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fa început noul an școlar
In întreaga țară, unul din 

cele mai importante evenimente 
din ultima vreme, a fost des
chiderea noului an școlar.

Niciodată în istoria învăță
mântului la noi îri țară, aceasta 
n a tost o problemă care să 
preocupe în mod atât de deo
sebit, poporul întreg.

Aceasta este o consecință a 
roadelor reformei învățământu
lui înfăptuită din inițiativa Par
tidului Muncitoresc Român, și 
prin grija Guvernului.

Tot ca o consecință a refor
mei învățământului, în urma 
necesității arzătoare de noui 
cadre tehnice, s’a hotărît în
ființarea la Hunedoara, a unei 
școli Medii Tec mica Siderur
gice, a treia din țară.

Asemenea școli n’au existat 
în țara noastră până acum, deși 
necesitatea lor era de o extre
mă importanță; regimurile 
burghezo-moșierești nu aveau 
interesul ca industria grea 
să ia desvoltarea care ar 
ti determinat independența țării 
noastre de țările capitaliste, 
întrucât ele depindeau de capi
talurile străine.

Luând ființă în anul școlar 
1948/49, în urma reformei în
vățământului, școala a funcțio
nat un an de zile luptând cu 
o serie întreagă de greutăți 
ce urmează unei reforme revo
luționare.

Dacă unele greutăți au fost 
de ordin administrativ, organi
zatoric și didactic, datorita fap
tului că și această înfăptuire 
qu era pe placul rămășițelor 
dușmănoase clasei muncitoare, 
una dintre greutățile cu care 
am avut de luptat a fost și 
aceea a atmosferei pe care 
aceștia au căutat să o creeze 
șoolii, insinuând că școala nu 
va putea fi condusă de oameni 

noui, ridicaț dintre muncitori, 
fără vechea „experiență".

Cu toate acestea, școala și-a 
încheiat primul an de activitate 
cu rezultate mai mult decât 
satisfăcătoare.

Încă dela sfârșitul anului 
școlar, preocuparea permanentă 
a noastră a fost pregătirea nou
lui an școlar, pentru a putea 
realiza întocmai sarcina ce re
venea școlii noastre in cadrul 
Planului de Stat.

Cu sprijinul material dat de 
Ministerul Industriei, cu con
cursul Sfatului Popular, sub 
îndrumarea organizației Jude
țene de Partid din uzinele I.S.S. 
Hunedoara am reușit să creem 
pentru anul acesta, cele mai 
bune condițiuni de funcționare 
a școlii prin amenajarea loca
lului, asigurarea funcționării 
din plin a cursurilor chiar din 
primele ore, dotarea bibliotecii 
cu cca. 1000 volume cărți din 
toate domeniile.

De menționat este faptul că 
într’o bună măsură au contri
buit la munca de pregătire 
însăși elevii, care in timpul va-

Gh. Popescu
Dir. Școalei Siderurgice 
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Muncitorii și technicienii 
dela Turnătoria de fontă au depășit 
programul lunii Septemvrie

In cursul lunii Septembrie 
deși majoritatea comenzilor au 
fost de piese care cereau probe 
la presiuni speciale care au 
dat multe rebuturi, Turnătoria 
de Fomă a depășit programul 
lunar cu 21,3%.

In munca de zi cu zi pentru 
îndeplinirea Planului s’au evi
dențiat :

Echipa lui Kischner Carol, 
care a depășit norma cu 158%, 
a lui Spănosu Gheorghe cu 
153%, a lui Groza Nicolae cu 
148%, a iui Bețe Ștefan eu

Lichidând cu lipsurile ce mai sunt,

Să facem din consfătuirile de producție, 
armă de înlăturare a greutăților în muncă

In ziua de 7 Octomvrie a. c. a avut 
loc o consfătuire de producție pe uzină, 
în cadrul căreia s’au dasbătut o serie 
de probleme foarte importante, în legă - 
tură cu bunul mers al producției. Au 
participat cca. 100 muncitori și tech- 
nicieni din diferitele sectoare de muncă 
din uzină. Participarea secțiilor : For fă, 
C. F. U., Laminoare, Furnal și Turnă
toria de Fontă este lăudabilă, însă 
sec(iile Investiții, Studii, Cuptorul 
Electric și Administrativ, au avut o 
pârtieiparo care lasă fcarta mult de 
dorit, cu atât mai mult cu cât aceste 
consfătuiri sunt în interesul tuturor 
secțiilor și in special a celor care au 
participarea mai slabă.

La primul punct din ordinea de zi, 
tov. Bosică Gheorghe — directorul ad
junct — expune raportul technic pe 
cel de al treilea trimestru al Planului 
de Stat. Raportul descrie — „prin cifre“ 
— realizările obținute de muncitorii și 
technicienii uzinei noastre. Arată că la 
Laminoare, Planul de Stat a fost de
pășit cu 6,78°/o, la O, S. M. cu 12,69%, 
iar la Furnale cu 8,3%, însă fără să 
arate felul cum s’au obținut aceste de
pășiri. Nu scoate în evidență rolul 
conducător al P. M. R., eforturile mun
citorilor și technicieuilor, antrenați în 
întrecerea socialistă organizată de Sin
dicatul nostru. Raportul atinge foarte 
tangențial lipsurile și se rezumă la 
înregistrarea lor. Se mulțumește să con
state că: Serviciul Investiții este încă 
departe de Plan, sau, Secția Edil mun
cește neorganizat, fără să critice

125% și a lui Oprea Nicolae 
cu 116%.

LaFabrica de Tuburi norma 
lunară a fost depășită cu 15,2% 
evidențiindu-se echipele lui 
Chitideanu loan, Gostian Alexan
dru și Copeț Mihai cu o depășire 
de 80%, Suzan lancu cu 71% 
și Pleter Dumitru cu 70%.

In vederea zilei de 7 Noem- 
brie, muncitorii de a T de fontă 
își iau angajamentul de a de
păși cu 5»/o programul anual.

Trifu Gheorghe 
corup, vel. 

aceste lipsuri și să traseze sarcini de 
viitor pentru înlăturarea lor.

* * *
La următorul punct din ordinea de 

zi se expune un raport de către tov. 
Radulovici loan, în legătură cu între- 
cetea socialistă din uzina noastră.

Tov. Radulovici spune că sunt rea
lizări mari în uzină, „însă numai noi 
suntem de vină că nu le popularizăm 
la gazetele de perete11, dat nici tov. 
Radulovici nu prea le-a popularizat. 
Nu a arătat numărul muncitorilor caro 
se găsesc în întrecere, în comparație 
cu lunile trecute.

Nu vorbește de metodele de muncă 
pe care le-au întrebuințat secțiile, unde 
participarea în întrecere s’a îmbunătățit, 
deasemeni nu arată cauzele care au 
determinat ca în unele secții avântul 
întreceiii să slăbească. Nu a scos in 
evidență munca agitatorilor și rolul ei 
în cadrul întrecerii socialiste.

In cinstea zilei de 7 Noemwrie,

Tinerii din uzina noastrâ și-au luat 
noui angajamente în muncă

Dela Furnale și Oțelării, dela 
Laminoare și Turnătorii, dela 
Construcții Metalice, Mecanică 
și Forță, din toate secțiile și 
colțurile uzinei s’au adunat 
in ziua de 6 Octombrie după 
al doilea sunet al sirenei la 
orele 3, tinerii într’un însuflețit 
meeting pentru a-și lua noui 
angajamente în cinstea zilei de 
7 Noembrie.

într’o atmosferă entuziastă 
au luat cuvântul zeci de tineri 
cu angajamente concrete în 
cinstea zilei de 7 Noembrie.

Furnaliștii s’au angajat ca 
la Furnalul lor — Furnalul 
Tineretului — să mărească pro
ducția, depășind cu 10% Pianul, 
să reducă rebuturile cu 20%, să 
reducă consumurile specifice 
cu 10% și să realizeze o eco
nomie de 1500.000 lei, să 
mărească productivitatea mun
cii cu 2%, să reducă absențele

In raportul său tov. Radulovici nu 
a amintit nimic asupra nouii organizări 
aplicată la cuptorul S. M. Nr. 1 și ex
tinsă în întreaga secție. Această între
cere — organizată pe baza experienței 
stahanoviste — a făcut posibil ca oțe- 
larii noștri să realizeze 33 șarje în 3 
zile, lucru pe care tov. Radulovici — 
după cum reese din raport — nu l-a 
cunoscut.

Singurul motiv de slăbire al avân
tului întrecerii — după cum a reeșit 
din expunerea sa — ar fi faptul că gru
pele sindicale nu-și țin ședințele regu
lat, dar în acelaș timp tov. Radulovici 
nu vede lipsurile technicienilor dela 
Furnalul Nr. 4 și alte unități din uzina 
noastră.

Pe lângă aceasta tov. Radulovici 
spune: „Se iau angajamente, dar nu 
se respectă, deci mai bine să nu luați 
angajamente dacă nu le puteți inde-

V. FQIeși
(Continuare In pag. 3)j

nemotivate la 0,2% și să 
reducă timpii morți, pentru ca 
în 24 de ore să facă 7 descăr
cări în loc de 6 cât au realizat 
până acum.

Tinerii oțelari încadrați în trei 
brigăzi U. T. M., conduse de 
Trușcă Nicolae, Bârlea Traian 
și Meriușcă lancu, s’au anga
jat să termine programai lor 
anual până la 7 Noembrie și 
în această zi să toarne prima 
șarjă în contul anului 1950, să 
ridice productivitatea muncii cu 
10% față de media realizărilor 
pe primele trei trimestre, să 
lich'deze absențele nemotivate, 
să reducă consumul de refrac
tare cu 6% și prețul de cost 
cu 3° a față de realizările pri
melor 9 luni ale anului.

Tinerii laminatori s’au anga
jat ța în cmstea zilei de 7 
Noembrie să-și termine Planul 

(Continuare in pa*.  S)
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S Z5 O ZR T Să facem din Clubul Muncitoresc 
nn adevărat focar de cultură

FOOT-B ALL
I.S. S.H. — „Minerul" Lupeni 2 — 0 (0—0)

Duminecă, 9 Octomvrie a. c. s’a disputat în localitate 
matchul amical dintre echipa noastră și „Minerul" Lupeni, care 
s’a terminat cu victoria meritată a gazdelor.

Cele două puncte au fost marcate de Bundic(min. 47 și 78). 
Grupările au aliniat următoarele formații.

I. S. S. H. Nebela, (Sorbescu) Tătar II, Ivinici, (Barbir) Sass, 
Moscu, (Zelenak) Pop, Schertz, Ținea, Bundic, Tătar 1. și Ungvari.

„Minerul": Matei, Szab6, Ispas, Asteleanu, Iacob, Zelenak, 
(Groza), Nemeș, Filimon, Bucur, Putz, Zelenak.

S’au remarcat: Nebela, Tătar II, Bundic, Zelenak și Schertz 
dela I. S. S. și Matei, Zelenak și Filimon dela „Minerul".

Arbitrul Șerban (Simeria) a arbitrat cu scăpări cari in
fluențau desfășurarea jocului.

In deschidere s’a disputat matchul dintre I. S. S. Magazi
nul de Stat și C. S. M. Orăștia, contând pentru „Cupa de To
amnă" care s’a terminat cu înfrângerea gazdelor, orăștienii 
reușind să înscrie de 2 ori. MAC0VE1 VAS1LE

Incheerea cursurilor Școlii Județene 
de Studii și Documentare ARLUS.

In ziua de 6 Octombrie a 
avut loc examenul țde absolvire 
a Școalei Județene de Studii și 
Documentare ARLUS din Hune
doara.

In prezența delegațiilor Fili
alei ARLUS Deva, a județenei 
P. M. R. I.S.S. Hunedoara și 
a jud. P. M. R. Deva, elevii care 
au urmat cursurile regulat — 
în număr de 20,— au dovedit, 
modul temeinic cum și-au în
sușit materialul politic și do

In cinstea zilei de 7 Noemvrie

Tinerii din uzina noastră 
și-au luat noui angajamente în muncă

cumentar predat S’au eviden
țiat în timpul examenului Tov. 
Fercheliuc, Căldăraru, Resiga, 
Zucherbergher Edith, Muscaliuc 
Ecaterina, Șirianu, Wechsler, 
Stoica, Gheicev, Pădureanu 
Tegar și Dobrota. Interesul cu 
care au participat la această 
școală, muncitorii din uzina 
noastră, constitue o dovadă a 
dragostei celor ce muncesc față 
de Uniunea Sovietică.

La Forță, tinerii s’au angajat 
ca printr’o colaborare strânsă 
cu vârstnicii, să depășească pro
gramul de producție cu 3O°/o 
și să facă economii de combus
tibil la cazanele Esslingen, de 
4 Kg. păcură pe tona de aburi 
ceeace însemnează economii de 
177.000 lei, și să reducă absen
țele nemotivate la 0,2%, intro
ducând în mur. că o disciplină 
desăvârșită.

Pe lângă celelalte angaja
mente tinerii antrenați în între
ceri cu angajamente concrete în 
cinstea zilei de 7 Noembrie, 
și-au propus ca obiectiv dintre 
cele mai principale ce trebuesc 
urmărite în noua întrecere să 
antreneze la un nou ritm în 
muncă, în întrecere încă un 
număr de 251 tineri din uzină. 
— In fruntea acestor angaja
mente stau tinerii dela Forță 
care s’au angajat să antreneze 
în întrecere încă 100 de tov. 
de ai lor din celelalte ateliere 
ale secției.

întreg tineretul din uzinele 
noastre având în primele rân
duri pe U. T. M.-iști, au por
nit o muncă și luptă hotărîtă 
pentru îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor luat,e conștient 
de sarcinile de onoare ce-i revin 
în munca și lupta de construcție 
pașnică a Patriei. M. D.

Sindicatul nostru a depus o 
muncă rodnică, în cea ce pri
vește înzestrarea Clubului Mun
citoresc cu: cărți, șah, etc, 
fiind înzestrat cu aparat de radio, 
cu săli de șah unde sunt două
zeci de mese, cu o bibliotecă, 
cu 15.000 volume, sală de 
lectură și sală pentru repetițiile 
teatrale.

Insă nu pot fi trecute cu 
vederea o serie de lipsuri 
importante.

Resortul cultural al Sindica-

RECENZIE

3ntr* *un  orășel sovietic

(Urmare din pag. 1)

anual: să facă economii la 
combustibil în valoare de 
200.000 lei și pentru realizarea 
angajamentelor să creieze o 
brigadă de pistolari care să 
aducă un nou ritm în sortarea 
laminatelor.

La Construcții Metalice, Bri
gada U. T. M.-istă condusă de 
Tudoran Aurel s’a angajat să-și 
termine Planul anual până la 
7 Noembrie reducând executa
rea pieselor normate cu 25%, 
eliminând în acelaș timp ab
sențele nemotivate.

La Mecanică tinerii s’au an
gajat să realizeze o calitate a 
pieselor de 100%, să facă eco
nomii de ulei cu 10%, să lichi
deze lipsurile nemotivate. — 
Șase U. T. M.-iști s’au angajat 
ca până la 7 Noembrie să-și 
termine Planul lor anual.
• Tinerii dela Turnătorii, în 

frunte cu U- T. M.-iștii, s’au 
angajat să facă economii de 
materii prime în valoare de 
50.000 lei, să reducă absențele 
nemotivate dela 0,3%—0,2%; 
la Turnătoria de Fontă tinerii 
își vor termina Planul anual, 
iar la Turnătoria de Oțel vor 
forma prima brigadă de pro
ducție U. T. M.-istă formată 
de 20 de tineri. 

de I. GORELIC
Scopul acestei cărți este de 

a-1 face pe cititor să cunoască 
felul în care trăesc oamenii 
într’un orășel sovietic care sea
mănă cu zeci de alte orașe ale 
Uniunii Sovietice.

Din această carte, cititorul va 
afla cine conduce orașul, cine 
este socotit într’un asemenea 
oraș, om însemnat și pentru ce 
anume, cum trăesc, cum mun
cesc, cum se odihnesc, cum 
învață,cum se distrează oamenii.

Orașul Dneprodzerjinsc are 
130 mii de locuitori și se găsește 
așezat pe malul Niprului, acolo 
unde începe Niprul industrial.

Ei a luat ființă în anul 1889 
din vechiul sat Camenscol și 
s’a transformat într’un centru 
industrial. Sub regimul țarist 
număra 40.000 de muncitori 
care trăiau neasemuit de greu 
și numai grupul de bolșevici— 
pe atunci încă mic— ținea în ei 
vigoarea și insufla siguranța 
răsturnării țarismului și a vic
toriei Revoluției Socialiste.

In timpul primului război 
mondial, după declanșarea Ma- 
rei Revoluții, din acest oraș au 
pornit în Armata Rcșie toți cei 
care puteau să țină arma în 
mână, și detașamentul de mun
citori rămași în uzină a luptat 
cu bandele lui Mahna și Zelonai.

Dar muncitorii din Dneprod
zerjinsc, au suferit și cotropirea 
fascistă și în acest timp, erois
mul și dragostea de patrie a 
oamenilor sovietici a zădărnicit 
multe manevre ale cotropito
rilor.

Din lectura cărții vedem cum 
au luptat muncitorii sovietici 
pentru a nu permite fasciștilor 
să întrebuințeze utilajul uzinei 
timp de 547 zile dela ocuparea 
orașului.

Vedem apoi, după eliberare, 
munca de refacere a furnalelor, 
a cuptoarelor Martin și a lami- 
noarelor distruse de fasciști în 
retragere.

După război, vedem viața 
zilnică a oamenilor simpli și 

tului pe lângă sarcina de a 
amenaja clubul, trebue să se 
ocupe îndeaproape de activi
tatea lui.

Datorită lipsei totale de po
pularizare a programului clu
bului, din 6000 de salariați, 
numai 1097 au citit în luna 
Septemvrie cărți din cele 15.000 
de volume, iar în lunile ante
rioare numărul cititorilor era și 
mai mic.

La alte cluburi, s’a format o 
conducere dintr’un activ larg, 

cinstiți, care muncesc pentru 
ca în anul 1950 să lase cu 
mult în urmă producția dinainte 
de război.

Din paginile scrise cu multă 
măestrie, într’un stil atrăgător, 
vedem cum se alege conduce
rea orașului, cum se muncește 
liber în uzine, cum se învață 
în școli, cum locuesc, cum 
trăesc și își petrec timpul liber 
oamenii sovietici.

Această carte este un îndrep
tar pentru toți oamenii muncii 
din uzina noastră, pentru a le 
arăta drumul ce trebue să-J 
urmeze spre a ajunge în socie
tatea fără exploatare, societate 
care trăește — cum ne descrie 
I. Gorelic în cartea sa — o viață 
sănătoasă, plină de fericirea dată 
de satisfacția muncii împlinite

doi ca: ARAZI
— SUBIECTUL —

Șașa Svintor și Arcadi Dziu- 
bin, unul fierar din Ural și 
celălalt sudor din Odesa, luptă 
împreună pe front pentru apă
rarea patriei. Lupta crâncenă 
de fiecare zi, cot la cot, îi 
unește într’o puternică prietenie, 
deși caracterele lor, sunt cu 
totul opuse.

Sașa e un om închis și tă
cut. Arcadi, dimpotrivă, vesel, 
glumeț vocea lui încântă ca
marazii, după o zi grea, și e 
veșnic dispus să le povestească 
snoave.

Subiectul glumelor lui U for
mează întotdeauna prietenul său 
Șașa, care cu firea lui se su
pără de fiecare dată și-l pără
sește. Arcadi însă, îl caută și 
îl împacă.

într’o zi de repaus, Șașa îl 
duce pe Arcadi la o prietenă 
a lui din Leningrad. E ingi
nerul Tassia, de care Șașa se 
îndrăgostește, dela prima vedere.

Arcadi prin felul său exu
berant, atrage atenția Tassiei. 
Șașa, crezându-se desconsi
derat, se retrage și se întoar
ce numai la ora plecării. Pe 
drum Arcadi, îl asigură că Ta- 

alcătuit din muncitori cu nivel 
cultural ridicat, tineri, femei, 
membrii ai ARLUS.-ului, etc. 
îndrumați de comitetul sindical.

La noi, nici până acum nu 
s’a format un astfel de activ, 
care are menirea de a alcătui 
programul de activitate, de a-1 
populariza și de a lupta pentru 
realizarea lui.

Este o sarcină a resortului 
cultural să treacă la formarea 
unui activ de canducere a clu
bului, organizat pe comisii în 
legătură cu diferite probleme: 
cititul în colectiv, audiții muzi
cale, amatori de teatru, șah, 
plng-pong, etc.

După organizarea activului, 
se cere o muncă stăruitoare șt 
pricepută pentru ca programele 
să fie cât mai variate, mai in
structive, și în acelaș timp 
atrăgătoare.

După posibilitățile și modul 
cum e înzestrat clubul nostru, 
este absolut necesar a se 
schimba starea de pasivitate a 
resortului cultural al Sindica
tului și să se treacă la o muncă 
temeinică, dând posibilitate clu
bului să-și îndeplinească meni
rea de a ridica nivelul cultural- 
artistic, profesional și ideologic 
al oamenilor muncii, spre a fi 
la înălțimea marilor sarcini ale 
clasei muncitoare în opera de 
construire a Socialismului.

Să facem din clubul munci
toresc adevărat focar de cultură.

Gaga Aurelia

FILMUL ZILEI

ssia a vorbit numai de el, că 
sentimentele ei, spre el înclină. 
Atunci tăcutul Sașa desvălUe 
lui Arcadi toată puterea dra
gostei ce o simte pentru Tassia.

Reîntorși în lagăr, își dau 
seama, că o luptă avusese loc 
în lipsa lor. Arcadi Încearcă să- 
și înveselească tovarășii răniți 
începe iar cu snovele lui, dar 
de această dată le vorbește de 
Sașa și Tassia.

Sașa, profund îndurerat, nu4 
mai iartă pe Arcadi. Cere ma
iorului alt loc de luptă.

Este rănit și după ce iese 
d n spital, se întâlnește cu 
Tassia, care-i mulțumește pen
tru pachetele cu alimente și 
pentru scrisorile trimise. Sașa, 
care nu scrisese nimic, își dă 
seama că Arcadi o ajutase pe 
Tassia, în timpuri grele. O 
asigură pe Tassia do dragos
tea lui și se grăbește spre 
Arcadi. II găsește prăbușit. își 
plânge prietenul, când veselul 
Arcadi deschide ochii.

Uniți în prietenie, cei doi 
ostași privesc cu însuflețire pe 
camarazii, cari alungau pe 
nemți.
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Muncitorii furnaliști și cei dela Oțelăria 
Specială au redus prețul de cost al produselor

La Magazia de produse 

duet lupta pentru buna întreținere 
și expedierea la timp a produselor

reușit să 
specifice, 
scăderi la 
oțelurilor

In cursul lunei Septembrie, 
muncitorii dela Oțelăria Spe
cială, antrenați în întreceri 
socialiste bine organizate și 
îndrumați de oranizația de Par
tid și Sindicat, au 
reducă consumurile 
realizând importante 
prețurile de cost ale 
speciale.

In luna Septembrie ei au 
realizat importante economii la 
materiale refractare, de regie, 
la energie electrică precum și 
la manopera specifică, realizând 
o scădere a prețului de cost 
față de luna August cu 3.410 
lei pe tonă de oțel special.

La furnale printr’o mai bună 
organizare a muncii, prețul de 
cost al fontei a scăzut cu 43 
lei pe tonă.

Ar fi putut să scadă mai mult, 
dacă minereul Întrebuințat ar fi 
fost de calitatea celui din luna 
August.

Nu tot aitfel se prezintă 
prețurile de cost al produselor 
Oțelăriilor Simens Martin și 
Laminoarelor.

Oțelăria Simens Martin, lu
crând în luna Septembrie numai 
cu două cuptoare a redus față 
de normă consumurile speci
fice la varul ars, fero-mangan, 
și alte materii prime, 

Lichidând cu lipsurile ce mai sunt, 

Să facem din consfătuirile de producție, 
armă de înlăturare a greutăților în muncă
(Urmare din pag. 1) 

plini", în loc să analizeze cauzele, cari 
împiedeci îndeplinirea angajamentelor. 
Mai departe spune : „Consfătuirile de 
producție pe luna trecută au decurs 
bine, frecventă bună, discuții serioase 
și foarte folositoare*,  dar nu arată 
aspectul pozitiv și negativ al consfă
tuirilor—cu toate că au fost consfătuiri 
unde procentajul absențelor nemotivate 
era cu mult mai mare decât a celor 
prezen(i — și nici problemele ce s’au 
discutat, angajamentele ce s’au luat și 
cum au fost îndeplinite.

ora 7 fix și termină la 15, 
primul sunet al sirenei.

In tot cursul celor 8 ore
în producție
Varadi Ștefan 
3 raboteze și 
de fruntaș, a

depășit norma pe luna Septem
vrie cu 235*/«. Strungarul Pisică 
Vasile care lucrează la două 
mașini și strunjește cochile 
pentru Oțelăria Siemens Martin 
și-a făcut cuțite după un nou 
model, le-a ascuțit în așa 
fel că poate lua șpan pe o 
suprafață mai mare, reușind să 
reducă timpul pentru strunjit cu 
2000/o. In felul acesta fruntașii 
își îndeplinesc Planul de Stat 
ce le revine lor și secției, mult 
înainte de termen. Felul lor de 
muncă trebue să fie însușit și 
de ceilalți muncitori ai secției 
Mecanică, care printr’o mai 
înaltă productivitate a muncii, 
să asigure bunul mers al sec
țiilor direct productive, pentru 
îndeplinirea cu succes a anga
jamentelor luate în cinstea zilei 
de 7 Noemvrie.

Bălănescu Octavian 
Secfia Mecarică

• • •
Partea pozitivă a consfătuirii s’a 

dovedit prin faptul că s’a văzut pre
ocuparea permanentă a muncitorilor 
diu uzina noastră pentru îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a produselor 
noastre. Tov. Mihăilă Gheorghe — dela 
T. de Fontă — propune schimb de 
experiență cu o altă turnătorie din țară, 
deasemeni un control sever — din par- 
partea Secvlcinlui Control și Recepție — 
asupra calității materialelor refractare 
intrate in uzină.

Arată că rofractarele dela Baia-Mare 
nu corespund, totodată s’au găsit refrac
tare aruncate anapoda $1 care între
buințate la bolta cuptorului electric au 
ținut la 80 șarje, aducând astfel un 
nou succes al luptei pentru autofinan
țarea întreprinderii noastee.

Tov. Tămaș Simendru —delaGaraj — 
ridică problema garajului și întreabă 
care va fi situația mașinilor la iarnă. 
Nn a primit o lămurire concretă,

însă față de luna August aces
tea au fost mai mari, ajungând 
la un adaus de 229 lei pe tona 
de oțel.

Datorită proastei calități a 
lingotierelor, in această lună s’au 
consumat în plus 139.84® kg. 
față de luna August, aceasta 
contribuind la ridicarea prețului 
de cost a lingourilor cu 425 
lei.

Cu toate eforturile muncito
rilor pentru a realiza economii 
prețul de cost a crescut față 
de luna August cu 604 lei pe 
tonă, ridicându-se, 14.875 lei 
tona. Datorită prețului de cost 
ridicat la lingouri și prețul de 
cost al laminatelor a crescut 
cu 1316 lei pe tonă.

Muncitorii Oțelăriei Simens 
Martin și-au luat angajamentul 
să deplină tot efortul pentru a 
obține în cursul lunei Octom

Să urmăm exemplul muncitorilor fruntași
Printr’o mai bună organizare 

a lucrului, fruntașii în producție 
dela Secția Mecanică luptă 
pentru îndeplinirea Planului 
întreprinderii.

Metodele pe care le folosesc 
fruntașii în producție din Secția

Tov. Borș arată că la C. F. U. s’au 
obținut economii însemnate, reducân- 
du-se locațiile dela 17.000.000 lei, in 
luna August la 2.800 lei în luna Sep
temvrie, accentuând totodată și lipsu
rile ce le mai au în muncă, deși au 
fost eviden(iati prin rapoartele date.

• • »
Entuziasmul muncitorilor dovedit în 

cadrul consfătuirilor prin angajamente 
concrete a fost lăsat să se stingă, în- 
chizându-se ședința într’o atmosferă 
confuză: „Numai e cazul să tragem 
concluzii, că le-afi tras D-voastră, deci 
închidem ședința”, — a fost răspunsul 
tov. Lăcătuș la avântul muncitorilor 
din sală.

• • •

Propunem Comitetului Sindical ca să 
analizeze rapoartele înainte și după 
șed’nte, arătând lipsurile din prezent, 
pentru a fi evitate pe viitor rapoartele 
rupte de realitățile terenului, rapoarte 
care cuprind multe lueruri mai puțin 
însemnate, neglijând lectori importanți 
din munca noastră de zi cu zi. Munca 
de lămurire și agitație trebue îndreptată 
in mod accentuat spre legarea muncii 
productive cu cea politică. Urmărind 
in mod politic munca și lupta de zi cu 
zi pentru Plan — organizațiile de bază 
trebue să îndrume organele sindicale 
și conducerea secțiilor să organizeze 
temeinic întrecerea socialistă, să spri
jine avântul creator al oamenilor mun
cii, stimulând și popularizând succe
sele din zi în zi mai mari.

brie scăderea prețului de cost 
a lingourilor, cerând totodată 
concursul turnătorilor, che- 
mând-ui să-i sprijine prin cochile 
de mai bună calitate, care să 
contribue la turnarea în bune 
condițiuni a lingourilor, să rezis
te mai mult, nefiind nevoe să 
se scoată din uz înainte de 
timpul normal de întrebuințare.

In acelaș timp laminatorii 
și-au luat angajamentul de a 
reduce consumurile specifice și 
cheltuielile de regie, pentru a 
contribui la eforturile oțelarilor 
spre a eftini și ei prețul de 
cost al laminatelor.

In cinstea lui 7 Noernbrie 
muncitorii secțiilor Furnale, O. 
S. M, Laminoare și Oțelăriei 
Speciale și-au p opus să reducă 
prețul de cost al produselor cu 
un proce'nt mai mare decât cel 
din luna Septembrie.

G. Poruschi

: in producție
Mecanică, s’au dovedit eficace : 
fruntașii ca Varadi Ștefan, Lăs- 
conesc Ștefan, Stoichița, Pisică 
Vasile, Marilai Ștefan și alții 
dau rezultate foarte bune. Care 
sunt metodele lor ? De pildă 
Lăsconesc Șt.,Balaji Alexandru, 
Sombati Gheorghe, cât și Stoi
chița iși organizează munca 
înainte de a se apuca de lucru, 
verifică mașina să vadă dacă 
funcționează în bune condițiuni, 
apoi își ia fiecare piesele pen
tru mașină. După un control 
asupra desenelor și schițelor, 
trec la ascuțirea cuțitelor de 
strung necesare, își pregătesc 
sculele și dispozitivele pentru 
piese. Iau piesele după impor
tanța lor și după urgența lu
crării își fixează un plan de 
lucru pe care-1 vor face în 
8—16 sau 24 ore, după cum 
sunt, sau manopera mai com
plicată, veghind tot timpul 
lucrului asupra mașinei ca să 
nu se rupă cuțitele cu care 
s’ar pierde mult timp pentru 
reparații.

Ei sunt punctuali la serviciu, 
încep lucrul dimineața la

Conferință.
Duminecă, 16 Octomvrie, orele 10,30 în ciclul de confe

rințe organizat de Sindicatul șl Subfiliala A.R.L.U.S. I.S.S., 
va vorbi Tov. Ing. Zabunov Atanase despre:

„Natura vie și cea lipsită, de viațâ“
Conferința va fi urmată de film.

INTRAREA LIBERĂ.

I

In consfătuirea de producție 
din ziua de 30 Septembrie, la 
Magazia de produse, analizân- 
du-se munca depusă în cursul 
lunei Septembrie, s’a constatat 
o serie de lucruri pozitive și 
altele negative.

Magazionerul Sălceanu Stan 
a stivuit pe dimensiuni tuburile 
și a expediat fără locații 53 de 
vagoane.

Magazionerul Păsăreanu Lo- 
ghin și Pascal Valentin, au de
pozitat piesele dela turnătoriile 
de fontă și oțel, revopsind 80 
tone din piesele vechi, ruginite, 
care nu se mai vindeau, fiind 
refuzate pentru aspectul lor.

Spre deosebire de cei men
ționați mai sus care s’au evi
dențiat în muncă prin disciplină 
și punctualitate, magazionerul 
dela materiale edilitare, Năstă- 
sescu Vasile, lipsește nemotivat 
din serviciu, provocând multe 

la

de
muncă fruntașii 
lucrează cu zor. 
care lucrează la 
deține drapelul

neajunsuri secțiilor, ce așteaptă 
materialele.

Ajutorul magazioner Susan 
Ludovic și muncitoarea Con- 
deescu Harieta au multe ab
sențe nemotivate, fapt care 
îngreunează munca Magaziei de 
Produse, care și așa are un 
efectiv redus față de schema 
de organizare.

Responsabilul sindical al sec
ției, arată în raportul său, că 
în secție, sunt tovarăși, care nu 
și-au plătit cotizațiile sindicale 
de 2 luni de zile.

Lada Ludovic II, dela bomba 
de spart fontă, Țif Roman can
taragiu și Corneanu Ovidiu, 
magazioner la tuburi, deși li 
s’a atras atenția în ședințele 
de grupe sindicale, nu și-au 
achitat cotizațiile.

In urma analizei muncii, 
având exemplul realizărilor sec
țiilor antrenate în întreceri, 
muncitorii Magaziei de Produse, 
au pornit întreceri individuale 
cu data de 1 Octombrie, luân- 
du-se angajamente concrete de 
fiecare, pentru a întâmpina 
ziua de 7 Noernbrie cu noui 
succese în muncă.

Ionescu Nicolae 
coresp voluntar

Toî mai multe ecliipe 
dela Edil 

depășesc programul
Pentru îndeplinirea progra

mului de lucrări în vederea 
pregătirii condițiunilor de lucru 
în timpul iernii în interiorul și 
exteriorul uzinei, muncitorii și 
tehnicienii secției Edil, au or
ganizat întreceri socialiste între 
echipe, grupuri și subsecții, 
realizând frumoase succese și 
depășiri de normă în luna 
Septemvrie.

La Apaduct programul lunar 
a fost depășit cu 58®/*,  la 
Tâmplărie cu 55,05*/»,  la Con
strucții cu 55,50*/#  Și ia Gater 
cu 36,56*/o.

In fruntea întrecerilor pe 
echipe, s’a situat echipa de 
vopsitori a lui Naghy Alexan
dru, care a depășit norma cu 
65,28°/o, urmată de echipa de 
tâmplari a lui Zanela Adalbert 
care a depășit norma cu 
63,6O°/o, a lui Lăsconescu 
Alexandru cu 61,O4°/o, a lui 
Schindler Ioan cu 6O,13o/o și a 
lui Șaghi Ioan cu 55,23°/o.

Concomitent cu munca din 
interiorul uzinei, muncitorii sec
ției Edil, și-au intensificat 
munca pentru terminarea lucră
rilor la Dispensarul—Policlinic: 
la Căminul de Zi și la diferi
tele școli uzinale.

Angajamentul lor este de a 
termina din timp, lucrările pro
gramate pentru asigurarea lu
crului în bune condițiuni în 
timpul iernii.
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Pentru autofinanțarea întreprinderii,

Muncitorii Secției Mișcare luptă 
pentru reducerea totală a locațiilor

Zidarii dela Oțelăria Specială
economisesc 500.000 lei la fiecare 
rezidire a bolților dela cuptorul electric

Serviciul C. F. U. prezintă 
o importanță considerabilă în 
bunul mers al producției și al 
expedierii produselor noastre.

Datorită unei lipse de cola
borare între conducerea secției 
și stația C. F. R., soseau în 
trecut zeci de vagoane cu fier 
vechiu, cocs, mangal și alte 
materiale cu trenuri de marfă 
și mixte, cari provocau bloca
rea liniilor, nepermițând mane
vrarea vagoanelor pentru des
cărcare și expediere, dând 
naștere la locații foarte mari.

In cursul lunei August, s’au 
primit în uzină peste 4500 va
goane, care au făcut ca loca
țiile să se ridice la suma de 
17.200.000 lei.

Conducerea Serviciului C. F. 
U. sesizând Direcțiunea, Sindi
catul și Partidul, s’a luat ho
tărârea de a se interveni la 
Direcția C. F. R. spre a se 
încheia o convenție care să fie 
respectată de Stația C. F. R. 
Hunedoara, convenție care va 
reglementa intrarea vagoanelor 
în uzină.

Incheindu-se convenția, C. F. 
R.-ul este obligat a trimite în 24 
ore cel mult 25 vagoane cu 
acelaș fel de material și numai 
cu trenurile de marfă.,

Acest lucru permite mane
vrarea și dirijarea vagoanelor

S’
(Urmare din pag, 1) 

canței au ornat întregul local, 
astfel că la începutul cursurilor 
elevii să se simtă într’adevăr 
într’o școală nouă.

In ziua de 3 Octomvrie, în
tr’o atmosferă plină de entuziasm 
și elan de muncă al elevilor, 
in prezența delegatului Județenei 
P. M. R, I. S. S., a secretarului 
de sector U.T.M., a conducerii 
școlii și corpului didactic, în 
cadrul unei ședințe festive, 
școala și-a început cursurile, 
sub semnul luptei pentru pace, 
într’o caldă manifestație pentru 
conducătoarea lagărului demo
cratic, Uniunea Sovietică și 
Marele Stalin, prietenul și în
drumătorul tineretului dinlumea 
întreagă.

Față de angajamentele ferme 
luate de către elevi, de a pune 
tot elanul lor tineresc pentru a 
cuceri cetatea științei și a de
veni astfel cadrele de bază de 
care are nevoie Statul nostru 
ce merge pe drumul Socialis
mului, suntem siguri că vom 
face ca școala noastră să 
fie o adevărată pepinieră 
de technicieni noui, educați 
în spirit marxist-leninist, după 
mărețul exemplu al gloriosului 
Comsomol al lui Lenin și Stalin. 

a început noul an școlar

la descărcare și încărcare în 
condițiuni mai bune.

In acelaș timp, la Secția 
Mișcare s’au pornit întreceri 
socialiste între ture, fapt ea^e 
a contribuit la manevrarea la 
timp a tuturor vagoanelor.

O ganizându se munca în 
mod mai temeinic, numindu se 
în Secția Mișcare oameni cali
ficați, ținându se o strânsă co
laborare cu stația C. F. R. 
Hunedoara, s’a reușit ca în 
cursul lunei Septembrie, loca
țiile să scadă dela 17.200.000 
lei, la 2 880 lei.

In munca depusă pentru re
ducerea locațiilor s’au eviden
țiat tov. Lucaci Ioan, șef de 
tură, — care timp de 15 zile a 
ținut locul impegatului principal 
ce era în concediu, — Ungu- 
reanu Dumitru, magazioner la 
Tranzit, care împreună cu scrii
torul de vagoane a urmărit pe 
teren fiecare vagon în parte 
spre a urgenta descărcarea și 
încărcarea lui.

Deasemeni Tov. Stoianovloan 
căruia i s’a încredințat în luna 
Septembrie, conducerea S. Miș
care, a depus eforturi fiind tot 
timpul pe teren, și în afara 
orelor de serviciu, verificând 
și coordonând munca impega- 
ților.

Nu putem trece cu vederea 
că pe lângă toate realizările 
obținute, mai sunt încă o serie 
de lipsuri și greutăți.

Urmând exemplul tovară
șilor noștri muncitori din uzină, 
ne luăm angajamentul să de
punem o muncă permanentă și 
încordată, astfel ca ziua Marei 
Revoluții Socialiste, 7 Noemvrie, 
s’o întâmpinăm fără lipsuri ci 
cu noui realizări.

Noi știm că industria, în plină 
desvoltare, are nevoie de cadre 
technice numeroase și bine pre
gătite și că școlile Medii Tech
nice au rolul de a pregăti 
aceste cadre.

Sub îndrumarea de zi cu zi 
a Partidului și cu sprijinul or
ganizației de U.T.M., al orga
nelor locale de conducere, pă
șim în acest an, mai siguri și 
mai hotărîți în muncă pe tărâm 
școlar.

Clasa muncitoare ne-a încre
dințat fiii ei, și pentru noi este 
o datorie de onoare, de a i 
pregăti cât mai bine atât în 
domeniul technic, cât și pe 
tărâm politic, ideologic și cul
tural, dând astfel oameni noui 
și de nădejde, Republici noa
stre Populare.

Acum, când antrenați în în
treceri socialiste, muncitorii sec
ției Mișcare au reușit să reducă 
loc ițiile și să aibă și plusuri 
de vagoane, este necesar a se 
lua toate măsurile pentru a nu 
fi stânjenită munca lor.

Secția Laminoare, a ținut 
vagoane c 1 blocuri de oțel ne 
descărcate din ziua de 2 până 
în 5 Octombrie, pentru motivul 
că macaraua nu a fost liberă

Secția O. S. M. a ț iut 12 
tilinguri și 3 vagoane C F. R. 
cu fier vechiu, nedescărcate 
mai mult de 24 ore, pentru 
motivul că macaraua fiind de
fectă nu s’a putut da fier ve
chiu pe platformă.

Secția Vânzări, programează 
vagoane pentru zgură granulată 
care așteaptă câte 4 zile din 
lipsă de zgură.

Aceste situații care produc 
stagnarea circulației vagoanelor 
și tilingurilor, trebuesc soluțio
nate urgent, deoarece ele sunt 
una din cauzele locațiilor. 
^Pentru ca „Mișcarea" să 
funcționeze în bune condițiuni, 
mai este necesar a se schimba 
atitudinea impegațilOr de miș
care dela sectorul II, care nu 
întocmesc la timp și nu predau 
secției situațiile tilingurilor și 
vagoanelor dela O. S. M. Spre 
exemplu: impiegatul Bocioc 
Gheorghe în ziua de 6 Octom
vrie — a plecat fără a întocmi 
situațiile.

Antrenați în întreceri socia
liste temeinic organizate sala- 
riații secției de Mișcare, vor 
deveni un factor important la 
îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin în cadrul Planului de Stat 
și la realizarea lozincii »Să gos
podărim uzina noastră fără nici 
un fel de împrumut".

N. Babarți

Să construim „Casa Scânteii"
Sub lozinca „Să construim 

Casa Scânteii" zeci și sute de 
de mii de oameni ai muncii, 
contribue prin munca și dona
țiile lor, la construirea celui 
mai mare institut al industriei 
grafice din țara noastră.

Pentru a sprijini cât mai 
efectiv construirea „Casei Scân
teii", — care va deveni un 
focar puternic de artă și cultură 
— în numeroase întreprinderi 
au fost deschise — la cererea 
muncitorilor — liste de sub
scripție.

Conștienți de însemnătatea 
deosebită ce o va avea „Casa 
Scânteii" în opera de cultura-

In cursul lunei Septembrie, 
muncitorii și tehnicienii Oțelă- 
riei Speciale, sprijiniți de Par
tid și Sindicat, au depășit 
programul lunar cu 14%, în- 
trecând angajamentele lor care 
erau de a depăși Planul cu 
12%.

Datorită experienței câștigate 
în întrecerile anterioare, ech pa 
lui Walo Wiliam a obținut o 
depășire de normă cu 27%, iar 
a lui Băda Gheorghî cu 13,5%.

Zidarii dela această secție 
pentru a ajuta la scăderea pre
țului de cost al oțelurilor spe
ciale, au depus o muncă 
organizată pentru a găsi moda
litatea de a folosi cât mai pu
ține cărămizi „Radex", necesare 
reparării bolților cuptorului elec
tric.

Ei au experimentat și au 
reușit să înlocuiască 70°/o din 
cărămizile „Radex" necesare

In cadrul consfătuirii de producție,

muncitorii dela Atelierul Electric 
își iau noui angajamente în cinstea zilei de 7 Noemvrie

Consfătuirile de producție în
cep să devină o obișnuință în 
secțiile în care s’au ținut regu
lat, și unde rezultatele lor au 
început să se facă simțite din 
ce în ce mai mult.

La Atelierul Electric în ziua 
de 4 Octomvrie — conform pro
gramului — s’a ținut consfă
tuirea de producție pe secție 
la care au luat parte toți mun
citorii și technicienii.l

In ordinea de zi, la primul 
punct, s’a citit prima povestire 
din „Cuvântul maiștrilor", după 
care s’a discutat posibilitatea 
aplicării sistemului de organi
zare sovietic, în munca de zi 
cu zi a secției.

Discuția atrage tot mai mulți 
muncitori, care își dau părerile, 

lizare a masselor muncitoare 
din țara noastră, tot mai mulți 
muncitori se angajează ca in 
două, trei rate lunare să doneze 
salariile lor pe o zi sau două.

Fiecare muncitor, legat de 
lupta și interesele clasei mun
citoare, dorește să pună și el 
câteva cărămizi la temelia măre
țului institut al industriei gra
fice din țara noastră.

Alături de toți oamenii muncii 
din țara noastră și noi munci
torii, technicienii și funcționarii 
din uzina noastră să dăm 
toată contribuția la construirea 
„Casei Scânteii*.  

bolții, cu cărămizi indigene, lă
sând numai centrul bolții <^in 
cărăm'zi „Radex", așa dar, fă
când o economie la fiecare 
rezidire, de 500.000 lei.

In urma acestor succese zi
darii sunt hotărâți a munci și 
mai mult, pentru ajutorarea 
oțelarilor în lupta pentru eco
nomii și, în acest scop, vor 
întrebuința cărămizi de silică 
dela Turda — care au rezistat 
la 22 șarje — fiind convinși că 
Fabrica de Cărămizi Turda, va 
perfecționa calitatea produselor 
pentru a rezista la 40 șarje oțel 
rulmenți și 60 șarje oțel normal 
aliat.

Colaborarea între oțelarii și 
zidarii Oțelăriei Speciale demon
strează succesele ce se pot ob
ține de muncitorii uniți și con
știenți de rolul muncii în 
Patria noastră.

fiecare interesându-se de meto
dele ce le-ar putea aplica în 
locul de muncă.

La punctul 2 al ordinei de 
zi, se face analiza muncii, după 
angajamentele ședinței anteri
oare, cu care ocazie se con
stată că echipele fruntașe sunt 
cele condilse de tov. Bobart 
Ioan, Nagy Constantin și De 
meter Ștefan care și-au înde
plinit toate angajamentele luate.

Echipele care nu au depus 
tot efortul și nu au realizat 
angajamentele luate, au fost 
cele conduse de Strempel Hen- 
ric, Vancea Octavian și Bunder 
Pavel.

După analiza muncii s’au 
arătat cauzele pentru care echi
pele codașe nu au putut realiza 
angajamentele și în urma cri
ticii constructive, s’au luat noui 
angajamente în muncă, în cin
stea zilei de 7 Noemvrie.

Tov. Telman Ioan, va ter
mina toate instalațiile la maca
ralele dela Laminoare, iar Stoica 
Romulus va face toate apără- 
torile dela tablourile de distri
buție dela aceeaș secție până 
la 7 Noemvrie.

Tovarășa Ionescu Rodica de
la bobinaj și-a luat angajamen
tul de a depăși porma zilnică 
cu 30%.

Și rând pe rând, fiecare mun
citor al secției și-a luat anga
jamente concrete, care trecute 
în proces-verbal se vor trans
forma în realități, fiecare fiind 
convins că prin munca sa adu
ce un aport însemnat tuturor 
secțiilor productive, contribuind 
la mărirea producției.

Florea Teodor 
coiMp. voluntar
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