
17 1. c. Laminoarele n’au pro
dus timp de două schimburi, 
din lipsa păcurei.

Serviciul Investiții trebue să 
grăbească lucrările începute 
la O.S. M., Laminoare, Forje, 
etc.,. a căror termen de execu
tare a fost depășit, și să îngri
jească de executarea lor în cele 
mai bune condițiuni, pentru a 
nu se mai repeta cazul dela 
Forje, unde zidurile din cana
turi, se dărâmau la o mică 
atingere,

Transporturile sunt chemate 
să depună mai mult interes 
pentru ca vagoanele cu țagle 
să nu mai stea zile întregi în
cărcate la Secția Laminoare, 
timp în care secțiile destinatare 
duc lipsă de materiale și astfel 
producția e frânată.

Pentru asigurarea bunului 
msrs al producției, în fiecare 

torul Tov. Sasu dela Dir. C I.
S., s’a făcut o nouă schemă 
de organizare a secției Magazie, 
prin care se va simplifica fili
era ce era obligatorie pentru 
flecare material, filieră ce ne
cesita multe semnături și deci 
multă pierdere de timp. In ace- 
laș timp, după noua organiza
re ce va Intra în aplicare la 
1 Oct. se va putea urmări mai 
bine flecare material.

In afară de avantajele arăta
te mai sus, noua schemă, re
duce personalul magaziilor, și 
dă posibilitate ca secțiile pro
ductive să poată întră în pose
sia materialului imediat după 
intrarea lui în Uzină, nefiind 
nevoie de a se mai recepționa 
decât o anumită categorie de 
materiale. Desigur că realiză
rile magaziei se pot îmbunătă
ți, înlăturându-se unele greu
tăți care mai există.

Răspunzând chemării la întrecere a maiștrilor șl technicienilor dela Mediaș

Slîaiștrii și technicienii uzinelor noastre 
și-au luat noui angajamente în muncă

In consfătuirea de producție 
ce s’a ținut în ziua de 15 Sep
temvrie la care au participat 
maeștrii și technicienii uzinelor 
noastre, s’a luat în discuție 
inițiativa patriotică a maeștrilor 
și technicienilor dela Mediaș 
care au lansat chemarea la în
treceri către toți maeștrii și 
technicienii din țară.

Maeștrii și technicienii dela 
Secția Furnal, și-au luat anga- 

secție să se țină consfătuiri de 
producție, căci din experiență 
s’a constatat că la Turnătoria 
de fontă, Laminoare, O. S M. 
și alte secții consfătuirile de 
pro lucție au devenit o puter
nică armă de înlăturare a ne
ajunsurilor în muncă și mijloc 
de organizare a întrecerii

Să luptăm pentru desvoltarea 
spiritului gospodăresc în uzina 
noastră, îngrijindu-ne ca fiecare 
bucată de material, să fie folo
sită rațional pentru a putea 
realiza un regim sever de eco
nomii, asigurând fonduri pen
tru investiții, asigurând astfel 
autofinanțarea întreprinderii 
noastre și scăderea prețului de 
cost.

îndrumați de Sindicat, sub 
conducerea Partidului, întărin- 
du-ne vigilența împotriva duș
manului de clasă, înainte spre 
noui victorii, pe cel de al pa
trulea trimestru, trimestru ho- 
tărîtor pentru depășirea primului 
nestru Plan de Stat, chezășie 
a unui trai mai bun.

Este necesară : creerea de de
pozite pentru materialul feros 
spre a nu se mai ridica de 
secții fără bonuri; îngrădirea 
maferi aiului de construcții; a- 
menajarea depozitului de lu- 
brefianți, și altele.

Deasemeni este necesar să-și 
schimbe atitudinea Tov. Capra
T. care se substitue magazio
nerului Tămaș Ioan și semne
ază procesele-verbale în 
locul acestuia și aprobă între
buințarea scândurilor dc stejar 
foarte costisitoare — în locul 
scândurilor de brad.

Lipsurile care mai există în 
sistemul birocratic, se vor lichi
da prin noua schemă și atunci, 
prin antrenarea în întreceri a 
tuturor angajaților, Magaziile 
vor putea face față cu prompti
tudine sarcinilor ce le revin.

N. B.

jamentul să depună toate efor
turile, pentru a obține reduce
rea cu 3% față de trimestrul 
II., a consumurilor specifice.

Printr’o mai bună organizare 
a muncii în secție, prin încu
rajarea spiritului inventiv și 
prin studierea manualelor so
vietice, să lupte pentru a mări 
productivitatea muncii cu 2°/°. 
Pentru reducerea deșeurilor cu 
20% față de trimesfrul II., s’au 
angajat să respecte cu strictețe 
procesul tehnologic.

Deasemeni s’au angajat să 
trimită la școlile de calificare 
10% din muncitorii necalificați;

Alături de maeștrii și tech
nicienii furnaliști, au pornit 
în întreceri și maeștrii și tech
nicienii oțelari, care s'au anga
jat să reducă consumul speci
fic la fontă și fier vechi, cu 8 
kg. la tonă, la feromangan cu 
500 gr/tonă, la păcură cu 
5 kg./tonă, la cărămizi refrac
tare cu un kg/tonă și să ob
țină o mărire a productivității 
muncii cu 6 kg oră/om și redu
cerea rebuturilor cu 2O«/o.

Maeștrii și technicienii dela 
Oțelăria S. M., s’au angajat 
ca până la 8 Noemvrie să tri
mită la școlile de calificare un

Muncitorii dela Modelărie au terminat înainte 
de termen lucrările pentru Furnal și Laminoare

In vederea punerii în funcți
une a furnalului Nr. 2, care a 
fost programat pe ziua de 1 
Dec. a. c. muncitorii și techni 
cienii secției Modelărie și-au 
luat angajamentul de a execu
ta înainte de termen, toate co
menzile necesare acestui furnal

Echipa Tov. Oprișan Mihai 
■ terminat cu 8 zile înainte

In anul acesta, »Ziua Scânteii» 
se va sărbători într’un cadru 
festiv, care va ilustra dragostea 
muncitorilor hunedoreni, față 
de Organul Central al Partidu
lui Muncitoresc Român, ziarul 
cel mai cetit, din Republica 
Populară Română „Scânteia"

In ziua de 24 Septemvrie, 
la orele 20, va începe marea 
chermeză ce va avea loc în 
Parcul I. S. S., unde participanții 
vor fi distrați de două muzi
ci care vor cânta, una pe sce
na teatrului de vară, iar alta 
în pavilionul din parc.

Fondurile ce se vor realiza 
sunt destinate construirii „Casei 
Scânteii".

ECHIPELE DE OȚELARI 
oonduse de Ilea Ioan șl Horvath Aladar 
au depășit lozinca: „4 șarje In 24 oro"

Lupta pentru îndeplinirea
Planului de Stat până la 7 No
emvrie se duce într’Un 

procent de 3»/o de muncitori, 
necalificați.

Maeștrii și 'technicienii dela 
Secția Laminoare și-au luat 
angajamentul ca să reducă 
consumul de energie electrică 
cu lo/o și de păcură cu 2%, 
coeficientul de încărcare cu 
2®/o și rebuturile cu 20°/o,

Paralel cu aceasta, să obțină 
o mărire a productivității muncii 
cu 2%, angajându-se ca să 
trimită în școlile de calificare 
un procent de 10% din efectivul 
necalificat până la 7 Noemvrie.

Toate procentajele de re 
duceri și prețuri se referă 
la media trimestrului II. — 
Toți maeștrii și technicienii 
s’au angajat ca să participe la 
toate consfătuirile de producție 
fără nici o absență.

Alături de maeștrii și tech
nicienii furnaliști, oțelari și la- 
minoriști s’au angajat în între
ceri și ceilați maeștri și tech- 
nicieni ai uzinei care și-au fixat 
criterii de întreceri, criterii e* 
manate din lipsurile și greută
țile ce le stau în față, in lupta 
de îndeplinire și depășirea 
Planului de Stat.

Gh. Poruschl.

de termen modelul „conusului" 
și cu 10 zile înainte de termen 
alte modele ca : inel de răcire, 
clopolnl și pâlnia dela gura 
furnalului.

Deasemenea echipa tov. Pas- 
cu Carol a terminat cu 5 zile 
înainte de termen modelul, 
„creuzet" dela gura de scur
gere a fontei și cu 7 zile îna-

In ziua de 25 Septemvrie, 
la orele 10,30 Tov. Șerban Cons
tantin, Secretarul Comitetului 
Organizației Județene P. M. R , 
va conferenția despre „Aniver
sarea a 5 ani dela apariția 
legală a ziarului „Scânteia".

Conferința va fi încadrată 
de un bogat program artistic, 
compus din recitări, bucăți 
muzicale, coruri, în limba ro
mână și maghiaiă, precum și 
de piesa „Sfântul Gogu".

Muncitorii uzinei noastre, 
sunt invitați a lua parte la 
aceste manifestațiuni în număr 
cât mai mare, pentru a expri
ma caldele sentimînte față 
de îndrumătorul nostru de zl 
cu z', ziarul „Scânteia".

ritm tot mai viu în rândul oțe- 
larilor dela Oțelăria Siemens- 
Martin, reușind să obțină suc
cese.

Pornind la întreceri sub lo
zinca : „4 șarje în 24 ore, oțel 
de bună calitate", oțelarii dela 
cuptorul Nr. 1, au reușit ca în 
cele 15 zile a lunei Septemvrie 
să realizeze o medie de 3,98 
șarje în 24 ore.

In fruntea realizărilor dela 
cuptorul Nr. 1, se află echipa 
primului topitor Ilea Ioan, care 
a reușit în 15 schimburi să 
realizeze 21 șarje, depășind 
astfel lozinca de „4 șarje în 
24 ore", realizând 4,20 șarje 
în 24 ore.

Echipa lui Horvat Aladar, a 
reușit să realizeze 4,15 șarje în 
24 ore, iar echipa lui Rotea 
Liviu a realizat numai 3,32 
șarje în timp de 24 ore.

In consfătuirea de producție 
care s’a ținut în ziua de 16 
Septemvrie oțelarii dela cupt. 
Nr. 1, au chemat la întreceri 
în cinstea zilei de 7 Noemvrie 
pe cei dela cuptorulNr. 4, sub 
aceiași lozincă: „4 șarje în 24 
ore, oțel de bună calitate*.

Chemarea la întrecere a fost 
primită cu entuziasm de către 
topitorii dela cuptorul Nr, 4 
care, prin topitorul Andruț Gh. 
și-au luat angajamentul să nu 
precupețească nimic, în lupta 
de îndeplinire și depășire a 
angajamentelor luate, in cadrul 
întrecerilor declanșate în cin
stea zilei de 7 Noemvrie.

inte de timpul fixat modelele 
segmenților de fontă

Intre timp toate echipele 
dela Modelărie au mai execu
tat o serie de lucrări urgente 
pentru serviciul Laminoare- 
lor, modelul de ventilator dela 
Cubilou etc.

Vlad Ioan 
corup, voluntar
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