
Trăiască scumpo noastră Patrie, RepuWlcn Populară Romano!
Se împlinesc doi ani dela 

proclamarea Slepubiicix i ovulare 
fRomâne

Poporul muncitor din'țara noas
tră sărbătorește la 30 Decembrie 
1949, aniversarea a doi ani dela 
proclamarea Republicii Populare 
Române.

La 30 Decembrie 1947, prin 
lupta dusă de către clasa munci
toare din țara noastră, condusă de 
avangarda sa, Partidul Comunist 
Român,; s’a înlăturat principalul 
reazim al burghezo-moșierimii și 
exponent al marelui capital anglo 
-anglo-franco-american, regele.

Prin înfăptuirea acestui act is
toric poporul din țara noastră a 
dat o lovitură puternică reacțiunii 
interne și externe, pășind hotărât 
pe drumul construirii regimului 
de democrație populară, factor ac
tiv în lupta pentru pace și socia
lism.

Această măreață victorie din 
istoria poporului român a fost po
sibilă cu ajutorul frățesc și dezin
teresat al Uniunii Sovietice. Vic
toria glorioaselor Armate Sovietice 
asupra fascismului, a deschis largi 
perspective de desvoltare pentru 
poporul nostru.

Această măreață sărbătoare din 
istoria țării noastre o întâmpinăm 
în cond țiile luptei neînceta e îm
potriva ațâțătorilor la un nou răz
boi, în condițiile slăbirii forței 
reacțiunii și războinice, totodată 
în condițiile întăriri forțelor păcii, 
în fruntea cărora se află marea 
și invincibila Uniune Sovietică, 
condusă de genialul Stalin.

Actul dela 30 Decembrie 1947 
a însemnat o cotitura hotărâtoare 
în viața politică și economică a 
țării, noastre. In alegerile din 
1948 pentru Marea Adunare Na
țională, majoritatea covârșitoare 
a poporului nostru a votat împo
triva reacțiunii, pentru Republica 
Populară Română. Aceasta a do
vedit atașamentul față de Partid 
al masselor ’argi populare încre
derea lor în regimul de democrație 
populară.

Constituția Republicii votată de 
către popor consfințește victoriile 
obținute de clasa muncitoare, 
consfințește drepturi egale tuturor 
celor ce muncesc, fără deosebire 
de rasă, sex sau naționalitate In 
noua consttuție puterea emană, 
dela popor și aparține poporului.

In noile condiții politice priel
nice creiate în luptă de către Par
tidul nostru, poporul muncitor, 
condus de avangarda sa, a trecut 
la noi și mărețe transformări re
voluționare, economice și culturale.

Ș’au naționalizat principalele 
mijloace de producție industriale, 
miniere de transporturi, bancare 
și asigurări sociale, smulgând din 
mâinile exploatatorilor mijloacele 
de exploatare, trecându-le în po
sesia Stătuluț, ia bunuri ale între
gului popor.

Acest act revoluționar a făcut 
ca atitudinea ;față de muncă să 
se schimbe. A crescut și crește 
necontenit dragostea față de mun
că a muncitorilor din sectorul 
socialist, aceștia fiind convinși că 
rodul muncii lor este folosit spre 
binele celor ce muncesc, construin- 
du-se locuințe, înzestrându-se 
cluburi, terenuri de sport și fă- 
cându-se mereu noui și noui îm
bunătățiri.

Avântul patriotic al întrecerii 
socialiste a contribuit în mare 
măsură și la ridicarea productivi
tății muncii.

Ajutorul material primit din 
Țara Socialismului, a însemnat un 
ajutor prețios în ridicarea prodtic- 
ț*ei țării și uzinei noastre.— Sute 
de tone de cocs, minereuri și 
alte materii prime, au sosit în 
uzina noastră din Uniunea Sovie
tică și alături de acestea o serie 
de mașini: raboteze, freze și strun
guri. — Au sosit valțuri pentru 
laminoarele noastre, compresoare 
pentru pistolari și alte instalații 
necesare.

Aceste condiții favorabile și 
avântul creator al muncitorilor au 
făbut ca producția Uzinei noastre 
să crească considerabil în ultimii 
doi ani. — Alături de milioane 
de oameni ai muncii din țara 

noastră muncitorii, tehnicienii și 
funcționarii uzinelor noastre au 
depus eforturi sporite pentru con
solidarea cuceriritor obținute.— 
Nenumărați sunut fruntașii ca: 
Mincov Mihai, Horvat Aladar, 
Budai Dionisie, Moise Ioan Boagă, 
Oprița Nicolae, Moro Anton, Băda 
Gheorghe, Szalkai Martin, Kiss 
Ștefan, Lup Ioachim, și alții cari 
au spart norme după norme, ob
ținând realizări despre care în 
trecut se credea că sunt imposibile 
de obținut. Inovatori ca: Bdlint 
Alexandru, Greff Ioan, Cracova 
Bruno, Zidaru Gheorghe, Grăjdan 
Ioan, și alții cari prin folosirea 
experienței sovietice și prin intro
ducerea de noui metode în muncă 
a adus contribuții serioase la mă
rirea producției și productivității 
muncii.

Furnalele, în cursul anului 1949, 
au realizat 391,49%, față de 1947, 
OHăriile Siemens Martin au dat 
324,08o/o, mai mult oțel ca în 
1917, iar Laminoarele au depășit 
preducția anului 1947 cu 349 55°/#.

R dicându-se producția și pro
ductivitatea munci s’a îmbunătățit 
și nivelul de trai al celor ce 
muncesc.

S’au eonstruit locuințe pentru 
muncitor. — 192 de apartamente 
dela Orașul Muncitoresc au fost 
date spre folosință fruntașilor și 
evidențiaților în muncă, iar în 
cinstea celei de a doua aniversări 
a Republicii Populare Române, s’a 
terminat la Orașul Muncitoresc și 
blocul nefamiliștilor.

Salariul muncitorilor odată cu 
introducerea noului sistem de sa
larizare și a sistemului premiat s’a 
îmbunătățit, în mod simțitor față 
de trecut.

Noul dispensar policlinic, noua 
cantină muncitorească, introdu
cerea încălzării termice într’o 
serie de secții din uzina noastră, 
confecționarea de băi și vestiare 
noui la Furnale și Turnătoria de 
de fontă, toate acestea dovedesc 
grija Partidului și Guvernului 
nostru, față de om, față de cei 
ce muncesc.

Paralel cu ridicarea nivelului 
de trai, Partidul și Guvernul 
nostru a pus un accent deosebit 
pe ridicarea nivelului cultural al 
maselor muncitoare

Infințarea clubului muncitoresc 
„Alexandru Sahia“ a avut un rol 
deosebit în culturalizarea mase
lor din Uzina noastră Numărul 
cititorilor și a acelora care frec
ventează clubul pentru șah sau 
diferite ședința culturale, crește 
din ce în ce mai mult. Biblio
teca cuprinde peste 18 000, vo
lume, iar numărul cititorilor cari 
frecventează regulat biblioteca, 
în cursul acestui an a întrecut 
cifra de 8.000.

Un pas Important în cultura
lizare a fost înființarea școlilor 
de alfabetizare în care s’au în
scris peste 500 elevi.

Ridicarea nivelului profesio
nal constitue o preocupare per
manentă a organizației noastre 
de Partid și Sindicatului nostru, 
înființându-se școli de calificare, 
specializare și școli de maeștri, 
iar un alt număr de muncitori 
urmează cursul politechnicii 
muncitorești din Timișoara de 
unde peste doi uni se vor întoar
ce ca inginer de șantier.

Aceste mărețe realizări fac ca 
muncitorii noștrii să lupte cu 
mai mult avânt, pentru a obține 
mai multă fontă, oțel și lamina
te de bună calitate.

Muncitorii Uzinelor nastre în
tâmpină cea de a doua aniver
sare a Republicii Populare Ro
mâne cu noi succesem în muncă, 
muncind pentru întărirea scumpei 
nastre Patrii Republica Populară 
Română, ca ea să devină factor 
din ce în ce mai activ în lupta 
pentru pace, în luptă pentru 
socialism.

Fuleși Victor

Organ al Comitetului de Partid și Comitetului Sindical I.S.S. Hunedoara
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„Suntem hotărâți să ne mărim eforturile 
spre a sărbători această măreață zi cu o depășire de 

3,5 la sută a Planului"
— ne scrie tovarășul inginer Mihuț Ioan —

Dragi tovarăși,
Fericitul act al eliberării de 

sub jugul tiraniei și cotropirii 
fasciste, act săvârșit în ziua de 23 
August 1944 de către eroica Ar
mată Sovietică condusă de genialul 
învățător al oamenilor muncii din 
lumea întreagă, tov. Stalin a des
chis orizonturi noui și senine pen- 
poporul nostru muncitor.

Dela eliberarea s’a poporul nos
tru muncitor a pornit pe un drum 
nou, pe drumul înfăptuirii unui 
viitor luminos, neputând-o s'o o- 
prească nici-o uneltire a dușmanu
lui, iar sub conducerea Partidului 
la 30 Decembrie 1947, poporul 
nostru a înlăturat cel mai înalt 
vârf al exploatării alungând mo
narhia, înfăptuind Republica Po
pulară.

Muncim cu drag cu toții pentru
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------—-------------------------------
In oinstea. zile! Republicii
Echipa, Ini Dojescn Simion, încărcând

în furnale 27 ginite a obținut un nou record
Continuând cu acelaș elan în

trecerea declanșată în cinstea zilei 
de naștere a Tov. Stalin munci
torii dela Furnale obțin noui suc
cese. Până la 21 Decembrie, fur- 
naiiștii au dat peste planul anual 
o producție de 6°/o. — In perioada 
1—23 Decembrie norma a fost 
depășită datorită avântului în în
trecere cu care furnaliștii întâm
pină ziua Republicii. — Furnalul 
Nr. 1. se află în frunte cu cele 
mai mari depășiri.

Schimbul prim-topitorului Sch- 
weighoffer Abel a obținut în acest 
interval 18,40% peste normă, cei 
a lui Dojescu Simion 14,60% și 
a lui Simeria Tovică 1,50% peste 
normă.

Furnalul Nr. 4. are în frunte 
echipa lui Vlaicu Nicol aa care a 

1. Balint Alexat idru — Maestru turnător —"Inovator Este preocupat în permanență defbunul 
mers al producției. In prezent lucrează la un nou sistem de turnare a tuburilor prin forță centrifugală, 
obținând și pe acest tărâm rezultate frumoase. 2. Klar Francisc — Lăcătuș O.S.M. Sa evidențiat prin 
întreținerea în perfectă stai re a utilajului. 11 .preocupă [în permanență bunul mers al serviciului. Este dis
ciplinat și conștiincios în rmuncă. 3. Socol Ioan — Prăjitoare — Bun organizator și mobilizator al mun
citorilor în lupta pentru îndeplinirea 'rogramului de producție, S a evidențiat la construirea cuptorului 
de var

Republică, știind că din beneficiul 
muncii noastre se clădesc astăzi 
orașe noui, se înmulțesc și se 
modernizează spitalele, se fac că
mine de zi și creșe pentru copii 
cărora le vor sta la dispoziție, școli 
și așezăminte culturale de toate ca
tegoriile, născute din rodul aceleiaș, 
munci.

Muncitorii, tehnicienii și fun
cționarii Turnătoriei pe oțel a Uzi
nelor noastre, sunt pătrunși de 
semnificația importantă a zilei de 
30 Decembrie, zi în care sărbătorim 
doi ani de existență a Republicii 
Populare Române.

Înțelegând că orice realizare a 
noastră din câmpul muncii însem
nează o cărămidă în plus la te
melia scumpei noastre Republici 
suntem hotăriți să ne mărim efor
turile spre a sărbători această 
măreață zi cu o depășirea de 3,5Q/t, 

depășit norma cu 8,86%, urmat 
de echipa lui Munteanu Lepăduț 
cu 7,62% și a lui Bekeș Ladislau 
cu 3,98% peste normă.

In ziua de 25 Decembrie schim
bul lui Dojescu Simion a băgat 
27 ghifte în furnal depășind norma 
de 20 de ghifte și reușind să dea 
o producție de fontă de 33% peste 
norma zilnică.

Datorită muncitorilor dela Fur
nalul Nr. 1 și Nr. 4. s’a obținut 
pe intervalul 1—23 Decembrie o 
economie ,1a cocs în valoare de 
de 4.443 119 lei ceeace „contribue 
la eftinirea prețului de cost al 
fontei.

Lupta dârză a muncitorilor dela 
Furnalul Nr. 1 și Nr. 4 trebue să 
constitue un îndreptar pentru cei 
dela Furnalul Nr. 3 care în această 

a Planului nostru de producție pe 
anul 1949.

Ne luăm angajamentul ca să 
aplicăm metodele de muncă cele mai 
înaintate, metodele sovietice, pentru 
a ridica producția și productivitatea 
muncii, să aplicăm în tocmai in
dicele tehnic-economic și să folosim 
la maximum capacitntea de pro
ducție a instalațiilor, pentru a da 
preducție cât mat multă de o ca
litate superioară, pentru construi
rea socialismului în R. P. R., 
factor activ în lupta pentru pace.

Trăiască scumpa noastră Patrie 
Republica Populară Română.

Trăiască Uniunea Sovietică bas
tion al păcii și progresului.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Român forța conducătoare în 
Republica Populară Rpmână.

Ing, Mihuț Ioan 
Șeful Secției T. de Oțel

perioadă sunt cu mult sub normă.
Organizația de bază și Comite

tul sindical al secției trebue să 
analizeza cauzele ce provoacă 
această stagnare a producției și 
să ia măsuri de îndreptare.

Ducându-se o puternică muncă 
de lămurire în rândurile muncito
rilor la Furnalul Nr. 3,Qdându-se 
un nou avânt întrecerii socialiste, 
criticându-se aspru cei cu atitu
dine nesănătoasă față de muncă, 
rezultatele vor fi multjmai bune 
și alături de tovarășii lor dela

Furnalul 1 și 4, muncitorii dela 
Furnalul 3 vor fi mândrii de rea
lizările obținute, realizări cari con* 
stituesc o întărire a scumpei 
noastre Patrii, Republica Populară 
Română.

Achim Aurel < 
coresp. voluntar^ |



UZINA NOASTRA

I. V. STALIN Din activitatea Clubului Muncitoresc
Anarhism sau Socialism?

Lucrarea de față a tovarășului 
Stalin este una din acele care au 
apărut în Editura P M. R., în cin
stea sărbătoririi a 70 de ani dela 
nașterea genialului dascăl și con
ducător al omenirii muncitoare.

Această lucrare a fost scrisă în 
perioada care a urmat după în
frângerea primei revoluții ruse 
(1905) și anume în perioada în 
care dușmanii clasei muncitoare 
căutau să distrugă prin toate mij
loacele, organizațiile clasei mun
citoarei. Loviturile lor erau îndrep
tate atât împotriva organizațiilor 
muncitorești, politice și profesio
nale, cât și mai ales, împotriva 
ideologiei marxiste — care dădea 
viață acestor organizații și care 
ținea treaz spiritul revoluționar în 
rândurile largi ale proletariatului.

Intre acești dușmani ai clasei 
muncitoare se aflau și anarhiștii
— cropotkiniști din Georgia Ei 
erau cu atât mai periculoși cu 
cât pretindeau că pășesc în luptă
— sub steagul socialismului, lucru 
ce făcea pe mulți să creadă că 
marxismul și anarhismul se ba
zează pe aceleași principii. I. V. 
Stalin își propune și reușește în 
lucrarea „Anarhism sau socia
lism ?“ să dovedească deosebirea 
totală dintre socialismul proletar, 
care se bazează pe cunoașterea 
legilor de desvoltare a societății 
omeneștii și care își trasează linia 
politică urmând aceste legi, și 
„socialismul" anarhiștilor care nu 
ține seama de desvoltarea socială 
care propovăduește oprirea în loc 
a mersului istoriei.

In acest scop I. V. Stalin explică 
într’o formă populară, ce este 
dialectica și materialismul, ce este 
materielismul istoric, explică deci 
bazele teoretice ale materialismu
lui, arătând apoi cum decurge 
socialismul proletar din concepția 
filosofică marxistă. In continuare 
sunt prezentate „criticile" anar
hiștilor adresate marxismului. I. 
V. Stalin demască falșitatea acestor 
„critici", care nu sunt decât niște 
minciuni prost ticluite și care nu 
pot dovedi altceva decât pornirea 
dușmănoasă a „socialiștilor" anar
hiști împotriva ideologiei marxiste 
revoluționare, împotriva unicii 
ideologii ce poate lumina proleta
riatului, caleajspre adevăratul so
cialism.

In ultima parte a lucrării, Stalin 
se ocupă de socialismul proletar. 
Aici sunt prezentate argumentele 
științifice care dovedesc că insta
urarea oiânduirii socialiste este de 
neînlăturat și se precizează toto
dată, calea pe care proletariatul 
trebue să o urmeze pentru a ajunge 
la această orânduire: revoluția 
socialistă, care să înceapă cu în
făptuirea dictaturii proletariatului.

Importanța lucrării „Anarhism 
sau socialism?" constă în faptul 
că ea învederează odată mai mult 
stăpânirea teoriei de către tovară
șul Stalin, încă dela începutul 
luptei sale revoluționare; desvol- 
tând acest material el a elaborat 
mai târz u celebra lucrare „Despre 
materialismul dialectic și istoric".

In anul 1949, Clubul muncito
resc Alexandru Sahia a dus o 
rodnică activitatea pentru ridica
rea nivelului cultural și ideolcgic 
al muncitorilor din uzina noastră.

Biblioteca care număra anul 
trecut 7000 volume, a ajuns as
tăzi să numere 18 000 cărți ide
ologice, tehnice și de literatură

In perioada 1 Ianuarie 1949 
— 1 Decembrie 1949, numărul 
volumelor cetite a fost de 11.954, 
iar a cetitorilor de 8460. —

Cărțile de literatura sovietică 
reprezintă 40% din numărul vo
lumelor cetite, ceace dovedește 
marele interes ce il poartă mun
citorii noștri față de realizările și 
metodele oamenilor sovietic’.

„Atelierul de foc“ „Hidrocen
trala „Soți' „Fericirea* „Cuvân
tul Maeștrilor" „Tânăra gardă" 
„Așa s’a călit oțelul* sunt cărțile 
care au fost cetite cel mai mult.

Operele ideologice reprezintă 
25% din numărul cărților cetite 
în această perioadă, — iar cele 
tehnice și diverse 35% —

Sala de lectură înzestrată cu

Spitalul I. S. S. Hunedoara a câștigat întrecerea 
socialistă cu Spitalul din Simeria

In ziua de 3 Octombrie, 
personalul spitalului I. S. S. 
Hunedoara a chemat la în
trecere personalul spitalului 
din Simeria.

Criteriile cu care s’a por
nit întrecerea a avut de scop 
îmbunătățirea muncii întregu
lui personal, realizarea de 
economii, tratarea bolnavilor 
în cele mai bune condițiuni, 
îmbunătățirea hranei bolnavi
lor, curățenia localului, efec

„ALEXANDRU SAHIA“
reviste tehnice curente, reviste 
sportive, ziare in diferite limbi a 
fost vizitate de 7014 cetitori.

In perioada 1-21 Decebrie pro
centul cel mai mare l-a atins 
cărțile ideologice.

In aceste 20 de zile, din cele 
1951 cărți cetite, 65% le formea
ză operele Tovarășului Stalin care 
au fost cetite zilnic de tineri, 
muncitori și funcționari.

Sala de lectură a fost vizitată 
de 652 cetitori care au cetit in
dividual și de peste 500 care au stu
diat în colectiv operele și „Scurta 
biografie a Tovarășului Stalin*.

Tot în acest timp s’au înfiin
țat 9 biblioteci noui în secțiile 
din uzină, biblioteci care au por
nit întrecerea socialistă în cinstea 
zilei Tovarășului Stalin.

In ultimele luni ale acestui an, 
activitatea Cercului de șah s'a 
intensificat dând rezultatele cele 
mai frumoase

S’au organizat concursuri ful
gere pentru întâmpinarea diferite
lor zile însemnate, s’au ținut

tuarea de ore voluntare, și 
ridicarea nivelului cultural- 
profesional și politic al per
sonalului.

Întrecerea care fusese de
clanșată în cinstea zilei de 
7 Noemvrie s’a continuat cu 
aceleași criterii și în întâm
pinarea celei de a 70-a ani
versări a Tovarășului Stalin.

In ziua de 22 Decembrie, 
analizându-se munca dusă de 
personalul celor două spi

cursuri cu incepătorii și cu cei 
înaintați.

Cercul de șah numără 286 de 
membri legitimați și a reușit să 
mobilizeze la Campionatul popular 
560 de jucători.

In cinstea zile Tovarășului 
Stalin, s a organizat un concurs 
fulger între 32 de jucători, care 
a fost câștigat de muncitorul 
Macarei Emil.

Pentru ca rezultatele să fie cât 
mai bune, este necesar să se in
tensifice munca comitetului de 
conducere a clubului pentru 
atragerea cât mai multor cetitori, 
pentru popularizarea jocului de 
șah in masele largi muncitoare 
și pentru înființarea de cenacluri 
literare cu o viată proprie.

Analizându-și munca din acest 
an, comitetul clubului muncito
resc trebue să-și facă un plan de 
muncă pe care aplicându 1 să 
ducă la lichidarea lipsurilor din 
trecut și să dea clubului posibi
litatea de a-și indeplini frumoase
le sarcini ce-i stau în față.

Cadarlu Sofronie 
Ooreap. voluntar

tale s’a constatat că angaja
mentele au fost îndeplinite și 
depășite atât de personalul 
spitalului Hunedoara cât și 
de personalul spitalului Sime
ria.

Datorită muncii pe tărâm 
social care a fost mai rod
nică la spitalul Hunedoara, 
comisia a declarat câștigător 
în această întrecere persona
lul spitalului Hunedoara.

Din Țara Socialismului
La începutul acestui an, colec

tivele a 103 uzine și fabrici din 
Moscova și din regiunea Moscova 
au luat inițiativa unei întreceri 
pentru accelerarea circulației fon
durilor de rulment. Această iniția
tivă, care a avut un răsunet adânc 
în toată țara este de o mare im
portanță pentru economia națio
nală. E de ajuns să spunem că 
numai întreprinderile din Moscova 
s’au obligat ca, prin accelelarea 
circulației fondurilor de rulment 
să elibereze din circulație și să 
dea bugetului statului un miliard 
300 milioane ruble. Importanța 
acestei inițiativei nu se limitează 
însă numai la eliberarea circulării 
fondurilor. Accelelarea circulației 
exercită o influență binefăcătoare 
asupra întregii activități economice 
a întreprinderii. In indicile acce
lerării circulației fondurilor, se 
oglindesc, în mod vizibil, crește
rea nivelului de muncă, a nivelului 
tehnicei, tehnologiei, calitatea or
ganizării conducerii procesului de 
producție, activitatea de planificare 
economică și financiară a uzine
lor și fabricilor.

Intre întreprinderile inițiatoare 
ale mișcării de accelelare a circu
lației fondurilor este și uzina de 
construcții de mașini electrice 
„Dinamo" din Moscova, una din 
cele mai mari întreprinderi ale 
capitalei. Colectivuluzinei s’a obli
gat să accelereze în anul 1949, 
circulația fondurilor de rulment și 
să elibereze din circulație o sumă 
anumită de bani.

Această obligație este rezultatul 
unor meticuloase calcule tehnice 
și economice și al unei largi acti
vități de pregătire a producției. 
In anul 1948, circulația anuală 
medie a tuturor fondurilor uzinei, 
la care se stabilesc normative pla

DESPRE ACCELERAREA CIRCULAȚIEI 
fondurilor în întreprinderile sovietice

(De vorbi ou inginerul șef M. M. Sinalski dela uzina „Dinamo" din Moscova)

nificate (materii prime, materiale, 
combustibil, producție netermi
nată, producție finită și altele) a 
fost sub sarcina fixată. Experiența 
anului 1948 a arătat însă, că la 
fiecare rublă din fondurile de rul
ment se poate da încă și mai 
multă producție. Și cu toate că 
volumul producției din anul acesta 
depășește volumul anului trecut, 
calculele noastre au arătat că dacă 
vom accelera cu câteva zile cir
culația fondurilor uzina va avea 
nevoie de mai puține fonduri de 
rulment decât în anul 1948.

Pentru a realiza accelerarea 
circulației fondurilor, colectivul 
uzinei a desfășurat o muncă in
tensă. Sprijinul călduros al colec
tivului uzinei a constituit baza 
succesului tuturor* măsurilor în
făptuite. Această chestiune s’a bu
curat de cea mai mare atenție din 
partea tuturor muncitorilor din 
uzină. In adunările de partid și 
sindicale, la consfătuirile cadrelor 
de ingineri și tehnicieni, în con
sfătuirile de producție al munci
torilor din toate atelierele și sec
țiile s’au discutat în repetate 
rânduri, măsurile practice necesare 
accelerării circulației. Pentru per
sonalul de conducere al ateliere
lor și secțiilor au fost organizate 
cursuri speciale, în care se studiau 
chestiunile de economie în pro
ducție. Presa și centrala radioam
plificare a uzinei, dă o mare 
atenție acestei chestiuni. Toate 
acestea la un loc au ajutat la 
atragerea maselor; largi ale mun

citorilor uzinei, care au participat 
în mod activ la lupta pentru 
accelerarea circulației fondurilor.

Unul din cele ma mari motive 
ale accelerării circulației fondurilor 
este reducerea ciclului de pro
ducție In această direcție s’a des
fășurat o muncă deosebit de 
importantă. S’a pus la punct pro
ducția masivă a unor noi fabri
cate, reducându-se totodată ciclul 
de producție. Un rezultat însem
nat l-a dat introducerea metode
lor rapide de prelucrarea a meta
lului. Astfel, de pildă, în uzina 
noastră, peste 100 strunguri au 
trecut la lucrul rapid.

Noi am calculat ciclul de pro
ducție al fiecărui atelier, scoțând 
la iveală în acest fel, rezerve destul 
de mari. Intr’unul din ateliere, 
de pildă, predarea pieselor din- 
tr’un sector în altul, pentru pre
lucrarea mai departe, se făcea 
numai în partide mari Acest pro
cedeu atrăgea inevitabil ținerea în 
loc a unor piese și, prin urmare 
încetinirea rotației unor valori 
materiale. Calculul a arătat că 
predarea pieselor dela o operație 
la alta în partide mai mici reduce 
considerabil ciclul de producție. 
Și într’adevăr, când această măsură 
a fost înfăptuită, ciclul de pro
ducție din atelierul respectiv s’a 
redus cu 12 zile. Situații de 
acest fel au existat și în celelalte 
ateliere și secții,

Calcularea ciclului de producție 
a permis să se stabilească nor
mative mai precise pentru produc

ția neterminată din ateliere. Dato
rită acestui lucru și în această 
direcție s’a ajuns la reducerea 
volumului producției neterminate 
și la accelerarea rotației fondurilor. 
Afară de aceasta, pentru fiecare 
atelier, s’au stabilit și alte norma
tive: pentru materiale, instrumente, 
etc. Acum, fiecare atelier posedă 
planul său propriu de circulație a 
fondurilor aflate la dispoziția sa, 
iar administrația atelierului are 
posibilitatea de a urmări în mod 
operativ viteza circulației.

Una din actualele sarcini ale 
accelerării circulației fondurilor 
este reducerea stocurilor de prisos 
ale materialelor. Controlul a ară
tat că în magazii erau depoz tate 
cu mult mai multe materiale, decât 
era nevoie pentru funcționarea 
normală a producției. Lichidarea 
acestor stocuri a eliberat din cir
culație câteva milioane de ruble. 
Iar pentru ca și în viitor să nu 
se admită formarea unor astfel de 
stocuri de prisos, s'a revizuit 
normele de întrebuințare a mate
rialelor pentru fabricarea fiecărui 
obiect și a fie ărei piese. Astfel 
s’a ajuns la economisirea în plus 
a multor materiale diferite.

In sfârșit, în uzină au existat 
multe realizări și în ceeace pri
vește îmbunătățirea magaziilor și 
a păstrării materialelor. Fiecare 
atelier, fiecare secție și grupă de 
aprovizionare au primit planul lor 
propriu, pe zile, ale circulației 
materialelor. Normative planificate 
au fost stabilite deasemenea Ia 

combustibil și chiar la ambalaj 
Contabilitatea uzinei, împreună cu 
secția financiară, stabilesc lunar 
viteza normală a circulației pentru 
fiecare sector. Se exercită un con
trol atent ca nici o secție de 
stocare să nu depășească limitele 
care i s’au stabilit. In urma tutu
ror acestor măsuri, rămășițele de 
materiale din depozite s’au mic
șorat în mod considerabil.

Iată căile principale, pe care 
le-am folosit pentru a accelera 
circulația fondurilor.

In comparație cu anul 1948, 
colectivul uzinei a obținut o acce
lerare a circulației și a eliberat 
o sumă de fonduri de rulment 
mai mare decât își luase angaja
mentele socialiste luate de perso
nalul uzinei „Dinamo" față de 
I. V. Stalin în scrisoarea celor 103 
întreprinderi din Moscova, au fost 
depășite.

Mai trebue relevat că munca 
plină de succes care s’a desfășu
rat pentru accelerarea circulației 
fondurilor a contribuit la reducerea 
continuă a costului de producție 
și la creșterea acumulărilor socia
liste ale uzinei

In primele 6 luni ale acestui 
an, beneficiul realizat de uzină 
peste prevederile planului, repre
zintă câteva milioane de ruble 
Potrivit legii, o parte însemnată 
din această sumă a fost întrebuin
țată pentru premierea muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, care 
s’au distins în muncă, pentru mă
rirea construcției de locuințe și 
pentru îmbunătățirea asigurărilor 
sociale și a nevoilor culturale ale 
colectivului. Toate acestea fac ca 
personalul uzinei să fie și mai 
mult interesat în accelerarea cir
culației fondurilor și la îmbună
tățirea tuturor celorlalți indici ai 
producției.



UZINA NOASTRA

Era de mult. Au trecut zeci 
de ani da când Uzina din Hune
doara a luat viață. La început 
sute da oameni lucrau aici, ex
ploatați până la sânge de către 
conții și baronii maghiari, apoi 
de fabricanții și capitaliștii români.

Au trecut de atun-i ani grei 
și lungi de muncă istovitoare și 
din sudoarea muncitorilor din Hu
nedoara se îngroșiu buzunarele 
capitaliștilor. Aceștia dn truda 
celor ce munceau au rid cat noui 
furnale, cuptoare, ateliere, pentru 
a exploata și mai mult și a be
neficia de cât mai multe profituri.

Sute de țărani Săraci, veniți la 
Hunedoara pentru muncă, și-au 
lăsat aici sănătatea și chiar viața 
Asistența medicale și grija față de 
om a fost inexistentă.

In goana lor pentru câștig ca
pitaliștii nu s’aU gândit la aceasta 
ci numai la jecmăneala bandi
tească. — Singurul lor gând a 
fost de a stoarce și ultima pică
tură de vlagă din om, ca atunci 
când muncitorul îmbătrânește să 
fie aruncat la o parte, fiind sor
tit să moară de foame, fără nici 
un ajutor din partea patronilor.

Asigurările Sociale — doar nu
mele îl aveau — și scopul lor 
era acela de a acumula profi uri 
și pe de altă parte, nu numai din 
munca din uzină.

Starea culturală a celor ce 
muncesc era cât se poate de îna
poiată. Analfabetismul cuprindea 
un număr foarte mare din mun
citorii uzinei. Interesele capitaliș
tilor erau ca aceștia să fie ținuți 
în întune ic, pentru a-i exploata 
cât mai ușor, pentru a i ține in 
obscurantismul misticismului și 
al superstițiilor.

** «
Era înainte de război câțiva 

ani Pe umerii muncitorilor apă
sau din greu dictatura fascistă- 
antonesciană. — Un cuvânt de 
a-și cere dreptul însemna carceră, 
persecutare. — Ura de rasă in
filtrată de către regimurile bur- 
ghezo-moșierești se accentua. 
Mulți sunt acei muncitori, cari se 
gândesc cu ură la acele timpuri 
și la conducătorii țării de atunci, 
pentru că au fost siliți să-și vadă 
copii, famil>a în mizerie, foamete

Muncitorii dela Cazanele Esslingen 
an obținut importante economii la păcură

Ca în toate secțiile uzinei noas
tre, și muncitorii dela Cazanele 
Esslingen, au întâmpinat cu rea
lizări în producție ziua Tovară
șului Stalin.

întreținând în mod deosebit 
cuptoarele și menținând focul în 
bune condițiuni, s’a realizat pe 
primele 25 zile ale lunii Decem
brie o economie de 41.200 Kg. 
Tăcură.

Rezultatele obținute de munci

HUNEDOARA DIN TRECUT
SI HUNEDOARA DE ASTAZI■

și cameră rece, ei fiind dați afară 
din serviciu pe motivul că sunt 
«minoritari».

In această perioadă grea, înce
pe construirea Laminoarelor și 
Oțelăriilor Siemens Martin. Dar 
cu ce scop? Cj scopul de a pro
duce material de război fasciștilor 
cotropitori și acelora cari ne-au 
vândut Patria marelui capital ger
man, și au trimis mii de oameni 
pe front, într’un război nejust, 
banditesc, de jaf. Șt astăzi mulți 
părinți, soții și orfani își plâng 
pe cei căzuți pe front, gândindu- 
se cu ură nemărginită la acei 
cari i-au trimis, la acei cari sub 
mincinoasele lor cuvinte de „pa- 
trie“ și „patriotism" înplântaU în 
oameni cel mai negru șovinism 
și naționalism.

In timpul războiului în uzină 
domnea dictatura cea mai cruntă 
a fasciștilor. Muncă de 10—12 
ore și hrană slabă, dar totuși 
duși chiar sub escortă, oamenii 
erau forțați să muncească Amen
zile veneau în șir, rupând și din 
puținul salar pe care îl aveau 
muncitorii, îmbogățind și cu acea
sta pe acei, care depe spinarea 
muncitorilor trăiau în desfrâu 
și lux

In aceste timpuri grele, randa
mentul uzinei era scăzut.

Muncitorii, forțați, munceau 
doar pentru a și câștiga un ban, 
munceau dm frică și nu din 
dragoste.

Aceasta a fost Hunedoara în 
trecut.

♦ *♦
La 23 August 1944 a venit 

ziua cea mare peutru cei ce 
muncesc. Glorioasele Armate So
vietice au zdrobit fascismul, ne-au 
eliberat.

Eliberându-ne, glorioasa Arma
tă Sovietică —- sub conducerea 
genială a scumpului nostru Sta- 
lin — muncitorimea din Hune
doara, alături de mi’ioanele de 
oameni ai muncii din lumea în
treagă, a pășit pe un drum nou, 

torii dela Cazanele Esslingen ar 
fi putut fi și mai frumoase dacă 
s’ar fi dat o atenție mai mare în
trecerilor socialiste.'

Tov. Brânzan, resbonsabilul cu 
întrecerea socialistă dela Cazanele 
Esslingen, trebuie să țină evidență 
zilnică a întrecerilor și să nu lase 
să se stingă flacăra întrecerilor 
socialiste, metoda cea mai sigură 
pentru creearea socialismului, în 
Republica noastră 

luminos, spre binele lor și al co
piilor lor.

S’au scimbat de atunci multe 
și multe la Hunedoara.

Educați de Partid în spiritul 
dragostei față de muncă și față 
de Patrie, muncitorimea a pornit 
la construirea unui oraș nou, cu 
oameni noi, în care să dispară 
rămășițele trecutului negru.

Grea a fost această luptă, dar 
conduși de Partidul nostru drag, 
care a inițiat și organizat victo
riile noastre, am învins greutățile, 
iar la 30 Decembrie 1947 prin 
lupta dusă de către Partidul Co
munist a fost înlăturată principala 
rămășiță a feudalismului, expo
nent al marelui capital străin 
— monarhia, — țara noastră 
devenind mult iubita Republică 
Populată. Inlăturându se monahia 
clasa muncitoare sub îndrumarea 
permanentă a Partidului a trecut 
la săvârșirea actelor mărețe re
voluționare, ale naționalizării, 
schimbării vechiului și putredului 
aparat administrativ de Stat, în- 
locuindu-l cu Comitetele Piovizo- 
rii ale Staturilor Populare și o 
serie întreagă de alte reforme.

Partidul Muncitoresc Român și 
Guvernul R publicii Popi lare au 
luptat și luptă în permanență 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai al celor ce muncesc.

La noi la Hunedoara o serie 
de construcții vorbesc despre 
mărețele realizări ale clasei mun
citoare din țara noastră.

* *
Alături de uzină, pe o colină 

împădurită deasupra orașului se 
află «Orașul Nou» după cum îl 
numesc muncitorii hunedoreni.

Prividu 1 de departe îți poves
tește multe. Iți povestește despre 
bucuria nemărginită a celor 192 
familii cari locuesc acolo. Sunt 
familiile muncitorilor evidențiați 
și fruntași în producție. Iți poves
tește despre elanul constructiv al 
muncitorilor în lupta pentru mai 
multă fontă și oțel. Privind „Ora

Muncitorii dela Funicularul Govâjdia
sâ fie sprijiniți în munca lor de către conducerea Secției

Muncitorii dela funicularul Go- 
văjdia, antrenați în întrecere so
cialistă, obțin succese din cele mai 
frumoase în întreținerea liniei de 
tuniculare care aduc la stație 
vagonetele cu mangal dela Râul- 
Bătrâna și minereu dela Ghelar 
și Alun.

In cinstea zilei de 21 Decem
brie, muncitorii dela Funicularul 
Govăjdia și-au luat angajamentul 
de a da 40 de vagnnete pe linii, 
și au reușit datorită elanului cu 
care au pornit intrecerile să dea 
50 de vagonete și cu trei zile 
inainte de termen.

Deasemenea ei au prestat 

șul Nou“ privești o victorie a re
gimului de democrație populară, 
priv'Ști o victorie a celor ce 
muncesc din țara noastră. Locu
ințele confortabile, înzestrate cu 
baie, difuzoare, dovedesc grija 
permanentă a Partidului și Gu
vernului nostru pentru îmbunătă
țirea condițiilor de trai și grija 
față de cel mai de preț capital, 
față de om.

Dacă in 1945—46 Dispensarul 
medical se afla în două cămăruțe, 
astăzi la Hunedoara există un 
spital, există un dispensar policli
nic bine înzestrat, asigurând sănă
tatea muncitorilor noștri.

Pe lâ îgă aceasta sute de mun
citori din Uzina noastră și-au re
căpătat sănătatea în stațiunile 
balneare climaterice fiind trimiși 
din grija Confederației Generale 
a Muncii.

Creșa de copii depe lângă uzi
na noastră asigură acelor copii 
ale căror mame sunt muncito
are in Uzina noastră o creștere 
sănătoasă.

* **
Paralel cu lupta pentru îmbu

nătățirea condițiilor de trai Parti
dul nostru duce lupta pentru ri
dicarea nivelului cultural al celor 
ce muncesc, pentru creșterea unei 
generații sănătoase, creind posibi
lități ca muncitorii din Uzina no
astră să poată participa la acțiu
nile sportive.

Clubul Muncitoresc 
„Alexandru Sahia" înzestrat cu 
săli de șah și lectură atrage un 
număr am ce în ce mai mare de 
muncitori, funcționari, dornici de 
a ceti sau juca șah. — Sunt or
ganizate o serie de conferințe la 
caie conferențiază însăși munci
torii fruntași în producție, vorbind 
despre metodele folosite în lucru. 
— Vorbesc inovatorii cari descriu 
inovațiile lor, pentru ca acestea 
să fie cunoscute de toți muncitorii—

In cadrul ședințelor organizate 
pentru studierea vieții tov. Stalin, 
au participat cu multă căldură și 

muncă voluntară pentru a încăr
ca 3 vagoane cu minereu — 
In această muncă s’au eviden
țiat : Simerian Iuliu, Poanta Petru, 
Tirănesnu David. —-

Rezultatele obț nute de mun
citorii dela funicular, ar fi putut 
fi mai rodnice dacă conducerea 
secției ar colabora mai strâns 
cu muncitorii și dacă grupele 
sindicale ar duce o viață pro
prie.

Este necesar să se procure 
din timp materialul necesar re- 
parațiunilor pentruca muncitorii 
să nu piardă timpul in așteptarea 
lui.

dragoste muncitori fruntași, tehni
cieni și funcționari.

Deasemeni sportul de massă 
dela Hunedoara, a luat un avânt 
nemaicunoscut până in prezent. 
Dacă în trecut sub „sport* se 
înțelegea o echipă de football, 
astăzi sportul are cu totul alt În
țeles. Pe lângă echipa de foot
ball există echipă de volei, hand- 
ball și atletism, aceasta fiind bine 
înzestrate cu echipamentul necesar.

#* *
Intrând în uzină vom vedea 

că aceasta în întregime este un 
mare șantier de construcții. Se 
construește un nou cuptor Simens 
Martin, se construesc cuptoare 
adânci la Laminoare, se constru
ește un răcitor și multe altele.

Se muncește cu drag, flecare 
muncitor știind că construește 
pentru binele lui și a tuturor ce
lor ce muncesc.

La furnale echipele de topitori 
al lui Dojescu Simion și altele sunt 
bucuroase că sunt echipe fruntașe 
și au întâmpinat ziua Republicii cu 
noui reziizări în muncă, și lup
tă pentru a da mai multă fontă. — 
Încordați desfundă furnalele și 
privesc cu drag la rodul muncii 
îor, la fontă, care curge in oale 
și tipare.

Trec șiruri de oale cu fontă 
spre O. S. M. pentru a se trans
forma în oțel. Echipele de oțelari 
conduse de Simeria Gheorghe, 
Horvat Aladar și alți mun
cesc cu râvnă și fără întrerupe
re pentru ca sa depășească cât 
mai mult normele, să dea căt mai 
mult oțel de bună calitate. Pe 
fața fiecăruia se poate vedea 
voința dârză de muncă, știind că 
fiecare tonă de oțel este o con
tribuție la înfăptuirea socialismu
lui, 1« apărarea păcii.

Trec blocurile la laminoare, 
unde în sunetul monoton al val- 
țurilor, șarpele roșu de oțel crește 
neîncetat, mărește producția.

Zumzetul mașinilor, sunetul 
monoton al valțurilor și omul 
cântă cu toții imn de slavă scum
pei noastre Rupublici Populare, 
cântă slavă lui Stalin, aceluia 
care ne-a eliberat și ne conduce 
cu mâna sigură în lupta pentru 
pace și socialism.

Deasemeni este necesar a se 
întări vigelența prin executarea 
unei instrucții cu pompierii con
form regulamentului, instrucție 
care nu^se face de foarte mult timp.

Datorită acestui fapt și intreți- 
nerea materialului de pompieri 
nu se face în cele mai nune 
condițiuni, pompele fiind ținute 
în ploaie și se uzează fără folos

Organizația de bază a Secției 
trebue să ia măsuri urgente pen
tru lich darea acestor lipsuri câte 
frânează elanul muncitorilor în 
munca lor constructivă.

Lazăr Gheorghe 
-oiMt» votanta

facob Dănilă Maestru, constructor — In tot cursul anului a dat dovadă de o capacitate profesională și organizatorică in muncă. A muncit corect și conștiincios 
pentru îndeplinirea programului de producție. — Lucaci Anton — Laminator — In producție, in tot cursul anului a dat dovadă de disciplină și perseverență în muncă. Este un 
bun mobilizator și organizator in cadrul întrecerii socialiste. — Fleghel Emil — Normator — Bun mobilizator și organizator. A dat dovadă de spirit gospoderesc in tot cursul 
anului. Conștincios, ducându-și la îndeplinirea sarcinile în cele mai bune condițiuni. — Gerghel loan — Funcționar — Lucrează la Contabilitatea Materialelor, unde depune 
tot interesul pentru a-și duce la indeplinire sarcinile ce-i revin în serviciu. — Varga Alexandru — Lăcătuș Oț. Sp. — A depus muncă conștincioasă în tot cursul anului 
pentru întreținerea cuptorului electric in cele mai bune condițiuni. Tovarăș disciplinat, priceput, care își dă interesul pentru intreținerea tn perfectă stare de funcționare 
a utilajului.
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Turnătoria de Oțel a depășit cu 13,60 la sută 
Planul anual la piese turnate

Angajamentul muncitorilor dela 
Turnătoria de Oțel de a depăși 
până în ziua de 21 Decembrie, 
sarcinile Planului de Stat pe 1949 
cu l*/o a fost îndeplinit și depă
șit.

In munca lor de zi cu zi, tur
nătorii au dat 13,60% peste 
Plan, la piese turnate și cu 
1,6% la piese finite.

Productivitatea muncii a fost 
mărită pe timpul întrecerii în cin
stea zilei de naștere a Tovarășului 
Stalin cu 6,2%, față de media 
primelor 9 luni ale acestui an, iarMuncitorii atelierului mecanic sprijină munca furnaliștilor

Pentru a veni în 
ajutorul furnaliștilor, echipa 
de lăcătuși condusă de Costa 
Simion, formată din Rusu 
Aurel și Maior Gheorghe, în
drumați de Organizația de 
bază a secției, au confecționat 
din materiale recuperate din 
fierul vechiu, un dispozitiv 
pentru ridicarea corfelor cu 
mangal și minereu care atunci 
când sar depe cablu, cer - 
sforțări foarte mari din partea 
furnaliștilor pentru a le pune 
iarăși pe cablu.

Cu ajutorul acestui dispo
zitiv, care se poate monta de 
către doi oameni în 3 minute, 
corfa se readuce pe cablu

Prin munca lor plină de elan

Tinerii din brigăzile U. T. M-iste 
au contribuit la îndeplinirea și depășirea 

Planului de Stat
Primul nostru Plan de Stat a 

constituit pentru tineretul uzinelor 
noastre un nou prilej de afirmare 
a voinței sale de muncă sub 
steagul de luptă al Partidului.

Depășirile de normă, economiile 
de materii prime și ingrijirea in
stalaților au devenit principala 
preocuparea a tinerilor care sub 
conducerea Partidului și mobi
lizați zi de zi de U TM au obținut 
victorie după victorie, reușind ca 
până la 20 Decembrie, Furnalul 
Tineretului bine întreținui să 
depășească planul anual cu 12,96 
procente realizând peste zece 
milioane lei economii și reducând 
la minimum absențele nemotivate. 

rebuturile au fost reduse cu 75% 
față de media întregului an.

In cadrul acestei întreceri mun
citorii Turnătoriei de j,Oțel au 
obținut și alte succese printre care 
se subliniază pregătirea creuzetu
lui de rezervă pentru cuptorul 
electric de 1 tonă, îndeplinirea a 
84o/° din norma lunei Decembrie, 
turnarea unui valț de Oțel pentru 
laminoare, a 5 valțuri pentru In
dustria Sârmei Brăila și a pâlniei 
dela Furnalul Nr. 2.

In lupta de îndeplinire și depă
șire a angajamentelor s’au eviden

în numai 5 minute fără sfor
țări mari, înlăturând astfel 
timpul mort care frânează 
încărcarea furnalelor.

Colaborarea între secțiile 
uzinei noastre, trebue să fie 
o sarcină permanentă pentru 
toți muncitorii, ea contribuind 
la bunul mers al producției 
și deci la îndeplinirea tuturor 
angajamentelor luate.

Ziua record închinată zilei 
de naștere a tov. Stalin s’a 
soldat cu cele mai frumoase 
rezultate.

Elanul cu care muncitorii 
secției Mecanică, au întâmpi
nat această măreață zi, au 
cuprins și pe muncitorii codași

Cu aceași însuflețire au muncit 
și tinerii oțelari dela Cuptorul 
Tineretului care asemeni ce
lor dela Furnalul Tineretului s’au 
menținut la înălțimea încrederii 
acordate. In lupta pentru reducerea 
timpului de elaborarea șarjelor au 
reușit să dea în nenumărate rân
duri șarje în numai 4,20—5 ore. 
Reducerea prețului de cost a 
fost o problema care a frămân
tat mult pe tinerii oțelari consti- 
tuiți în cele trei brigăzi de pro
ducție.

La abatajul Tineretui Ghelar 
planul pe 1949 a fost în
deplinit până la 4 Noembriei.

La Turnătoria de Oțel din 

țiat: Echipa lui Stanca Viorei și 
Kiss Ștefan prin depășirea normei 
CU 103% și Brigada U. T. M.-istă, 
— în frunte cu Brebeanu Victor 
cu o depășire de 126,4%.

Un rezultat al întrecerii socia
liste, este atitudinea nouă față de 
muncă a Tov. Ponivescu Petru, 
care și-a îmbunătățit organizarea 
muncii reușind să-și îndeplinească 
toate angajamentele.

Astfel prin frumoase realizări în 
producție muncitorii Turnătoriei 
de Oțel au încheiat programul 
anual pe 1949, pornind cu acelaș 
elan în întâmpinarea aniversării 
Republicii noastre populare.

Alături de tânărul Toma 
Francisc care a pepășit norma 
cu 165% s’a evidențiat în 
această zi tânărul Păirău Cră
ciun cu4o depășire de 88,8%, 
și Isac Nicolae cu 85%, ul
timii doi cari fuseseră codași.

Deasemeni în această zi 
Grecu Simion a obținut 76% 
peste normă și Monoran 
Gheorghe cu 63%.

Continuând cu acelaș elan 
întrecerea socialistă muncitorii 
secției Mecanică întâmpină cu 
noui succese cea de a doua 
aniversare a Republicii noas
tre Populare.

Rusu Aurel 
coresp. voluntar

inițiativa Org. de bază UTM. de 
a întâmpina Ziua Interenațională 
a luptei pentru Pace pnn noi 
realizări în producție ia ființă o 
brigadă condusă de UTMistul 
Brebeanu Victor. In luna Octom
brie programul lunar de produc
ție ce revenea brigăzii a fost 
depășit cu 103%, iar rebuturile 
au scăzut simțitor față de lunile 
precedente.

Astfel mobilizați de U. T M. 
sub conducerea Partidului, tinerii 
au adus un prețios aport la 
munca de zi cu zi pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor ce 
au revenit uzinei noastre în ca
drul Primului nostru Plan de Stat.

Radu Zaharie.

In cinstea zilei Republicii
Muncitorii dela Garaj au obținut noui 

succese în muncă
La secția Garaj, munci

torii antrenați în întrecere so
cialistă, întâmpină cu cinste 
cea de a două aniversare a 
Republicii Populare Române.

In cursul luni Decembrie, 
s’au parcurs de mașinile u- 
zinei noastre peste 37.000 
km. cu foarte puține repa- 
rațiuni.

Șoferii Paraschiv Gheorghe 
și Frăsie Ioan au parcurs în 
această lună 2800 Km. fie
care, fără reparații iar Băbău 
Gheorghe 2700 Km.

Mecanicii Regher Gheorghe, 
Crișan Gheorghe și Boro- 
niza Ioan, au depus o mun

JKnncitorii SerVicinlai 
economii de

In cursul lunei Decembrie 
muncitorii Serviciului Inves
tiții au dus o puternică luptă 
pentru realizarea a cât mai 
multor economii contribuind 
în acest fel la reducerea pre
țului de cost al produselor 
uzinelor noastre.

Recuperând din fierul ve
chi o serie de piese s’a reu
șit a se economisi la confec
ționarea unui coș de tablă 
dela cuptorul de recopt valțuri, 
60.000 lei, și aceiaș sumă s’a 
economisit la uscătoria de 
forme.

Pentru cantina ce s’a pus 
de curând în funcțiune s’a 
procurat din fierul vechiu un 
boiler de 800 litri ceeace repre
zintă o economie de 85.000 lei.

Muncitorii Secției Prăjitoare au depă
șit planul lunei Decembrie cu 45,9 °|0
La Secția Prăjitoare a Uzinelor 

nastre muncitorii organizați în 
întreceri socialiste pe grupe și in
dividuale, continuând întrecerile 
pentru întâmpinarea celei de a 
11-a aniversări a Republici Populare 
Române, au obținut până în ziua 
de 24 Decembrie 1949 o serie de 
rezultate frumoase în producție.

Cuptoarele de prăjire a mine
reului, care erau stricate și nu 
dădeau minereu bine prăjit după 
reguliie de pregătire, în momen
tul de față au putut fi îndrepta
te, dând material bun pentru Fur
nale.

Datorită eforturilor depuse de 

că plină de elan pentru a 
întreține în perfectă stare de 
funcționare mașinile.

Deasemeni electricienii Hueț 
Gheorghe și Eiben tGheza 
au înteținut în bune condi- 
țiuni instalațiile electice ale 
automobilelor și a mașinelor 
din atelier.

Sub îndrumarea Organi
zației de bază a secției, 
muncitorii Secției Garaj și-au 
pavozat locul de muncă pen
tru a întâmpina ziua de 30 
Decembrie, ziua făuririi scum
pei noastre patrii Republica 
Populară Română.

Toma Constantin, 
corespondent voluntar

investiții au realizat 
8Z8 000 lei

Deasemeni radiatoarele 
pentru încălzirea birourilor 
Serviciului Investiții care s’au 
recuperat tot din fierul vechiu 
au adus o economie de 75.000 
lei.

Depunându-se o atenție 
deosebită la instalarea con
ductei de aburi dela pavilio
nul tehnic s’a reușit a se pro
cura din fierul vechiu piese 
în valoare de 388.100 lei.

Modul gospodăresc prin 
care muncitorii Serviciului 
Investiții au realizat aceste 
economii dovedesc dragostea 
lor față de averea colectivi
tății față de Republica noas
tră populară.

Negru Nicolae 
coresp. voluntar

muncitorii secției, s’a reușit ca 
până pe data de 24 Decembrie 
să se depășească programul de 
producție lunar cu 45,9%.

In munca de zi cu zi in cad
rul secției, s’au evidențat tovară
șii : Lutzig Ioan, Socol Ioan, 
Ghiurcuț Ioan și U. T. M.-istul, 
Scutaru Gheorghe toți muncitori 
prăjitori.

Comitetul Sindical a Minelor 
din Ghelar și Direcțiunea Mine
lor sunt chemate să depună o 
atenție deosebită separării steri
lului din siderită, deoarece acesta 
îngreunează bunul mers al pro
ducției.

-I

1. __ Furdui Dumitru — Lăcătuș-Laminoare. Evidențiat în producție, unde depune în mod corect și conștiincios, o muncă disciplinată și face față sarcinilor ce-i revin în
munca lui profesională și politică în cadrul secției. 2. — Oprea Nicolaie Formator. Fruntaș în producție, devotat muncii care a căutat să împărtășească cunoștințele sale profesi
onale și altor tovarăși 3. — Anau Margareta Funcționară. Muncește conștiincios, răspunzând la toate chemările. Sarcinele ce-i revin din serviciu le duce la îndeplinire în ce
le mai bune condițiuni. 4. — Pașitka Mihai Tâmplar secția Edil. Muncitori bun. In tot cursul anului a dat dovadă de Sârguință în câmpul muncii. 5. Grigorescu Traian șe
ful secției garaj. A dat dovadă de capacitate profesională ca un bun organizator și mobilizator al muncitorilor. Este cinstit și depune un interes deosebit pentru bunul 
mers al secției ce o are înprimire, A dat dovadă de un spirit gospădăresc in tot cursul anului, ________
' Redacția *1 admln atrațla : Hunedoara. Piața LlbertStu 1». - Tel,


