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LAMINORIȘTII PRODUC IN CONTUL ANULUI 1950
Nețărmurită este dragostea 

cu care aniversăm Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie, rod al luptei neîntrerupte 
a eroicului proletariat rus con
dus de gloriosul Partid Comu
nist (bolșevic) al lui Lenin și 
Stalin.

In 25 Octombrie (7 Noem
brie) 1917, creerul mișcării 
muncitorești din Rusia, Comi
tetul Central al Marelui Partid, 
a dat semnalul declanșării 
luptei pentru trecerea puterii 
de stat în mâinile poporului.

In marș triumfal, Revoluția 
a străbătut imensul teritoriu al 
Rusiei, și zdrobind toate pla
nurile și manevrele tuturor 
dușmanilor dinăuntru și dina
fară, proletariatul rus a înche
gat și întărit zi de zi, clipă 
de clipă, puternicul Stat So
vietic.

Năzuințele tuturor oamenilor 
muncii de pretutindeni s’au 
cristal.zat pentru prima oară 
în puternica țară a muncitori
lor și țăranilor, Uniunea So
vietică.

Popoarple Sovietice au des
chis era revoluțiilor proletare.

Intr’un ritm necunoscut încă 
de istorie, statul de tip nou, 
ș’a desvoltat pentrucă forțele 
creatoare s’au descătușat con
struind libere pentru ele 
înșile.

Exemplul proletariatului rus 
a constituit scânteia ce a a- 
prins flacăra revoluției proleta
re în lumea întreagă. Mai mult; 
Armata Sovietică ale cărei în
ceputuri glorioase au isvorât 
din focul luptelor revoluționare 
a devenit eliberatoarea popoa
relor, sprijin de neprecupețit 
al luptei proletariatului mon
dial în lupta pentru doborârea 
definitivă a exploatării.

Eliberarea și descătușarea 
poporului nostru, creerea Re
publicii Populare Române, 
întărirea de zi cu zi a demo
crației populare și pașii victo
rioși pe drumul construirii 
socialismului în Patria noastră, 
se datoresc popoarelor sovie
tice, armatei sale, Marei Re
voluții Socialiste din Oc
tombrie.

Fiecare dintre noi știe că 
succesele noastre pe tărâm 
politic, economic, cultural și 
în generai toate cuceririle noa

stre pentru o viață mai bună 
și fără exploatare, se datoresc 
exemplului și ajutorului de 
care ne-am bucurat din partea 
popoarelor Țării Socialismului.

Muncitorii hunedoreni au 
reușit în anul 1949 să obțină 
o producție necunoscută încă 
până acum.

Aceasta datorită faptului că 
lucrează pentru ei înșiși nu 
pentru exploatatori, datorită 
eliberării lor ca și a întregului 
popor de către glorioasa arma
tă sovietică rod al Marei Re
voluții Socialiste din Octom
brie, de sub jugul fascist și 
capitalist.

Dragostea pentru făuritorii 
primei Țări a Socialismului și 
deschizătoare a drumului nou 
pentru toate popoarele lumii, 
și-o manifestează astăzi oame
nii muncii din Hunedoara prin 
entuziasmul cu care întâmpină 
cea de a 32-a aniversare a 
Marei Revoluții, cu noi succe
se în munca de construcție 
pașnică.

Angajamentele fiecărui mun
citor, tehnician, inginer și 
funcționar, ale fiecărui elev și 
ucenic, în cinstea lui 7 Noem
brie și îndeplinirea lor cu 
succes constitue cel mai gră
itor exemplu de atașament 
față de Uniunea Sovietică, 
față de Marea Revoluție Soci 
alistă din Octombrie.

In cinstea lui 7 Noembrie 
laminoriștii din uzina noastră 
au terminat Planul de Stat pe 
1949 în ziua de 4 Nombrie, 
deci cu 3 zile înaintea terme
nului angajament; furnaliștii au 
depășit Planul pe luna Oc
tombrie cu 8,12°/»; turnătorii 
dela T. de Fontă lucrează de 
mult în contul anului 1950 și 
au depășit Planul anual cu 
peste 5% cât și au luat an
gajamentul.

Stimulați și antrenați de a- 
celaș elan patriotic minerii 
dela Ghelar și-au îndeplinit 
angajamentul în cinstea zilei 
de 7 Noembrie, îndeplinind 
Planul de Stat pe 1949 în ziua 
de 4 Noembrie. Oțelarii dela 
Cuptorul No. 4 Simens Martin 
lucrează de mult în contul 
anului 1950, iar în ziua de 7 
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In meeting fulger la orele 3 d. m. în ziua de 4 Noembrie, laminoriștii uzinei noastre 
au salutat cu entuziasm înștiințarea șefului de secție că Planul de Stat pe anul 1949, a fost 
îndeplinit odată cu ultima platină eșită din laminor în schimbul maestrului Tri/u Gheorghe,

Angajamentul laminoriștilor în cinstea zilei de 7 Noembrie a fost astfel îndeplinit cu 
3 zile înainte de termen. îndeplinirea Planului anual al laminoriștilor înseamnă un nou 
succes al muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor uzinei noastre care zi de zi nu au precupețit 
nici un efort și sub îndrumarea permanentă a Organizației Județene a Partidului au adus 
răsunătoare victorii sectorului siderurgic din Hunedoara.

Li s’au părut grele sarcinile 
Planului de Stat la începutul 
anului. Zi de zi, lună de lună 
însă prevederile Planului, au 
fost îndeplinite și depășite. La- 

minoriștii șb-au însușit de multe 
ori „drapelul roșu al fruntași- 
lor“, în întrecerile pe uzină, 
datorită succeselor lor în pro
ducție.

Printr’o rațională repartiție a 
forțelor de muncă și a sarcini
lor fiecărui element productiv, 
s’a putut mări productivitatea 
muncii fără a fi necesare eforturi 
mult mai mari.

Colaborarea strânsă între 

muncitori și tehnicieni a avut 
ca rezultat însușirea de către 
muncitori a noui cunoștințe 
tehnice și astfel au putut lucra 
cu laminorul, cuptoarele și cele

lalte instalații, în mod îngrijit 
reușind să le lungească vieața 
în așa fel încât mersul lor per
manent a crescut dela 15 zile 
— la începutul anului — Ia 
45 de zile. — Această impor
tantă reducere a timpului mort 
a contribuit în mare măsură la 
îndeplinirea cu cinste a sarci
nilor Planului.—

Deasemeni prin raționaliza
rea „trecerilor** la laminor fi 

printr’o mai justă reparație a 
lor, în așa fel încât la finisor 
acum trec 2 platine în loc de 
una, s’a redus iarăși o mare 
parte de timp mort, ceeace 
neindoios a contribuit la noui 
succese în lupta pentru mărirea 
productivității.

După cum spun însăși teh
nicienii secției cu toate îmbu
nătățirile aduse, aceste succese 
nu puteau fi obținute dacă lor 
nu 1-i s’ar fi adăugat o creștere 
permanentă a nivelului politic 
al muncitorilor.

Fiindu-le clare sarcinile ce 
le revin în munca de construcție 
socialistă, laminoriștii au depus 
toate eforturile pentru a se de
păși pe ei însăși. Au reușit să 
facă acest lucru datorită Parti
dului care i-a ajutat să-și ridice 
nivelul politic și Sindicatului 
care le-a sprijinit inițiativele și 
acțiunile.

Nenumărat! evidențlați
Evidențiat în muncă este în

treg colectivul Secției Lami
noare, dar în mod deosebit s’au 
ridicat ca fruntași pe baza rea? 
Uzărilor în întrecere, nenumărați 
muncitori și tehnicieni.

In deosebi s’a evidențiat 
schimbul maestrului Mârza Ni- 
colae care încă din 27 Octom
brie lucrează în contul anu
lui 1950.

In luna Octombrie laminoriștii 
din schimbul lui Mârza Nico- 
lae, au realizat 21,6% peste 
planul lor, cei din schimbul 
maestrului Moise losif 15,2% 
iar cei din schimbul maestrului 
Trifu Gheorghe au realizat pla
nul lor 100%.

Laminatorii Andreșescu Ioa- 
chim, Socol Nicolae, Zăvălaș 
Vasile, Trifu loan, Constantin 
Petru; fochiștii Vucescu loan, 
Greț losif, Feliciu loan; maca- 
rargii Ciuciu loan, Mihuț Gheor- 
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In luna Martie 1942 avionul 
de vânătoare pilotat de locote
nentul Alexei Meresiev este 
doborît de inamic.

Cu picioarele sdrobite, în
ghețat, încolțit de fiare, îndu
rând frigul și foamea se târăște 
Meresiev 18 zile prin zăpadă, 
însuflețit de un singur gândj 
să ajungă la ai săi. Când îl 
părăsesc cu totul puterile, încât 
nici nu se mai poate târî, se 
rostogolește. Insfârșit, când bu
buitul apropiat al tunurilor îi 
anunță vecinătatea frontului, 
întâmplarea îi scoate în cale 
doi copii, doi băețandri din- 
tr’un detașament de partizani. 
Meresiev e transportat în bor
deiul bătrânului Mihailo, care 
reușește să înștiințeze unitatea 
militară cea mai apropiată și 
aviatorul e dus la spital.

Situația lui Meresiev e gravă. 
Gangrena ambelor picioare ne
cesită o grabnică și radicală 
intervenție chirurgicală : ampu
tarea.

Trist și fără nici o nădejde 
se scurge acum viața lui Me
resiev.

Țelul care-1 însuflețise, care-1 
făcuse să învingă toate greută
țile și să ajungă la ai săi, nu 
va mai putea fi atins niciodată. 
Meresiev nu va mai putea 
sbura niciodată, nu va mai pu
tea lupta împotriva vrăjmașului. 
Zdrobit sufletește Meresiev se 
simte un om de prisos.

Dala un capăt până la celă
lalt al uzinei și orașului Hune
doara, bătălia pentru termina- 
cea lucrărilor de construcții se 
desfășoară într’un ritm acce
lerat.

Avântul întrecerii socialiste 
în care s’au încadrat și munci
torii depe șantierele de con
strucții a contribuit în mod 
deosebit la realizarea din timp 
a lucrărilor planificate pe a- 
cest an.

Sute de muncitori, zidari, 
dulgheri, tâmplari și lăcătuși, 
mobilizați de Organizațiile de 
Partid își desfășoară o activi
tate vie în muncă, lucrând cu 
dragoste fierbinte pentru a în
tâmpina cea de a 32-a Aniver
sare a Marei Revoluții Socia
liste din Octomvrie, cu noui și 
importante succese în muncă.

*
Pe întreg șantierul e o mare 

fierbere. De câtva timp zidarul 
Zaharia Nicolae aplicând me
toda sovietică de zidărie ini
țiată de zidarii fruntași Luigi 
Strenati și Uivaroși, au isbutit 
să realizeze însemnate succese 
în muncă.

Insușindu-și experiența zida
rilor fruntași cât și hotărîrea 
Conferinței zidarilor dela Cluj, 
folosind cu acest prilej me
toda nouă de zidărit, zidarul 
Zaharia Nicolae împreună cu 
cei trei ucenici a realizat ușor 
în ultimele câteva zile 12,500 
metri cubi zidărie, depășind 
astfel norma cu 840’/o.

— Subiect —
Dar în aceste clipe grele el 

întâlnește sprijinul de neprețuit 
al unui bolșevic adevărat, al 
comisarului Vorobiov. Deși grav 
bolnav, Vorobiov găsește de
stulă tărie sufletească să îmbăr
băteze pe camarazii săi de ca
meră, să le insufle curaj și 
încredere.

El sădește din nou încrede
rea și în sufletul lui Meresiev, 
povestindu-i cazul unui aviator 
rus din timpul primului război 
mondial, care a reușit cu bună
voință și antrenement să sboare 
deși îi fusese amputată laba 
piciorului.

Si deși Meresiev are ampu
tate ambele picioare, el trebue 
să reușească și va reuși, căci 
el e un om sovietic.

PROGRAMUL 
filmelor prezentate în cadrul 
Festivalului Filmului Sovietic

Sâmbătă 
Duminecă 
Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi
Vineri

5 Nov. a c. Chestiunea Rusă.
Bătălia Stalingradului.
Ora 6 după război.
Neînfrânții.
Tânăra Gardă, seria I.
Tânăra Gardă, seria II. 
Povestea unui om adevărat.

CINEMATOGRAFUL I. S. S.

Uzina și orașul Hunedoara, uriaș șanîisr de construcții
Rezultatele obținute de tov. 

Zaharia Nicolae a stârnit un 
interes deosebit pe întreg șan
tierul. Tot mai multe echipe 
de zidari străduindu-se să lu
creze după noua metodă sovie
tică au reușit să zidească mai 
multe cărămizi, mai mulți metri 
de zidărie, au realizat mai multe 
procente — deci și un câștig 
mai mare.

Astfel zidarii Tulea Carol și 
Voideanu Bujor cu echipe for
mate din câte trei ucenici, lu
crând după metoda nouă so
vietică de zidărie au realizat 
din primele zile însemnate de
pășiri de normă.

Pregătind din timp materia
lele necesare pentru zidit, or
ganizând munca temeinic, echi
pele de zidari conduse de Tu
lea Carol și Voideanu Bujor, 
ajutați de cei șase ucenici, lu
crând cu mult spor la termi
narea lucrărilor de zidărie din 
piatră cu două fețe vizibile, 
au reușit să realizeze câte 
6.500 metri cubi, având o de
pășire peste normă de 390°/°.

Alături de muncitorii zidari 
depe acest șantier, tencuitorii 
au pornit și ei să lucreze după 
metoda nouă de tencuială. 
Orban Carol împreună cu doi 
muncitori necalificați, folosind 
metoda nouă de tencuit, apli
cată la Școala Profesională, a

Meresiev începe antrenamen
tul. La început în cârje, apoi 
cu bastonul, mai târziu fără 
baston. Fiecare pas e un chin, 
o suferință de nedescris, dar 
voința de a sbura, de a se re
întoarce pe front, de a fi folo
sitor patriei e mai presus de 
orice. Meresiev învață chiar să 
danseze. In fața comisiei pen
tru examinarea celor ce pot fi 
trimiși pe front, Meresiev do
vedește că voința lui a învins 
infirmitatea.

Iată-1 din nou în aviație. 
Crunt lovește el dușmanul, îl 
lovește fără milă, grăbind ziua 
nimicirii lui totale.

Omul adevărat, omul sovie
tic însuflețit de dragostea sin
ceră pentru patrie, a învins I 

realizat în 8 ore de muncă 176 
metri pătrați tencuială, obținând 
o depășire față de normă de 
1220°/#. In acest timp pe ace- 
laș șantier, Biro Carol ajutat 
de doi ucenici a obținut în 
acelaș timp o depășire de 
normă de 127,80 metri pătrați, 
la tencueli drișcuite pe pereți 
cu mortar de var gras și nisip, 
depășindu-și norma cu 15OO°/o. 
Echipa lui Deneș Francisc 
care făcea aceeaș operație, 
aflată însă în plină întrecere cu 
echipele fruntașe, a realizat câte 
110,30 metri pătrați în 8 ore 
de muncă, depășindu-și norma 
fixată cu lO8O°/o.

Datorită întrecerii care a în
viorat ritmul muncii, majorita
tea lucrărilor programate în 
acest an au fost îndeplinite.

Lucrările la Școala Profesio
nală — care are 12 clase și 
toate anexele ca: laborator, 
sală de gimnastică, atelier, etc. 
— au fost executate la roșu 
într’un timp record. Lucrările 
Orașului Muncitoresc în valoare 
de 184.000.000 lei planificate 
pe acest an, au fost terminate 
în întregime, deasemeni un 
număr de 185 apartamente cu 
toate anexele necesare și blo
cul de garsoniere care va putea 
fi folosit la 15 Noemvrie a. c. 
Pe o suprafață de 3500 metri 
pătrați se înalță măreț Pavilio

DIN CHEMĂRILE
C. C. al Partidului Muncitoresc Român 

pentru a XXXII-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octomvrie

1. Trăiască a 32-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie I

2. Tiălască Partidul Comunist (bolșevic) al (J.R.S.S., stegarul 
frontului democrației și socialismului 1

3. Glorie Urmatei Sovietice, eliberatoarea țării noastre, 
apăratoarea păcii și libertății popoarelor!

4. Trăiască Marea Uniune Sovietică, bastionul păcii, libertății 
și independenței popoarelor I

5. Salutul nostru frățesc popoarelor din țările cu democra
ție populară, care cu ajutorul hotărâtor al Uniunii Sovietice 
construesc socialismul în patria lor I

6. Trăiasă lupta popoarelor împotriva imperialismului an- 
glo-american I Salutul nostru tovărășesc partidelor comuniste 
francez, italian, american, englez și celorlalte partide comuniste 
care conduc lupta popoarelor lor împotriva planurilor înrobitoare 
ale imperialismului I

7 Oameni ai muncii din R P. R.! Luptând 
pentru îndeplinirea fi depăș rea Planului Economia 
de 8tat, luptați împotriva războiului imperialist, 
pentru apărarea fi consolidarea păcii!

8 Muncitori șl tehnicieni din slderurg'e l 
Introduceți în toate întreprinderile siderurgice in
dicii tehnico-economici medii progresivi. Dațl mal 
mult oțel, fontă fl laminate de bună calitate !

9. Trăiască alianța clatei muncitoare ou țără
nimea muncitoare, temelie de nesdrunclnat a regi
mului nostru de democrație populară l

10. Tineri fi tinerel Insufițl-vă știința fl teh- 
nloa înaintată ! Infrângeți greutățile ce stau in ca
lea luptei pentru propășirea Patriei noastre !

11. Funcționari ai aparatului de Stat! îmbunătățiți munca 
voastră în slujba Republicii Populare Române 1

12. Trăiască frăția în muncă și luptă a poporului român
cu masseie muncitoare ale naționalităților conlocuitoare, pentru 
socialism! ,

13. Organizațiile sindicale de toate [categoriile I Desvoltați 
mai larg întrecerea socialistă pentru îndeplinirea Planului Eco
nomic de Stat înainte de termen 1 Purtați cea mai mare grijă 
nevoilor materiale și culturale ale oamenilor muncii I

nul Tehnic care odată dat spre 
folosință va însemna un nou 
succes în munca de construcție 
pașnică și desvoltare minunată 
a uzinelor I. S. S. Hunedoara.

In cursul acestei luni vor fi 
date în folosință băi și vestiare 
moderne pentru 540 muncitori 
la Secția Furnale.

*
Acelaș ritm, aceeași însufle

țire și dragoste vie de muncă 
domnește și pe șantierul de 
construcții industriale. Mobili
zați de Organizația de Partid, 
înflăcărați de chemarea C. F. 
R.-iștilor dela Grivița-Locomo- 
tive București de a continua 
întrecerea socialistă în cinstea 
celei de a 70-a aniversare a 
celui mai mare conducător de 
popoare din întreaga lume, — 
Iosif Visarionovici Stalin — 
muncitorii constructori depe 
acest șantier au pornit la muncă 
cu efort sporit avansând lucră
rile, care cu câtva timp în 
urmă se afla sub programările 
fixate.

Din barajul Cernei, conducta 
de apă se ridică pieptiș până 
la platforma de sus a furnale
lor. Peste 500 de muncitori 
însuflețiți fiind de un singur, 
gând, și-au încordat forțele, 
și-au dublat eforturile în muncă 
lucrând zi și noapte pentru 

terminarea conductei în timp 
planificat.

La începutul anului 1950, 
unul din cele două rezervoare 
cu capacitate de 5000 metri 
cubi va intra în funcție și va 
mări simțitor debitul de apă 
necesar furnalelor și datorită 
acestui lucru producția va su
feri un nou salt cantitativ și 
calitativ.

Pe o suprafață de 185.000 
metri pătrați își desfășoară ac
tivitatea rodnică muncitorii și 
tehnicienii care lucrează la ter
minarea noului triaj al uzinelor.

In ritm viu se desfășoară 
munca de construcție la Fur
nalul Nr. 2, Cuptorul Nr. 2 și 
Cuptorul Nr. 5 Siemens Martin, 
la Cuptorul cu propolsiune 
dela Laminoare.

Alături de numărul imens al 
lucrărilor de desvoltarea capa
cității instalațiilor din uzină, 
datorită măsurilor luate de către 
Sindicat și Direcțiune sub în
drumarea și sprijinul Org. de 
Partid, se construiesc un număr 
de 15 cabane care vor adăposti 
pe timp de iarnă un număr de 
400 muncitori.

Munca pentru construirea de 
noui instalații industriale unită 
cu munca pentru construcții 
sociale, ilustrează un fragment 
din mișcarea uriașă ce se des
fășoară în țara întreagă sub 
conducerea Partidului, mișcarea 
întrecerii în slujba construcției 
socialiste.

C. Butanche
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Din l'sira Socialismului
Recenzie

Ce se întâmplă într’un minut 
IN ȚARA SOVIETELOR

Alitet pleacă în munți

Din cărțile de specialitate se 
poate vedea ce cantitate de 
minereu poate extrage minerul 
pe minut, ce cantitate de fontă 
produce furnalul înalt într’un 
minut, câți metri de pânză țese 
țesătoarea sau câte cărămizi 
poate așeza zidarul în acelaș 
spațiu de timp. Dar nu trebue 
să ne bizuim pe cifrele indicate 
în cărți. Minerii sovietici, meta- 
lurgiștii și oțelarii, textiliștii și 
constructorii din U.R.S S. răs
toarnă aceste date, în fiecare 
zi, iar autorii de cărți tehnice 
urmăresc astăzi conferințele pe 
care le țin muncitorii stahano- 
viști pentru ca să poată modi
fica datele respective ale cărți
lor în noile ediții.

Să lăsăm deci la o parte 
cărțile și să consultăm mai 
degrabă ultimele cifre, pe care 
ni-le pune la dispoziție recenta 
declarație a Biroului Central de 
Statistică.

In perioada de trei ani de 
după război au fost refăcute 
sau clădite din nou 4000 de 
întreprinderi de stat — ceeace 
înseamnă că la fiecare 6 ore și 
jumătate o nouă fabrică a fost 
refăcută sau clădită. In aceeași 
perioadă de timp au fost re
staurate sau construite din nou 
în orașe case de locuit, pe o 
suprafață totală de folosință de 
51 milioane de metri pătrați. 
Aceasta înseamnă că în fiecare 
minut a fost construită o lo
cuință de 3 odăi pe o supra
față de 32 m. p. Cu alte cu
vinte în cei trei ani de după 

război în fiecare minut altă 
familie sovietică intra într’o 
locuință nouă spre a se bucura 
de căldura unui cămin propriu.

La țară s’au construit circa 
1 600 000 de case noi în a- 
ceeași perioadă, — ceeace face 
în medie o casă pe minut. La 
fiecare 60 de secunde, în acest 
interval de trei ani o altă fa
milie de colhoznici s’a mutat 
într’o casă nouă.

Numărul muncitorilor și func
ționarilor a crescut în Uniunea 
Sovietică cu 2 milioane în 
cursul anului trecut, adică în
tr’un ritm de 2 persoane pe 
minut.

Februarie este a 38-a lună 
a planului cincinal postbelic. 
Judecând după calendar, oa
menii muncii din U. R. S S. 
mai au la dispoziție încă 22 de 
luni pentru a termina executa
rea planului de cinci ani. Dar 
nici în cazul de față nu trebue 
să ne luăm după calendar — 
ne poate induce în eroare așa 
cum ne pot desorienta și datele 
cărților de specialitate rămase, 
în urma experienței. Muncitorii 
din industria de construcții de 
maș’ni rutiere, de pildă au 
depășit programul prevăzut 
pentru anul 1948 cu 26°/o deși 
specialiștii ne spun că pentru 
a depăși cu 1% programul 
anual, echivalează cu a adăuga 
trei zile lucrătoare la un an. 
Prin rezultatul muncii lor, con
structorii de mașini rutiere au 
lungit anul cu 78 de zile lucră
toare.

Muncitorii din industria chi
mică au reușit să prelungească 
anul de muncă cu 48 de zile. 
Pentru foarte mulți oameni so
vietici luna aceasta este a 50-a, 
a 51-a sau a 52 a și nu a 38-a 
lună a planului cincinal post
belic.

Ideea împlinirii înainte de 
termen a planului cincinal a 
cuprins pe toți oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică. Milioane 
de muncitori din orașe și sate 
și-au luat angajamentul de a 
supraîmplini programele de lu
cru cu mult înaintea termenului 
fixat. Ne aflăm abia Ia înce
putul anului 1949 și din toate 
colțurile Uniunii Sovietice, din 
fabrici, uzine și colhozuri sau 
sovhozuri sosesc vești îmbucu
rătoare. Milioane de muncitori 
industriali s’au angajat să în
deplinească programul anual 
numai în zece luni. Progra
mele pe luni întregi, numai în 
câteva săptămâni. Ei se stră- 
duesc să întrebuințeze cât mai 
bine fiecare minut. Milioane de 
agricultori și-au luat angaja
mentul să execute semănăturile 
într’un timp record și au reu
șit să revizuiască până acum 
câteva mii de tractoare mai 
mult decât anul trecut.

Fiecare zi, fiecare oră și 
fiecare minut sunt pline de 
muncă constructivă. In acest 
ritm se trăiește în Țara Sovie
telor.

Sub Puterea Sovietică, po
poarele Țării Socialismului în
frățite prin aceleași năzuințe, 
au început să ducă o viață nouă, 
prosperă. Eliberate de orice 
asuprire și exploatare, legate de 
simțământul cald al prieteniei 
între națiuni, popoarele marii 
familii staliniste a Uniunii So
vietice s’au putut desvolta în 
libertate. înțeleaptă politică na
țională leninist-stalinistă le-a 
deschis drumul bunei stări și 
al culturii.

Chipul cum a crescut și s’a 
ridicat unul din popoarele so
vietice, sub îndrumarea Parti
dului Comunist (bolșevic), cu 
sprijinul guvernului U R. S S,, 
ne este redat cu o mare înțe

Laminoriștii produc în contul anului 1950
(Urmare din. pag. 1) 

gheși Alic Apostol; manevranții 
Topliceanu loan și Socol Gheor- 
ghe, precum și sortatorii Mincov 
Mihai și Tămaș Francisc sunt 
numai câțiva dintre cei care 
s’au evidențiat la Secția Lami
noare în cursul anului prin 
munca lor hotărâtă și frecven
ța regulată la serviciu.

Urmărind îndeplinirea unor 
obiective principale ale între
cerii, acea de a scădea prețul 
de cost și de a sprijini lupta 
pentru autofinanțarea întreprin
derii, laminoriștii au reușit să 
economisească însemnate can
tități de combustibil.

Dela începutul anului și până 
în prezent printr’o rațională 
folosire a cuptoarelor și insta

legere a specificului național 
și a tradițiilor respective, în ro
manul „ALITET PLEACĂ IN 
MUNȚI". Scriitorul T. SEMUS- 
KIN, care a cunoscut bine viața 
și obiceiurile ciucilor din Nordul 
Siberiei, în mijlocul cărora a 
trăit multă vreme, povestește 
cum a fost exploatat acest po
por până la Marea Revoluție 
Socialistă și cum, apoi, sub 
regimul sovietic, el și a găsit 
drumul, încadrându-se în noua 
o ânduire de viață. Subxcon du
cerea comunistului Los, ciucii 
s’au ridicat la o viață conștientă, 
îndepărtând pe exploatatorii săi 
și rupând-o cu superstițiile și 
obiceiurile nesănătoase.

lațiilor, înlăturând timpii morți, 
laminoriștii au economisit 95 
vag. de păcură. In felul acesta 
ei au dat sprijin neprecupețit 
luptei întregului colectiv de 
munc& al Uzinelor, pentru auto
finanțarea și reducerea prețului 
de cost.

In cinstea zilei de 21 Decem
brie, ziua tov. Stalin, Iamino- 
riștii noștri s’au angajat să 
depășească Planul de Stat pe 
anul 1949 cu 10%, reducând 
rebuturile cu 15°/o, consumul 
de combustibil cu 5“/o și ab
sențele nemotivate cu 10%.

Hotărâți să-și îndeplinească 
angajamentele cu cinste așa 
cum și le-au îndeplinit și de
pășit întotdeauna, ei au dat 
avânt nou întrecerii socialiste.

(Continuare din Nr. 19)
înaltul nivel atins de organi

zarea și tehnica procesului de 
producție, a asigurat o impor
tantă depășire a normelor de 
utilizare a utilajului tehnic. 
Astfel, randamentul cuptoarelor 
înalte s’a mărit aproape cu 80%, 
în comparație cu 1946.

Întrecerea socialistă la care 
participă toți metalurgiștii a 
jucat un rol hotărâtor în suc
cesele pe care le-a obținut 
uzina. In acest an întrecerea 
socialistă s’a îmbogățit cu noi 
forme, cari au căpătat o mare 
răspândire pentru toți cei care 
s’au luat la întrecere.

Astfel secțiunile și brigăzile 
se întrec între ele, pentru pre
lungirea termenelor de exploa
tare a utilajului, pentru a 
asigura o calitate excelentă a 
producției, pentru o înaltă cul
tură a procesului de producție, 
pentru a face acumulări peste 
prevederile planului și pentru 
a accelera rotațiunea fondurilor 
circulante, pentru intensificarea 
colaborării frățești între muncă 
și știință. 374 de brigăzi se 
află la noi in întrecere socialistă 
pentru a obține numai produse 
de calitate excelentă. Lucrătorii

Cum au fost îndeplinite stipulaținnile 
contractului colectiv la o uzină 

metalurgică din U.R.S.S.
noștrii raționalizatori au pre
zentat în acest an 680 de 
propuneri tehnice, a căror în
făptuire va da uzinei o econo
mie de aproape 4 milioane ruble 
pe an.

E desfășurată în uzină o mare 
activitate în vederea ridicării 
nivelu’ui tehnic de calificare al 
lucrăforilor. Sute de lucrători 
au frecventat deacum nenumă
rate cursuri, școli și cercuri de 
diferite feluri de învățământ 
tehnic. Stahanoviștii noștrii își 
împărtășesc la consfătuirile ce 
sunt organizate în fiecare Vine
rea, experiența dobândită. Ingi
nerii țin sistematic referate în 
fața lucrătorilor pe teme știin
țifice și tehnice. 194 de referate 
de acest gen au fost deacum 
cetite în decursul primei jumă
tăți a acestui an.

Toate acestea contribue la 
o continuă creștere a produc

tivității muncii lucrătorilor și la 
mărirea câștigurilor lor.

In decursul primei jumătăți 
a anului curent lucrătorii noștrii 
ocupați direct în procesul de 
producție, au depășit în me
diu norma de producție cu 
27,28%, iar lucrătorii din ate
lierele anexe cu 45%. Datorită 
acestui fapt, s’au mărit în mare 
măsură și câștigurile lor.

Indeplinindu-și obligațiunile 
prevăzute prin contractul colec
tiv, direcțiunea uzinei a desfă
șurat o mare activitate în ve
derea unei ulterioare îmbună
tățiri a ocrotirii muncii și a 
tehnicei de siguranță, fapt care 
are mare importanță în condi- 
țiunile producției metalurgice. 
Contractul colectiv prevedea 
în acest scop o alocație de 
550.000 ruble, de fapt, însă au 
fost cheltuite în această jumă

tate de an 570.000 ruble. A 
fost perfecționat sistemul de 
iluminare și de ventilare al 
secțiunilor, au fost instalate noi 
îngrădiri de ocrotire în jurul 
mecanismelor, etc.

In afară de aceasta au fost 
înfăptuite lucrări în vederea unei 
mai bune amenajări a teritoriu
lui uzinei, fiind astfel și în 
acest mod îmbunătățite condi- 
țiunile de muncă. Toate cără
rile și trotuarele uzinei au 
fost asfaltate, în apropierea 
corpurilor uzinei au fost sădiți 
2 500 de copaci, au fost create 
locuri speciale pentru odihna 
lucrătorilor ocupați în secțiunile 
cu temperaturi înalte, etc.

Una din cele mai importante 
obligațiuni asumate de direc
țiune prin contractul colectiv 
este aceea a creării unor bune 
condițiuni locative și de trai 
pentru lucrători, ingineri, teh

nicieni și funcționarii întreprin
deri'. In decursul primei jumă
tăți a acestui an am obținut 
mari succese și pe acest tărâm. 
Planul construcțiilor de locuințe 
a fost depășit cu 50%. Da
torită acestui fapt sute de 
familii au căpătat noi aparta
mente bine amenajate. In afară 
de aceasta au fost cheltuite 
aproape 2 milioane ruble în 
vederea reparării caselor de 
locuit existente.

Iată pe scurt bilanțul înde
plinirii prevederilor contractului 
colectiv în decursul primei ju
mătăți a anului 1949. Succesele 
obținute constitue un imbold 
pentru metalurgiștii pentru să
vârșirea a noi fap'e de eroism 
pe tărâmul muncii. Pentru a 
doua jumătate a anului ne-am 
Iu it obligațiunea socialistă de 
a depăși in mare măsură 
nivelul de producție stabilit 
pentru 1950 — ultimul an al 
planului cincinal. Bunele rezul
tate ale muncii din lunile Iulie 
și August constitue o chezășie 
că această obligațiune va fi 
îndeplinită de colectivul uzinei 
noastre.

M. Lucașenco, 
directoruPuz'nei metalur

gice dela Serov
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In oinstea lui 7 Noembrie

Muncitorii dela C. F. U". au realizat importante 
reduceri la consumul de combustibil

Angajamentele luate de 
muncitorii dela C. F. U. în 
cinstea zilei de 7 Noembrie 
devin realități.

Mecanicii depe locomotivele 
care circulă pe linia Hunedoara- 
Ghelar au realizat în luna 
Octombrie economii la cărbuni 
în valoare de 287.523 lei, 
prin reducerea consumului de 
cărbuni dela 1 kg/tonă kilo
metrică la 0,75 kg. tona kilo
metrică.

Mecanicii depe locomotivele 
din interiorul uzinei, au redus 
și ei consumul de cărbuni, 
față de luna Septembrie S’au 
evidențiat mecanicii Cionadi 
Caro), Fătulescu Giigcre, și 
Paul Anton.

Echipa tov. Dobratar Andrei 
a recuperat din fler vechi 150 
kg. compoziție, 30 bucăți ar
curi pentru tilinguri, cutii de 
grăsime și alte materiale.

Eforturile muncitorilor ar fl 
putut fi încununate cu succes 
deplin dacă o parte inconști
entă nu ar fi frânat munca 
majorității conștiente.

Mecanicul Mermezan Dumi
tru și foch’stul Fieischer Fritz 
prin lipsa lor totală de interes 
față de munca ce trebue să o 
depună, au creiat- prejudicii

Mecanicii dela Cazanele Esslingen, au realizat
economii la combustibil în valoare de 318.000 lei

In cursul lunei Octombrie, 
muncitorii dela Cazanele Ess. 
lirgen antrenați în întreceri so. 
cialiste au obținut succese fru. 
moașe în direcția economiilor.

E hipa de zidari condusă de 
Lăscău Solomon, zidind cupto
rul „Cazanului Esslinger“ Nr. 
3, a realizat o economie de 
3.600 kg. cărămizi Jde șamotă 
în valoare de 108 000 lei.

Echipa de ‘lăcătuși condusă 
de tov. Pripoană a terminat 
reparația generală a Cazanului 
Nr. 3, cu 6 zile înainte de ter
men.

Mecanicii dela Cazanele Ess
lingen au realizat economii la 
păcură în cursul lunei Octom-

7 NOEMBRIE 1949
(Urmare din pag. 1) 

Nombrie întreaga Oțelărie în
cepe să producă în contul a- 
nului viitor.

Intr’o atmosferă entuziastă 
massele muncitoare din Hu
nedoara au participat la ma
nifestațiile organizate de A. R. 
L. U. S. în cinstea zilei de 7 
Noembrie, și în cadrul Săptă
mânii Prieteniei Româno-So- 
vietice.

Pe buzele tuturo’- flutură 
numele Conducătorului iubit al 
popoarelor soviet ce și învăță
tor al întregii omeniri munci- 

bunului mers al producției.
In noaptea de 24 spre 25 

Octombrie, datorită faptului că 
au dormit în locomotivă au 
provocat avarii în valoare de 
10.000 lei, iar mecanicul Mer
mezan, după această greșală, 
a lipsit și 3 zile nemotivat.

Așa înțeleg ei să-și îndepli
nească angajamentele luate în 
cinstea lui 7 Noembrie

Lăcătușul de revizie Petric 
Anton, a părăsit serviciul în 
ziua de 26 Octombrie pentru 
3 ore.

Fochistul Negru Mihai, 
înțelege disciplina prin a nu 
executa dispozițiunile mane- 
vranțilOr și a răspunde necu- 
vincios șefului de tură.

Impegatul Betejtn Ilarion 
dela Gara de sus, e convins 
că muncitorii care au lucrat 8 
ore la uzină după ce se scu
laseră la 4,30 dimineața spre 
a veni la serviciu, mai pot 
aștepta 20—30 de minute 
peste ora fixată pentru pleca
rea trenului spre Ghelar.

Crede tov. Btrejan că dacă 
trenul sosește dimineața întâr
ziat poate să și plece mai 
târziu.

Deasemenea el se întreabă 
cum pot impegații Scurtu și 

brie în valoare de 318.000 lei.
Fiuntașe este echipa meca

nicului Mhăilescu Ștefan care 
a depus o deosebită grijă la 
arderea complectă a combus
tibilului, realizând o economie 
la păcură în valoare 
de 147 500 lei, echipa meca
nicului Borșan Alexandru a 
realizat o economie la 
păcură în valoare de 122.900 
lei, iar echipa lui Budai Wiliam 
a realizat 14 tone în voaloare 
de 47 200 lei.

Pe lângă aceste rezultate 
pozitive la Cazanele Ess’ingen 
mai sunt o serie de lipsuri 
care trebuesc lichidate cât mai 
curând : 

toare, conțin aa'orul și discipo
lul lui Lenin, făuritor al Patriei 
Socialiste, tovarășul Stalin.

Marelui Partid Comunist 
(bolșevic) al Uniunii Sovietice 
învățătorului nostru, tovarășul 
S'alin și Partidului Muncito
resc Român care urmând ex
emplul lor măreț ne călăuze
ște pașii pe drumul socialis
mului, le dăm azi toate gân
durile, dragostea și atașamen
tul nostru, luându-ne argija- 
mentul să muncim și să lup
tăm mai uniți, mai hotărâți 
pentru libertatea, independența 
și pacea popoarelor.

Coroiu să obțină locomotive 
pentru a aduce cărbuni de 
lemn pe care ni-i livrează
I.P.E  I L.-ul dela Govăjd a.

Cei doi impiegați trimit o lo
comotivă de manevră cu care 
aduc zilnic câte 6 vagoane de 
mangal dela Govăjdia, pe când 
tov. Berejan cu 4 locomotive 
abea face față c rerilor de va
goane și a ajuns chiar ca în 
ziua de 1 Noembrie să țină 
59 vagoane fără să le poată 
dirija.

Furnalul cerea minereu iar 
cele 40 de vagoane stăteau pe 
terenul de sus fără a fi diri
jate la furnal și celelalte 19 
vagoine cu diferite materiale 
nu erau dirijate fiindcă nu li 
se știa destinația.

Organizația de bază a ser
viciului C. F. U. pre um și 
conducerea secției, au sarcina 
de a lămuri pe cei ce încă nu 
înțeleg să și sch'mbe atitudinea 
față de muncă, pentru ca prin 
eforturi comune să se obțină 
rezultate care să ajute secții
lor productive la realizarea 
angajamentelor luate în cinstea 
lui 21 Decembrie și la depăși
rea sarcinilor ce ne revin în 
cadrul Planului de Stat

In ziua da 11 O:t mecani
cul Corcgir Ioan nefiind destul 
vigilent [a provocat pierde ea 
unei mari cantități de păcură, 
care s’a scurs din bazin date - 
rită faptului că temperatura 
fiind prea mare a provocat fier
berea păcurii.

Tov. C'orogar, nu s’a uitat 
la termometru pentru a opri 
la timp creșterea temperaturii 
și numai când păcura i-a t juns 
la picioare șl-a dat seama de 
cele întâmplate. Asemenea ne
glijențe în serviciu s’ar putea 
solda și cu alte neplăceri, cum 
ar fi aprinderea păcurei deoa
rece în subsolul c'ăditii se 
deschide cuptoarele pentru a li 
se face curățirea de cărbuni și, 
păcura, ■— ca în cazul de mai 
sus, — a pătruns și în subsol 
fiind în pericol de a se aprinde.

Tov. Varadi losif deși i s’au 
făcut critici în repetate rânduri, 
este găsit dormind în timpul 
serviciului chiar și în timpul zilei

Mecanicul Budai Wil'am, prin 
felul său de a se comporta 
față de conducerea Secț:ei, dă 
dovadă de indisciplină în muncă.

Organizația de bază și 
Comitetul sindical al secției sunt 
chemate a lua măsuri pentru 
lichidarea neîntârziată a lipsu
rilor ce mai ex stă pentru a asi
gura succesul celor ce muncesc 
conștient pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor ce ne revin 
în cadrul Planului de Stat.

La Garaj

In cursul lunei Octombrie s’au 
recuperat din fierul vechi piese în 

valoare de 1.320.000 lei
îndrumați de organizația 

de bază muncitorii dela 
Secția Garaj obțin econo
mii însemnate recuperând 
din fierul vechiu diferite 
piese necesare motoarelor 
uzate.

In decursul lunii Octom- 
vrie s’au recuperat piese 
în valoare de 1.320.000 lei, 
culegând din fierul vechiu 
rulmenți, axe, diferențiale, 
rezervoare de benzină și 
motorină și o serie de alte 
piese.

In cinstea zilei de 7 
Noemvrie, mecanicul șef 
de echipă Regher Gheorghe 
a reparat 4 motoare de 
autovehicule cu 20 zile 
înainte de termen, dând în 
circulație 4 camioane. — 
Mecanicul Nagy Ludovic a 
redat circulației auto-turis- 
mUl „Skoda" cu zece zile 
înainte de termen.

Pe lângă aceste realizări 
însă, la Secția Garaj mai 
sunt și lipsuri. O lipsă im
portantă constitue desele 
întârzieri dela serviciu și

Cum s'a desfășurat în orașul noștru 

Săplămâna Prieteniei Româno-Sovietice
In’ orașul nostru săptă

mâna Prieteniei Româno- 
Sovietice s’a desfășurat 
într’o atmosferă de sinceră 
prietenie și atașament țață 
de Uniunea Sovietică și 
Marele ei Conducător Tov. 
Stalin.

Conferințele ținute au 
atras sute de oameni ai 
muncii. Pe buzele fiecăruia 
flutură numele iubitului 
prieten al poporului nostru, 
iar la rostirea numelui lui 
Stalin de către conferențiar, 
oamenii muncii prezenți la 
conferință, ridicați în pi
cioare, ovaționează lung 
numele Marelui Conducător 
„Stalin, Stalin" cuvânt care 
răsună îndelung.

Conferințele „U. R. S. S. 
— Țara Socialismului în 
fruntea luptei pentru pace", 
„Armata Sovietică, Armata 
Păcii, Eliberării și Indepen
denței popoarelor", „ Femeia 
sovietică luptătoare pentru 
pace și progres“ și „Cul
tura sovietică apărătoarea 
păcii și a democrației" au 

lipsa de activitate ale gru
pelor sindicale, care nu țin 
regulat ședințele, neanali
zând lipsurile ce se ivesc 
în secție, nepornind nici o 
acțiune pentru înlăturarea 
lor. Atât agitatorii, cât și 
grupele sindicale n’au luat 
nici o atitudine față de 
acei muncitori, cari întârzie 
dela serviciu. N’au arătat 
importanța fiecărui minut 
în munca noastră construc
tivă. Aceste minute de în
târzieri într’un an consti- 
tuesc mii de ore de pier
dere.

Comitetul Sindical al 
Secției Garaj trebue să du
că o muncă temeinică pen
tru activizarea grupelor 
sindicale din secție, ca 
acestea prin activitatea lor 
să devină adevărate organe 
vii ale mișcării sindicale, 
să constitue factor de bază 
în lămurirea și antrenarea 
muncitorilor în întreceri so
cialiste, în lupta pentru 
economii și reducerea pre
țului de cost.

fost primite cu un entu
ziasm deosebit.

„Păcat că nu avem în 
fiecare zi aceste conferințe, 
pentru ca să cunoaștem din 
ele cât mai temeinic știința 
și arta cea mai progresistă 
din lume, ca să cuno ștem 
viața.fericită a omului so
vietic** ne spun, muncitorii 
participanți la conferințe.

In ziua de 2 Noemvrie s’a 
deschis expoziția ARLUS. 
„U.R.S.S. în fruntea luptei 
pentru Pace" care a stârnit 
un interes deosebit în rân
durile oamenilor muncii, ea 
fiind vizitată în permanență.

In cadrul manifestărilor 
culturale sub conducerea 
Organizației de Partid, or
ganizațiile de masă dau 
reprezentații după fiecare 
conferință, adequate zilei 
de 7 Noemvrie și luptei 
pentru pace.

Cărțile editurii P. M. R., 
Cartea Rusă și C. G. M. 
sunt cumpărate într’un nu
măr necunoscut până în 
prezent la Hunedoara.
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VIAȚA DE PARTID

Ridicarea nivelului politic și teoretic 
o sarcină de bază a tuturor membrilor de partid

2hn activitatea femeilor dela 
Atelierul Electric

Pe baza directivelor Comite
tului Central, în ziua de 15 
Septemvrie a c. s’a început în 
sistemul nostru de învățământ 
de partid din întreaga țară, 
anul școlar. încadrarea învăță
mântului de partid în anul 
școlar, constitue un element 
nou, de mare însemnătate pen
tru ridicarea nivelului nostru 
politic și ideologic și îmbună
tățirea muncii de propagandă, 
pentru a putea îndeplini sarci
nile ce stau în fața Partidului 
nostru.

A trecut mai bine de o lună 
dela primirea acestor directive, 
dar în cadrul organizației noa
stre de Partid mai persistă 
lipsurile avute anterior. Tova
rășii din secția Propagandă și 
Agitație n’au fost pătrunși de 
importanța ridicării nivelului 
politic și ideologic, neglijând 
această problemă.

După 5 zile dela întroduoerea evidenței zilnice

Furnaliștii din uzina nastrâ au 
obținut succese importante în lupta 
pentru reducerea prețului de cost

Apelul conferinței pe țară a 
siderurgiștilor a avut un larg 
răsunet în rândurile muncitori
lor noștrii. Insușindu-și îndem
nările delegaților, furnaliștii din 
uzina noastră, continuă cu un 
nou elan întrecerea socialistă 
țn cinstea zilei tovarășului 
Stalin, cu angajamentul să 
țraducă în viață obiectivele 
conferinței.

In ziua de 27 Octombrie, 
Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii furnaliști au pornit munca 
jn întrecere cu obiectiv ime
diat, reducerea prețului de 
!:ost și urmărirea lui prin 
ntroducerea evidenței opera- 
|ive zilnice.

Rezultatul primei zile a con
stituit un stimulent și în ace- 
laș timp un îndreptar în 
muncă. Greutățile și deficien
țele organizării muncii, în pro
cesul tehnologic și în ținerea 
ordonată a datelor, au fost 
înlăturate zi cu zi.

In felul acesta furnaliștii au 
reușit să obțină importante 
succese în primele 5 zile, în 
care au luptat pentru reduce
rea prețului de cost condu- 
cându-se după graficul eviden
ței operative zilnice.

Prețul de cost al fontei 
realizat pe zilele de 28, 29, 30 
și 31 Octombrie a scăzut cu 
9,20%, sub cel planificat. Au 
contribuit la acest succes fur
naliștii furnalului Nr. 1 care 
au redus prețul de cost al 
fontei cu 16,75%, cei dela 
Furnalul Nr. 4 cu 9,35%, iar 
cei dela Furnalul Nr. 3 cu 
4,25%.

Trei obiective principale au 
urmărit furnaliștii în această 
primă parte a întrecerii; re
ducerea consumului specific 
de minereu, de combustibil și 
mărirea productivității muncii.

Pentru reducerea consumu
rilor specifice, alături de

Cercurile de politică curentă 
sunt inexistente și nici până în 
prezent nu s’a pornit la orga
nizarea lor. Pentru îmbunătă
țirea învățământului de Partid 
este absolut necesară deschi
derea unei noui școli de cadre 
serale, pentru care însă nu 
s’au recrutat elevi.

O altă lipsă importantă în 
bunul mers al cursului seral, 
constitue faptul că nu toți lec
torii sunt conștiincioși, ei ne
glijând predările, care apoi 
sunt făcute de responsabilul 
Comisiei de învățământ de 
Partid

Studiul Istoriei P. C. (b.) al 
Uniunii Sovietice, s’a organizat 
în secții, dar nu funcționează 
în bune condițiuni; mai mult 
chiar, cercul de studiu al Ju- 
dețenei este neglijat. El se 
amână depe o zi pe alta prin 
faptul că o serie de tovarăși 

furnaliști s’au antrenat în 
întrecere și muncitorii dela 
prăjitoare care au dat mine
reu mai bine prăjit cu mai 
mult metal, fapt ce s’a răsfrâ
nt asupra scăderii cantităților 
introduse în furnale.

Rodul muncii colective a 
furnaliștilor a avut ca rezultat 
scăderea substanțială a con
sumurilor.

Consumul specific al încăr
căturii metalice a scăzut la 
Furnalul Nr. 1 cu 5,15%, la 
Furnalul Nr. 3 cu 2,28% și 
la Furnalul Nr. 4 cu 7,83%, 
ceeace înseamnă scăderea 
consumului mediu pe întreaga 
secție cu 9,19%.

Totodată, prin buna con
ducere a focului de către 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii secției precum și prin 
îngrijită încărcare de către 
muncitorii platformei de sus, 
consumul de combustibil a 
scăzut simțitor, realizându-se 
economii însemnate al cărui 
rod sunt alte procente de re
ducere a prețului de cost.

Muncitorii furnalului Nr. 1 
au scăzut consumul specific

In cinstea zilei de 7 Noembrie
Mancitorii dela Construcții Metalice și-au îndeplinit angajamentul înainte de termen

In cinstea zilei de 7 Noem- 
vrie, echipele dela Atelierul 
Construcții Metalice au pornit 
întreceri socialiste ale căror 
rezultate ilustrează hotărîrea 
oamenilor muncii de a întări 
prin realizările lor, lagărul 
păcii în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Echipa lui Guțu Toma care 
și-a luat angajamentul de a 
termina cazanul locomotivei 
Nr. 1 până la 7 Noemvrie l-a 
terminat înainte de termen cu 
4 zile.

Echipa de monteuri a lui 

nu se prezintă lâ seminare, 
găsindu-și alte preocupări toc
mai în orele de studiu.

„Este o sarcină de cinste a 
întregului nostru Partid să lupte 
pentru ridicarea nivelului poli
tic și teoretic al activiștilor."

Aceste cuvinte ale tov. Gh. 
Gheorghiu - Dej, nu trebuesc 
uitate nici un moment.

Este necesar ca secția Pro
pagandă și Agitație și întregul 
Comitet Județean, să ia măsuri 
urgente pentru remedierea a- 
cestor lipsuri, recrutând elevi 
atât pentru cursurile serale, cât 
și pentru studiul Istoriei P. C. 
(b.) al Uniunii Sovietice și or
ganizând pe baze sănătoase 
— după instrucțiunile primite 
dela C. C. — cercurile de po
litică curentă ca ele să ser
vească pentru ridicarea nivelu
lui politic și ideologic al tutu
ror membrilor de Partid.

la cox cu 22,14%, realizând 
economii în valoare de 786 144 
lei, cei dela Furnalul IV au 
economisit 974 090 lei prin re
ducerea consumului cu 
16,54%, iar furnaliștii cupto
rului III au realizat 4,53% 
sub planul consumului speci
fic de combustibil economisind 
117.275 lei

Deși nu în cea mai mare 
măsură, totuși într'un procent 
destul de important scăderea 
prețului de cost a fost influ
ențată și de mărirea produc
tivității muncii, furnaliștii reu
șind în cursul acestor ultime 
5 zile ale lunei Octombrie să 
depășească Planul de produc
ție cu 7,O3o/o. In fruntea rea
lizărilor se află dealtfel tot 
furnalul Nr. 1, Furnalul Tine
retului cu 27,18% peste Plan.

Sub îndrumarea clipă de 
clipă a Organizației de Partid 
și cu sprijinul organizatoric al 
Sindicatului, furnaliștii și-au 
sporit eforturile în întrecerea 
socialistă în cinstea lui 7 
Noembrie și a zilei tovarășului 
Stalin, cu hotărârea să depă
șească toate angajamentele.

Sibic Augustin, a terminat mon
tarea locomotivei în ziua de 
4 Noemvrie într’un timp nece
sar dând producției locomotiva 
„Margareta" cu 4 zile înainte 
de termen.

Brigada Tineretului, condusă 
de Tudoran Aurel, și-a înde
plinit angajamentele cu 5 zile 
înainte de termen astfel: Tov. 
Popescu Constantin a executat 
stâlpii dela Laminoare pe ziua 
de 28 Octomvrie, iar tov. Pascu 
Zaharia, a terminat construcția 
podului rulant pentru depozitul 
de laminate în 3 Noemvrie.

Era pela începutul anului 
1949. In fața noastră stătea 
marea sarcină de realizare a 
primului nostru Plan de Stat.

La atelierul Electric se sim
țea o mare lipsă a brațelor de 
lucru, lipseau electricieni, bo
binatori. Din inițiativa organi
zației de bază, această pro
blemă a fost însă soluționată 
prin angajarea a 14 muncitoa
re. Odată cu aceasta s’a des
chis și o școală de calif care 
pentru electricieni și bobinatori. 
Mulți dintre muncitori ne pri
veau cu neîncredere, spuneau 
că din noi nu va ieși niciodată 
meseriașe. E drept că printre noi 
au mai fost și tovarășe care 
nu s’au ținut de lucru, dar o 
parte din ele s’au îndreptat 
iar altele au fost transferate 
la alte secții. După un ciirs 
de 8 luni, am fost calificate 8 
femei, devenind astfel lucră
toare calificate.

Multe dintre noi am ajuns 
pe tovarășii mai tineri care au 
absolvit școala profesională de 
ucenici în anul acesta, dând 
dovadă de sârguință și con
știinciozitate în lucrările ce 
le-au fost încredințate. O parte 
din ele au fost evidențiate de 
mai multe ori, printre acestea

La Minele de Fer din Ghelar
Nenumărate echipe au realizat mai 

multe norme lunare în contul 
anului 1950

Avântul creator al în
trecerii socialiste a 
stimulat eforturile mineri
lor care au atins recorduri 
de extracție cum nu s’au 
mai cunoscut la Minele de 
fier din Ghelar.

Sub lozinca „3 tone 
de minereu pe om și 
schimb, minereu de bună 
calitate", minerii au orga
nizat întrecere ridicând 
echipele codașe, încât în 
luna Octombrie nici una

întrecerile individuale dintre 
sudori s’au soldat cu următoa
rele rezultate :

Szentpali Iosif depășind nor
ma cu 175% a câștigat între
cerea cu sudorul Walker Ioan.

Acasandrei Gheorghe a câș
tigat întrecerea cu Dalaban 
Constantin care a avut absențe 
nemotivate și a făcut risipă de 
electrozi.

Munteanu Suzana a câștigat 
întrecerea cu Farltaș Elisabeta 
prin munca bine organizată și 
disciplina în muncă. 

se află: tov. Sfâru Valeria’ 
Samu Letiția și Vescan Otilia.

Dar creșterea de noi cadre 
calificate la Atelierul Electric 
nu s’a oprit aici. Astfel în 
anul acesta pentru prima oară 
au intrat în uzina noastră 
tinere dela țară care urmează 
și școala Profesională Side
rurgică.

„Iată — a spus tov. Popa 
Maria — nu văzusem nicio
dată uzina. N’am crezut nicio
dată că voiu putea ajunge și 
eu la fabrică, să învăț meserie 
și școală, Numai Partidul nos
tru, regimul de democrație 
populară ne-au deschis calea 
spre cucerirea cetății științei."

In Atelierul Electric mai sunt 
însă și lipsuri. Disciplina în 
câmpul muncii lasă de dorit. 
In această privință îi revine o 
sarcină importantă Organizației 
U. T. M. de a duce conti
nuu o muncă politică printre 
aceste tovarășe pentru ridica
rea nivelului lor politic și 
ideologic.

Numai astfel vom putea 
crește cât mai repede noi 
cadre tehnice din rândurile 
femeilor, necesare industriei 
noastre socialiste.

Lungu Viorica 
coresp. voluntară

nu a rămas sub normă, 
îndeplinindu-și de mult 
normele anuale; nenumă
rate echipe de mineri au 
realizat în contul anului 
1950 mai multe norme 
lunare.

Echipa Nr. 52 a lui Lup 
Florea a realizat până la 
3 Octombrie 4 norme lu
nare în contul anului 1950, 
echipa 2 dela Mina Vest 
a lui Popa Ioan 4 norme, 
dela Orizontul Lucaci, e- 
chipa lui Lobonț Moise, 
și echipa lui Toplicean 
Moise dela Orizontul Nr. 
1 au realizat câte 3 nor
me lunare, iar echipele 
conduse de Topliceanu 
Moise II și Costesc Iosif 
câte 2 norme lunare.

Nenumărate altele dea- 
semenea au jterminat câte 
o normă lunară în contul 
anului viitor.

Ritmul întrecerii Socia
liste a sporit pentru înde
plinirea angajamentelor lu
ate în cinstea zilei de 21 
Decembrie, ziua Marelui 
Stalin.
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Evenimentele Săptămânii
Să> știe atâtătorii la război că există

J 1 J

forțe capabile să impună 
respectarea păcii

Greva generală a muncitorilor italieni a provocat
Criza de guvern din Italia

Miniștrii saragatiști au demisionat

Propunerile Comitetului Permanent al Congresului Mondial al 
Partizanilor Pâoii, adresate organelor reprezentative din toate țările

Roma (Agerpres). — TASS 
transmite: Comitetul Permanent 
al Congresului Mondial al Par
tizanilor Păcii a adoptat în ul
tima ședință a sesiunii dela 
Roma, o declarație în care se 
ocupă de marile evenimente 
internaționale petrecute în 
cursul celor 6 luni care au 
trecut dela Congresul Mondial 
al Partizanilor Păcii dela Paris 
și Praga.

Aceste evenimente dovedesc 
că forțele păcii cresc și se 
unesc și sunt capabile să 
împiedice pe ațâțătorii la 
război să deslănțue un 
nou măcel.

In declarație se subliniază 
că forțele ce doresc războiul 
își intensifică pregătirile și dau 
pe față din ce în ce mai mult 
planurile lor pentru dominația

Banda lui Tito face o politică dușmănoasă cauzei păcii
Roma. (Agerpres). — TASS trans

mite: Comitetul Permanent al Con
gresului Mondial al Partizanilor 
Păcii a adoptat o rezoluție în care 
spune:

„In declarația generală a Comite
tului Permanent al Congresului Mon
dial al Partizanilor Păcii, noi am 
caracterizat politica lui Tito și a 
acoliților săi drept o politică duș
mănoasă cauzei păcii. Noi declarăm 
că actualul guvern al Iugoslaviei a 

lumii, care au și dus la lichi
darea independenței naționale 
și economice a multor popoare 
și care pot duce la război.

Totuși, forțele războiului 
trebue să știe, continuă decla
rația, că a luat naștere o forță 
capabilă să zădărnicească pla
nurile lor și să constrângă gu
vernele care se mai supun 
ordinelor ațâțătorilor la război 
să păstreze pacea.

Comitetul Permanent al Con
gresului Mondial al Partizanilor 
Păcii se adresează organelor 
reprezentative din toate țările.

El le propune să discute 
propunerile de pace care ex
primă năzuințele tuturor po
poarelor.

Aceste propuneri trebue să 
cuprindă:

1. Angajamentul de a începe

devenit o unealtă a imperialiștilor 
ațâțători la război Din această cau
ză rupem legăturile cu Comitetul 
Partizanilor Păcii din Iugoslavia con
dus de Minderovici și Vidmar, care 
sprijină activ politica lui Tito tră
dând cauza păcii. Hotă’îrea noastră 
nu este îndreptată în niciun fel îm
potriva popoarelor Iugoslaviei.

Știm că majoritatea 
sdrobitoare a iugoslavi
lor este îrrjpotriva răz

imediat negocieri directe, sub 
control internațional, pentru a 
pune capăt războa'e'or care se 
desfășoară în momentul de 
față și anume în Grecia, Viet
nam, Indonezia și Malaya;

2. Reducerea imediată a ar
mamentelor și a efectivelor 
armatelor; punerea imediată a 
armei atomice în afara legii și 
distrugerea ei;

3. Semnarea de către marile 
puteri a unui pact al păcii, în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite. Aceste măsuri vor con
stitui dovada adevăratei nă
zuințe pentru pace.

Comitetul Permanent al Con
gresului Mondial al Partizanilor 
Păcii, subliniază declarația, este 
sigur că popoarele posedă în 
prezent mijloace suficiente pen
tru a impune respectarea păcii.

boiului și împotriva po
liticii de război a lui Tito.

Peste capul ațâțătorilor la război 
iugoslavi, trimitem partizanilor păcii 
din lugos'avia salutul nostru frățesc. 
Noi rezervăm un loc în Comitetul 
Permanent al Congresului Mondial 
al Partizanilor Păcii, reprezentanților 
poporului iugoslav, care luptă pen
tru libertatea lui și pentru pacea 
întregii lumi.

Roma (Agerpres)- France 
Press transmite cfl în uima 
grevei generale declanșate 
de muncitorii d n Italia în 
semn de protest împotriva 
atacurilor sălbatice ale po
liției contra muncitorilor 
agricoli din Calabria, și în 
urma situației politice gene

Delegația U. R. S. S. la 0. N. U. apără 
cu hotărâre viețile patrioților greci 

condamnați la moarte de 
călăii monarho-fasciști

New ForkT (Agerpres) — 
TASS transmite: La 24 Oc- 
tomvrie șeful delegației sovie
tice la Adunarea Generală, A. 
I. Vâșinsăi, a făcut următoarea 
declarație în afara ordinei de 
zi, la ședința Comitetului Nr. 1 
(Politic):

«Delegația Uniunii Sovietice 
a aflat că Tribunalul Militar 
din Atena continuă să pro
nunțe sentințe de condamnare 
la moarte împotriva patrioților 
greci. Astfel la 13 Octomvrie 
a. c., Tribunalul Mditar din 
Atena a condamnat la moarte 
8 militanți de frunte ai mișcării 
populare de eliberare din Gre
cia, care au luptat eroic împo
triva cotropitorilor hitleriști pen
tru independența patriei lor.

Delegația Uniunii Sovietice 
propune să se adopte urmă
toarea rezoluție specială : 

rale din țară, miniștrii din 
partidul lui Saragat au de
misionat din guvern nevo
ind să-și mai asume răspun
derea pentru această situație 
la care au contribuit, des- 
ch'zând astfel criza de gu
vern.

«Atrăgând atenția asupra 
faptului că în prezent în Gre
cia tribunalele militare continuă 
să pronunțe sentințe de con
damnare la moarte împotriva 
fruntașilor mișcării populare de 
eliberare și că la 13 Octomvrie * 
a. c. Tribunalul Militar din 
Atena a condamnat la moarte 
opt fruntași de seamă ai vieții 
publice, luptători eroici împo
triva cotropitorilor hitleriști, 
Evanglelia Saradzis, Dimitnos 
Muratidis, Artemios Ioannid s, 
Sotirios Barbunakis. Georgios 
Iliopolos, Iacovos Phamelis și 
Ecaterina Talaghani (Zevgos), 
Comitetul Nr. 1 cere ca guver
nul grec să suspende executa
rea sentințelor de condamnare 
la moărte pronunțate împotriva 
persoanelor mai susmenționate 
și Să anuleze aceste sentințe.*

DIN COMUNICATUL 
asupra realizării Planului de Stat 
pe al treilea trimestru al anului 1949

Cauza păcii nu poate fi înfrântă

O puternică manifestare a
Consiliul de Miniștri al Re

publici Populare Române, pe 
baza raportului prezentat de 
Comisiunea de Stat a Planifi
cării asupra realizării Planului 
de Stat în trimestrul al treilea 
al anului 1949, comunică ur
ni? toarele:

Planul de producție, pe în
treaga industrie, a fost realizat 
în trimestrul III 1949, după 
datele Institutului Central de 
Statistică în proporție de 
108,9%.

a) In industria siderurgică: 
Fontă .... 109,6°/» 
Oțel ..... 107,0°/° 
Laminate . . . 111,8%
Comunicatul printre altele 

spune:
Deasemeni și în celelalte ra

muri, prevederile planului au 
fost îndeplinite și în majoritatea 
cazurilor depășite.

Depășirea planului pe trimes
trul III se datorează în primul 
rând efortului continuu al celor 
ce muncesc, care consideră sar
cina de a îndeplini și depăși 
Planul de Stat ca o datorie de 
onoare.

Numeroase sunt exemplele 
oamenilor muncii care insușin- 
du-și metodele sovietice, sparg 
vechile norme și deschid drum 
pentru un nivel mai înalt al 
productivității muncii pentru 
noi succese, care dovedesc că 
atitudinea nouă față de muncă 
pătrunde din ce în ce mai adânc 
în conștiința celor ce muncesc.

La Cuptoarele Simens-Martin 
Nr. 1 dela Hunedoara și Nr. 3 
dela „Oțelul Roșu" s’a obținut 
în trimestrul III o medie peste 
3 șarje de oțel pe zi, cuptorul 
Nr. 1 dela Hunedoara dând în 
medie o șarje în 7 ore.

Londra. (Agerpres.) - TASS 
transmite:

O mie douăsute delegați și 
reprezentanți ai opiniei publice 
s’au întrunit la 22 Octomvrie 
la Hammersmit Hali în Londra 
cu prilejul primului Congres al

Rezoluția Congresului Partizanilor Păcii întrunit la Londra

Londra (Agerpres). - TASS 
transmite:

Participanțli la Congresal 
Partizanilor Păcii din Marea 
Brttante aa adoptat ca entu
ziasm rezoluția tn care se spune 
printre altele: „Războiul na 
este inevitabil. Popoarele având 
orânduiri sociale dif-rite pot 
conviețui tn mod pașnic. Orice 
nou răzbat ar tnsemra o dis
trugere catastrofală tn special 
pentru poporal britanic*.

„Marea Brltanie, continuă

forțelor păcii din Anglia
Partizanilor Păcii din Anglia.

Președintele Comitetului Par
tizanilor Păcii din Anglia, 
Crowther, a spus în cuvântarea 
sa de deschidere : «Prezența 
oaspeților noștri ne reamintește

rtzoluția, poate juca un rol 
hitdrttor tn lupta împotriva 
planurilor ațâțătorilor la război 
șl pentru asigurarea victoriei 
principiilor colaborării interna
ționale tn cadrul Organizației 
Națluntlor Unite. Poporal bri
tanic șt popoarele din tntreoga 
lume au forța necesară pentru 
a tnfrânge pe oțâțătorll la un 
nou război.

Congresul cere imediata re
ducere a armamentelor, interzi

că luptătorii pentru pace nu 
sUnt nicăeri singuri. Opt sute 
de milioane de bărbați și femei 
din diferite țări ale lumii sunt 
organizați. Cauza păcii nu 
poate fi înfrântă*.

cerea bombei atomice șl distru
gerea tuturor stocurilor de bom
be atomice precum șl instituirea 
unul control pentru a se împie
deca fabricarea lor tn viitor, 
rid'tarea nivelului de trai al 
poporului prin intensificarea 
comerțului tn special cu Uniu
nea Sovietică șt țările de demo
crație populară; dezvoltarea 
stlintei, artei șl culturii pentru 
bunăstarea și fericirea omenirii 
și nu pentru distrugerea ei.
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