
Sarcinile comisiilor 
de pe lângă Comitelui Sindical

Proletari din toate oplțl-Tt I

„Pentru îmbunătățirea muncii 
comitetelor de secții, de întreprin
dere ți de sindicate, Comitetul 
Central hotărește:

a) Munca comitetelor de secții, 
de întreprindere ți de sindicate, 
si fie organizată pe bază de pro
bleme, astfel încât fiecare membru 
din comitetul respectiv să se ocupe 
de o singură problemă,

b) In locul actualelor resoarte 
care se ocupă de un grup de 
probleme, fiecare men bru al Co
mitetului — care de acum înainte 
va avea răspundere precisă — îșl 
va forma o cemisie cu ajutorul 
căreia va duce munca.

c) Comisiile vor fi compuse 
dintr’un număr cât mai mare de 
muncitori, tehnicieni și funcționari 
nescoși din producție, după nece
sitățile muncii respective și în ra
port cu mărimea întreprinderii sau 
sindicatului",— subliniază printre 
altele Hotărârea ședinței plenare a 
Comitetului Central al Confedera
ției Generale a Muncii din 9—10 
August 1949. — Din Hotărârea 
Comitetului Central al Confedera
ției Generale a Muncii din 9 — 10 
August 1949 reis c'ar sarcinile 
comitetelor sindicale și importanța 
creeri de conrsii pe probleme, 
totodată necesitatea antrenării a 
cât mai mulți muncitori, tehnicieni 
și funcționari în conducerea sin
dicală.

Dacă în trecut rolul comisiilor 
pe probleme a fost minimalizat, 
Comitetul Sindical reorganizat a 
pornit la reorganizarea șt activi
zarea unora din comisii. — S’a 
început acț unea pentru întărirea 
corn siei de întreceri socialiste și 
salarizare. Această comisie a 
ex'stat și în tre ut, dar activ.tatea 
ei a fost redusă, rezumându-se 
la formularea și organizarea în
trecerilor socialiste din birou, fără 
ca să fie prelucrată și studiată 
împreună cu muncitori, pentru ca 
aceștia să aibă posibilitatea să 
vină cu propuneri, neantrenând 
astfel massele muncitoare în mun
ca sindi ală. — Deasemeni comi
sia de întreceri și salarizure, nu 
s’a preocupat îndeaproape de jus
ta aplicare a sistemului premial, 
din care cauză s'au irdat nemul
țumiri. Nici de introducerea de 
norme juste nu s’a preocupat 
îndeajuns.

Com;sia actuală trebue să tragă 
învățăminte din activitatea comi
siei din trecut, pentru ca să poată 
lichida cu lipsurile de mai sus.

In fața comisiei culturale stau 
sarcini mari în munca de cultu
ralizare a muncitorilor noștrii. 
Ridicarea nivelului politic cultural 
al muncitorilor trebue să i fie 
preocuparea centrală — In acest 
scop este necesar ca să antreneze 
un număr cât mai mare de mun
citori in activitatea culturală. Cu 
toate că în uzina noastră sunt 
peste 3.0C0 de tineri, totuși an
samblul artistic al Sindicatului 
cuprinde un număr foarte mic de 
participanți. Corul — la reprezen
tanții — este compus doar din 
24—36 membrii. — Avem in uziră 
cca. 500 analfabeți, dintre care 
deabea 80 urmează cursurile de 
alfabetizare Din 1000 de munci
tori înscriși la școlile de codificare 
și specializare, frecventează cur
surile doar un procentaj de 
20 — 25% Din cei 8 500 muncitori 
din uzină, în cursul anului 1949 
au absolvit cursul seral sindical 
numai 11 tovarăși.

Comisia culturală actuală, tre
bue să desfășoare o activitate mai 
intensă pentru culturalizare. — Să 
devină un adevărat organ de mo
bilizare a muncitorilor în munca 
culturală, spre școli de calificare 
profesională și alfabetizare. Este 
prea puțin ca să se rezume la 
trasarea de sarcini organelor ad
ministrative. totodată trebue să 
ducă o temeinică muncă de lă
murire și de atragere a muncito
rilor în diferitele școli.

Comisia culturală are sarcina 
de a împleti munca culturală cu 
întrecerile socialiste. Aceasta prin 
popularizarea fruntașilor, inovato

rilor, raționalizatorilor, folosind 
toate mijloacele ca: gazeta de 
perete, stația de amplificare, pref ă 
lo.ală și altele. Trebue ca să 
organ zeze conferințe tehnice, unde 
chiar muncitorii fruntași și ino
vatorii să-și expună metodele lor 
de lucru. Prin această formă se 
va putea împărtăși tuturor mun 
citorilor tehnica înaintată, tatoda’A 
C ubul Muncitoresc va desfășura 
o activitate cu mult mai vie, 
rldicându se numărul acelora care 
vor să citească și să învețe.

Streina de frunte a comisiei 
pentru urmărirea Contractului 
Colectiv, în prezent, esta aceea, 
de a antrena muncitorii, tehnicienii 
și funcționarii uzinei noastre, la 
întocmirea noului Contract Colec 
tiv. Comisia are datoria ca să 
urmărească îndeaproape îndeplini
rea angajamentelor din Contractul 
Colectiv, atât din partea muncito 
rilor, cât și din partea Adminis
trației uzinei. — Să țină dări de 
seamă în fața muncitorilor, să 
vină cu propuneri binestudiate în 
fața Comitetului Sindical, pentru 
a lichida neajunsurile semnalate.

La rândul ei comisia de protecție 
a muncii are sarcini mari. In trecut 
activitatea acestei comisii s’a re
dus la procurarea de materiale 
de protecție, neînțelegându-și în
tocmai rolul ce-1 avea. Sarcina 
cea mai importantă a acestei co
mis i este aceea de a creia con
diții optime de muncă O preocu
pare permanentă trebue să-i fie 
studierea pO'ibilităț lor d* ușurare 
a mun i', p in mecan zart-a pro
cesului d produ. ț e, prin intro
ducerea de noui metode în muncă. 
Să se studieze și să 'a măsuri 
pentru prevenirea accidentelor în 
muncă. Să îngrijească ca angaja
mentele luate de Adm n straț e 
pentru protecția m meii să fi; în
deplinite, mașinile Jă fia p-cvă’.ute 
cu apărători pei tru a ev ta ac i 
dentele.

Comisia dec ntine ș> apx.vz- 
onări are datoria 'ă vegheze 
la d sfășurarea a t vltății cantine
lor ș la tprov zionarea muncitorilr r 
cu cele necesare. Sarcina p ii c- 
pală este aceea de a studia 
posibilitățile cele mii bune de 
aprovizionare a muncitorilor. Să 
se îngrijească ca masa servită la 
cantine să fie consistentă și bine 
gătită, iar sarvitul să se facă în 
cele mai bune c >nd ț'Uni.

Să îngrijească ca la cantine să 
fie o curățenie perfectă, deoarece 
la cantine h gena mai lasă mult 
de dorit.

Comisia de Asigurări Sociale 
trebue să se ocupe îndeaproape 
de sănătatea celor ce muncesc. 
Să controleze activitatea salaria- 
ților dela spital și dispensar, 
pentru ca eceș ia să-și facă ser
viciul în mod conștiincios. — Să 
organizeze vizite la muncitorii 
bolnavi în spitale, pentru ca 
aceștie să simtă dragostea și gri
ja ce o poartă Partidul nostru 
față de om, totodată să se îngri
jească de familiile celor bolnavi, 
veghind ca plata concediilor de 
boală să se facă în mod regulat 
și la timp. — Se întâmplă cazuri 
când muncitorul este trimis dela 
un loc la altul, tă'ăgăninduse 
plata câte două săptămâni.

Fiecare comisie în parte trebue 
ca să și formeze subcomisii pe 
lângă fi?care secție, pentru ca să 
se atragă astfel un număr din ce 
în ce mai mare de muncitori în 
conducerea sidica'ă — Sarcinile 
fiind mari, o comisie nu le va 
putea duce la îndeplinire, dar 
dând fiecărui membru al subso- 
misiilor câte o parte din răspun
dere, munca se va îmbunătăți 
simțitor.

Atât comisiile cât și subcomi
siile trebue să țină ședințe regu
lat pentru a desbate probleme 
din sectorul de muncă, secție sau 
pe uzină, analizându-și activitatea 
în spirit critic și autocritic, — 
ceeace nu s’a făcut în trecut — 
și astfel vor reuși să și îmbună
tățească activitatea lor, rezolvând 
cu succes sarcinile ce le stau în 
față. V. Fdleșl
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Oțelarii luptă pentru îndeplinirea sarcinilor
-------- ------------ ce le revin =======-----------------
Realizările oțelarilor noștrii devin 

din ce în ce mai frumoase Ei 
știu că prevede ile Planului de Stat 
pe 1950 pun sarcini mai mari 
în fața lor, deaceea muncesc cu 
râvnă, depunând eforturi din ce 
în ce mai sporite.

Echipele de oțelari sunt în în
trecere socialistă, in cadrul cărora 
muncesc cu drag, pentru a da 
tot mai mult oțel de bună calitate.

Datorită bunei organizări a 
munc i, schimbului la locul de 
muncă și bunei îngrijiri a cupto

Hala de turnare a Oțelăr iilor Siemens Martin. — Muncitorul 
Pârva Gașpar la turnarea blocurilor

EVIDENȚA PREȚULUI DE COST 
al fontei și oțelului se ține în mod birocratic, 
fârâ ca să fie cunoscută de muncitori

Acțiunea muncitorilor și tehni
cienilor dela „Sovrommetal“ Re
șița pentru introducerea evidenței 
zilnice a prețului de cost la fontă 
și oțel a fost intreprinsă și în 
uzina noastră.

Chiar din primele zile ale acestei 
acțiuni, furnal’ș ii și oțelarii a avut 
un ajutor prețios în lupta lor 
pentru înlăturarea lipsurilor la 
scăderea prețului de cost al pro
duselor.

Alegerea minereului de bună 
calitate, încărcarea furnalelor și 
cuptoarelor la timp, asigurarea 
continuă cu aer la furnale, elabo
rarea șarjelor la timp din cuptoa
rele Siemens Martin, precum și 
economisirea de materiale și com
bustibil, au contribuit mult la ef- 
tinirea fontei și oțelului.

Diagramele afișate în cele două 
secții erau complectate zilnic, 
arătând cum scade sau crește 
prețul de cost al oțelului și fontei 
iar muncitorii își puteau da seama

„Cuptorul Tineretului" este cuptorul fruntaș
In ședințe pentru discutarea 

noilor sarcini ce le stau în față 
pe anul 1950, grupele sindicale 
dela Oțelăria Siemens Martin și-au 
luat noi angajamente, hotărîți 
fiind să le ducă cu succces la 
Îndeplinire.

rului, pe perioada 1 — 19 Ianua
rie în fruntea realizărilor se află 
„Cuptorul Tineretului*'. — Echipa 
lut Simeria Ghorghe dela acest 
cuptor a obținut o depășire a 
normei de 9,97*/i, urmat fiind de 
echipa prim-topitorului Rnșianu 
Andrei care a depășit programa
rea pe cele 19 zile cu 4,98°/# și 
a lui Poji Gh.orghe cu 4,05%.

Nici celelalte echipe dela cup
toarele Siemens Martin Nr. 1 și 
2 nu se lasă mai prejos Echipa 
lui Andruț Gheorghe dela cup- 

din timp unde trebuește dusă bă
tălia mai intens.

De o lună și mai bine aceste 
diagrame deși importante, sau 
lăsat în părăsire. — Reglementa
rea Muncii împreună cu tehnicienii 
însărcinați cu aceste evidente în 
loc să simplifice diagramele pen
tru a reda muncitorilor o situație 
cât mai clară și pe înțelesul tutu
ror, ei au găsit de cuviință să nu 
le mai complecteze, socotind că 
ar fi o muncă de prisos fără 
rezultate.

Funcționarii dela Oțelăria Sie
mens Martin socotesc și ei că 
această operație nu poate fi ținută 
la zi.

De exemplu în secția lor lipsa 
de colaborare cu laminoriștii în- 
piedică evidența zilnică a produc
ției, nefăcându- se de către canta
ragii și macaragii laminoarelor, 
cântărirea blocurilor de oțel în 
fiecare zi.

Evidența prețului de cost se

Printre angajamentele luate este 
și acela de a îngriji cu multă 
atenție instalațiile cuptoarelor, 
știind că numai cu acestea se 
vor putea duce la îndeplinire sar
cinile ce le revin în cadrul celui 
de al doilea Plan de Stat 

torul Nr. 2 a realizat programul 
în proporție de 100,46%, și a 
lui Șsrban Gheoghe tot dela acelaș 
cuptor în proporție de 100,04%, 
îndeplinindu-și cu cinste sarcinile 
ce le reveneau.

Eforturile oțelarilor sunt însă 
împiedicate de unii muncitori cari 
n'au Înțeles întocmai să se înca
dreze în eforturile generale ale 
muncitorilor d n uzina noastră, 
n’au înțeles ca să-și respecte an
gajamentele luate, în ceeace pri
vește disciplina în muncă și vi
gilență Iată spre exemplu zidarul 
GiUrg u Ioan, care în ziua de 14 
Ianuarie a. c, deși a primit 
in<-trucț’uni ca să schimbe rina 
d la cupturul Nr. 3, totuși n’a 
schimbat o, din care cauză la 
elaborarea șarjei din cuptor s'au 
pierdut cca 2 000 kgr. oțel.

Deasemeni munci orul Gabor 
Busuioc dela zgură în timpul pri
mului schimb a fost găsit dormind, 
în loc că să se alăture de ceilalți 
muncitori, cari luptă pentru în
deplinirea cu succes a Planului.

Acest* cazuri se datoresc in bună 
parte șt condu'erii secției, care 
se mu țumește să dea directive, 
dar fără ca să controleze îndepli
nirea lor. Este necesar să se facă 
un control conștiincios dm partea 
maeștrilor, îngrijindu-se în perma
nență de bunul mers al producției 
pentru ca să nu se mai repete 
cazuri asemănătoare celor arătate 
mai sus.

ține și astăzi, însă nu pe diagrame 
ci la serviciul de postcalculație 
și este cunoscută numai de cei 
doi funcționari ce le lucrează*

In scriptele serviciului postcal
culație, se poate vedea că mun
citorii și tehnicienii deși lipsiți 
de sprijinul orientării au dus și 
continuă să ducă lupta pentru re
ducerea prețului de cost al pro
duselor. In aceleași zile ale lunei 
Ianuarie oțelarii au reușit să re
ducă prețul de cost la oțel cu 
6,74%, față de luna Decembrie 
1949.

Pe echipele dela cuptorul Nr. 
III. ia preocupat mai mult această 
problemă, reușind să reducă pre
țul de cost cu 9,83%.

Este necesar spun muncitorii, 
ca Comitetul Sindical să mobili
zeze Direcțiunea și Reglementarea 
Muncii pentru a pune capăt aces
tor lipsuri cât mai curând.

Mltrofan Aurel 
coresp. sindical

Prin bună îngrijim

Astfel, echipele dela „Cuptorul 
Tineretului" au trecut la acțiune 
— îngrijind mai bine toate ins
talațiile, cuptorul No. 3, deși este 
cel mai vechi se situiază primul 
în producției, depășind norma cu 

(Conttnuvr* In pa<.



UZINA NQAS-TRA"

Din Țara Socialismului
întrecerea socialistă între F • 

brica de construcții de mașini 
„Uraimaș* din Sverdlovsc (Urai) 
și Fabrica de vagoane ,.Uralvagon“ 
din Nijnfli Taghil (Urai) a început 
In perioada pregătirilor a celui de 
al X lea Congres al Sindicatelor 
sovietice. La ședințele ținute, am
bele colective au discutat amănun
țit angajamentele social sie și lupta 
cu-perseverență pentru îndeplinirea 
lor.

Inițiatorii întrecerii și-au luat 
angajamente de răspundere ; ei au 
făgăduit ca cel puțin 50% din 
muncitorii atelierelor să-și deschidă 
conturi personale de economii; 
să organizeze cu meșterii, semi- 
narii pentru îmbunătățirea pro
ducției, lămurindu-i că și prin 
aceasta pot să rea’izeze economii 
importante. Planificatorii din multe 
ateliere au ră<p” ■ la chemarea 
turnătorilor de fo ă.

Un rol impr . nt îl acordă 
muncitorii din uzina „Uraimaș" 
ridicării nivelului lor politic, de 
cultură generală și profesională 
In darea de seamă a Consiliului 
Central al Uniunilor Sindicatelor 
din URSS către cel de al X-lea 
Congres al Sindicatelor, se spune 
că în uzina „Uraimaș" fiecare al 
treilea muncitor și funcționar în
vață la diferite cursuri; școlile 
pentru tineretul mun itoresc, la 
cursurile serale a’e școlii tehnice 
sau prin corespondență, la cursu
rile diferitelor școli superioare. 
Oamenii se desvoltă odată cu fa
brica și își însușesc noua tehnică.

Anul acesta, colectivul din uzina 
„Uraimaș" și-a luat angajamentul

PLANUL CINCINAL IN PATRU ANI
întrece; ea socialistă intre două fabiici sovietice

să pregătească cel puțin 1.000 de 
tineri muncitori și să ridice cali
ficarea prcf.sională a 45% din 
muncitori și a 65% din cadrele 
de ingineri și tehnicieni. Colecti
vul fabiicei își îndeplinește cu 
succes arg jamenlele luate

In atelierele spațioase ale gi
ganticei Uz'ne de vago.me „Ural- 
vagon“ se găsesc cele mai bune 
mașini pe care le-a creat tehnica 
sovietică. Ateii*, rele de turnare a 
oțelului și fontei, atelierele meca
nice și de montare, fierăriile și 
toate celelalte ateliere sunt înzes
trate cu mașini și maș'ni—unelte 
de calitate superioară, capabile să 
producă vagoane feroviare de 
orice tip. Multe procese de pro
ducție au fost mecanizate și au
tomatizate.

întrecerea cu uzina „Uraimaș" 
a cuprins întreg colectivul uzinei 
„Uralvagon". Ca și în uzina 
„Uralmaș“, diferite placarde colo
rate și lozinci, amintesc tuturor 
muncitorilor din fabrică că se 
afli în întrecere. Ele cheamă pe 
constructorii de vagoane sa lupte 
pentru întâetatea în întreceri.

Constructorii de vagoane ca și 
muncitorii din uzina ,,Uralmaș“ 
și-au luat angajamentul ca in anul 
curent să accelereze circulația 
fondurilor de rulment cu 8 zile. 
Organizația sindicală a fabricii a 
analizat rezerve'e obținute prin re
ducerea ciclului de producție la 

care au par icipat mii de stahano- 
viști și conducători de producție. 
Constructorii își însușesc cunoș- 
tiințe prețioase dela colectivele de 
munctori cu care se întrec Ini
țiativa lui Victor Ponomarev a 
fost urmată de foarte mulți mun
citori. Cunoscutul tăetor de dinți 
metalici, Novojilov, din uzina 
„Uralvagon**, — a iost unul din
tre primii care a urmat inițiativa 
lui Victor Ponomarev. Fiecare 
muncitor din brigada sa și-a luat 
răspunderea pentru mașina la 
care lucrează. Dela începutul a- 
nului, Novojilov a îndeplinit 12 
norme anuale. In întrecerea înche
iată cu Ponomarev, Novojilov și a 
luat angajamentul să îndeplinească 
anul acesta patru norme și să 
învețe pe patru muncitori meseria 
de tăetori de dinți metalici. Brigada 
lucrătorilor dela presă țin mașinile 
într’o perfectă curățenie. Această 
brigadă îndeplinește două norme 
și chiar mai multe, într’un schimb.

Cu un deosebit succes se des 
fășoară întrecerea pentru o pro
ducție calitativă și economisirea 
de materiale.

Colectivul atelierului de roți de 
fontă a economisit aproape trei 
mii de tone fontă, muncitorii dela 
presă — peste patru sute de tone 
metal, iar energetienii — 2.600 
kilovați ore de energie electrică 
și 1 300 tone de combustibil. A- 
ceste cifre dovedesc, că construc

torii de vagoane își îndeplinesc 
cu cinste angajamentele lor.

Legătura vie care s'a stabilit 
între cele două întreprinderi a 
stimulat întrecerea socialistă în
cheiată între cele două fabrici. 
A leseori colectivele din atelierele 
uz ției „Uralmaș“ sunt vizitate de 
co '^tructorii de vagoane, iar 
u.u ți muncitori ai uzinei „Urai
maș" au vizitat la rândul lor, 
uzina „Uralvagon".

Ambele colective care se află 
în întrecere și-au îndeplinit cu 
cinste principalele angajamente 
fixate în contractele de întrecere 
socialistă între fabrici „să înde
plinească planul cincinal in cecace 
privește nivelul producției indus
triale în trei ani și patru luni**. 
Colectivul din uzina „Uralmaș“ 
și-a îndeplinit această sarcină de 
răspundere la începutul lunei 
Aprilie, iar colectivul din uzina 
„Uralvagon**, — la sfârșitul ace
leiași luni.

Fiecare întâlnire dintre cele 
două colective, le îmbogățește cu 
o experiență prețioasă, contribue 
la întărirea legăturilor de prietenie 
dintre atelierele, secțiile și staha- 
noviștii colectivelor în întrecere. 
Vizitând atelierele uzinei „Urai
maș*', constructorii de vagoane 
au învățat multe lucruri folositoare. 
Insușindu-și experiența muncito
rilor din uzina „Uraimaș*', con

structorii de vagoane au desfișu- 
rat o luptă perseverentă pentru a 
transforma întreprinderea lor în
tr’o uzină exemplară în ceeace 
privește calitatea producției.

La rândul lor, muncitorii dela 
uzina „Uraimaș** au primit multe 
sfaturi fulositoare dela muncitorii 
din uzina „Uralvagon". Astfel 
șeful atelierului de turnare a pie
selor mari din uzina „Uralvagon** 
a atras atenția muncitorilor din 
uzina „Uraimaș** asupra procen
tului mare de piese cu defecte 
care se fabrică în această uzină 
și mai ales în atelierele de tur
nătorie.

Tehnologul Odințov a făcut o 
observație serioasă muncitorilor 
din Uzina „Uraimaș** asupra fap
tului că la ei in fabrică nu se 
aplică pe o scară vastă metoda 
rapidă de prelucrare a metalelor, 
deși au toate condițiunile pentru 
a îndeplini acest lucru.

Insușindu-și critica prietenească 
și experiența constructorilor de 
vagoane, muncitorii din uzina 
„Uraimaș" au intensificat lupta 
pentru producția de metal turnat, 
pentru o aplicare mai intensă a 
metodelor rapide de prelucrarea 
a metalelor. Acum, amebele colec
tive și-au luat angajamente noui. 
Ele vor organiza școli speciale, 
care vor înlesni popularizarea 
bogatei experiențe în producție a 
fruntașilor acestei Întreceri.

Inițiativa patriotică a muncitorilor din Moscova pentru economisirea
spațiului de producție, larg susținută de întreprinderile sovietice

... In Bielorusia
In întreprinderile industriale din 

Bielorusia se susține inițiativa 
patriotică a muncitorilor din Mos
cova. Pretutindeni se desbate 
apelul celor 88 de întreprinderi 
din Moscova. Colectivul combina
tului textil din Minsk, comentând 
apelul muncitorilor din Moscova, 
și-au luat angajamentul să mă
rească puterea de productivitate a 
întreprinderii cu 10%.

* * *
Apelul muncitorilor din Moscova 

a fost comentat la consfătuirea 
activului de Partid și gospodăresc 
dela uzina de fabricat instrumente 
„Cikalov" din Minsk. După cal
culele preliminare, utilizarea rațio
nală a mijloacelor de bază va 
permite acestei uzini să-și mă
rească volumul de producție cu 
25%.

* * *

La uzina de fabricat instrumente 
din Minsk a avut loc o replanifi- 
care a utilajului atelierelor. Prin 
eliberarea spațiului de producție, 
a comprimării serviciilor anexe și 
a unei mai raționale dispoziții a 
strungurilor, s’au putut instala aici 
mașini noi, rezerve cu ajutorul 
cărora uzina va mări producția și 
va realiza beneficii peste plan, în 
sumă de 3 milioane ruble.

* ♦ *
La uzina de construcții de ma- 

șini-unelte din Gomei s’a eliberat 
o suprafață de producție de 250 
m. p., datorită replanificării. Pri
mele inițiative, valoroase, de mă
rirea producției, se înfăptuesc cu 
succes la combinatele textile din 
Minsk și Qrodno, la uzina de 
fabricat cântare din Minsk, la 

comb natul de galanterie „Frunze" 
și în alte întreprinderi.

... La Riga
La uzina „Glavlesbumaș" s’a 

hotărit ca să se mute magaziile 
de pe terenul atelierului care pro
duce uzinei electrice mobile. In 
atelierul mecanic s’a hotărît să se 
schimbe utilajul și să se înceapă 
prelucrarea unor piese prin me
tode rapide. In atelierul de topit, 
utilajul va fi dispus înti’un mod 
mai rațional. înfăptuirea măsurilor 
enumerate, va perm te uzinei ca 
să elibereze 350 m. p. de supra
față de producție, care va fi mai 
bine utilizată în scopul măririi 
pi oducției. ♦ * *

Muncitorii fabricei „Record" 
vor elibera 900 m. p. din supra
fața de producție.

... La Kazan
Fabrica de pâslă și fetru din 

Kazan va el bera 2000 m. p din 
suprafața de producție pentru in
stalarea nou ui utilaj, ceeace va 
permite să se producă, lunar, 
1200 perechi încălțăminte peste 
plan. * * #

Fabrica de încălțăminte din 
Kazan „Kzălcunce" va mări pro
ducția de două ori, în urma eli
berării suprafețelor de producție.

* ♦ *
Combinatele de prelucrarea blă

nurilor, uzina „Secera și ciocanul *, 
combinatul de prelucrarea inului 
și alte întreprinderi din oraș, și-au 
luat angajamentul să elibereze zeci 
de mii de m. p. de suprafață de 
producție.

Tineretul din R. 5. S. 
Cazaha în producție

Peste zece mii de absolvenți ai 
școlilor pentru rezervele de muncă 
lucrează în întreprinderile orașului 
Alma-Ata. Tineretul lucrează cu 
abnegație în producție. Aproape 
2000 de tineri stahanoviști au 
îndeplinit programul lor cincinal. 
Mii de tineri și tinere, lucrând 
stahanovicește în producție, își 
continuă studiile; ei învață, fără 
a-și întrerupe munca în producție,

Biblioteca uzinei de tractoare
din Stalingrad

De 20 de ani funcționează pe 
lângă uzina de tractoare din 
Stalingrad, o bibliotecă care cu
prinde un mare număr de cărți 
științifice și tehnice. Până la răz
boi, această bibliotecă număra 
150 000 de volume; în timpul 
războiului, cotropitorii germani 
fasciști au distrus b.blioteca, în

In 23 case de cultură și cluburi 
din Leningrad au fost create ca
binete tehnice. Pentru aceste 
cabinete au fost alese încăperi 
spațioase, unde sunt expuse ma
chete și modele care oglindesc 

în școlile medii de șapte și zece 
ani.

înzestrarea cu utilaj 
tehnic a industriei estone

Toate uzinele de construcții de 
mașini textile din Uniunea Sovie
tică trimit războaie și mașini ma- 
nufacturei din Krenholm (Estonia).

Uzina din Chmov (regiunea 
Moscova), uzina din Ivanovo, 
uzinele „Karl Marx“ și „Vulcan*' 
din Leningrad, uzina din Tașkent, 
etc. au trimis războaie automate, 

gropând sub ruine această bogăție.
In anul 1943 biblioteca a înce

put din nou să funcționeze într’o 
încăpere mică dela subsol. Astăzi 
biblioteca numără aproape 40.000 
de volume și în fiecare lună nu
mărul cărților crește cu 500—600 
volume.

Prin atelierele și secțiile uzinei 

Cabinete tehnice
în cluburile culturale din Leningrad

ultimile realizări ale textiliștilor 
stahanoviști, cele mai noi mașini 
perfecționate și diferite diagrame.

In aceste cabinete tehnice, au 
fost țmute până acum 3000 de 
conferințe, despre colaborarea 

fusuri, cande, etc. în valoare de 
zeci de milioane ruble. Textiliștii 
din Krenholm au montat, în ulti
mii ani, în fabrica lor, 660 de 
războaie automate și alte multe 
mașini.

Uzina de construcții de mașine 
electrice „Volta", combinatul da 
celuloză „Kinghisep" și uzini. 
„Kehra" din Talin au primit de- 
asemenea utilaje și mașini noi.

In Estonia nu există nici o ra
mură industrială, care să nu utili
zeze mașini și utilaj sovietic.

s’au înființat 24 de biblioteci 
mobile.

Biblioteca are peste 2000 de 
cetitori. 1. D. Giivoronski, meșter 
din atelierul pentru modelat oțelul, 
este un cetitor frecvent. El preferă 
operele lui V. 1. Lenin și I. V. 
Stalin.

creatoare a oamenilor de știință 
sovietici cu muncitorii din indus
trie. Tot în aceste cabinete se 
organizează seminare, întâlniri cu 
stahanoviștii-inovatori, cu oamenii 
de știință și se prezintă filme 
tehnice. (Agerprea)
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„MAREA INIȚIATIVĂ"
„Cum trebue să organizăm întrecerea"
Luciările de față au fost scrise 

într’un* din epocile cele mai grele 
prin care a trecut Puterea Sovie
tici, în perioada intervenției mili
tare străine și a războiului civil.

Pe atunci clasa muncitare și 
țArAnimea muncitoare din Rusia, 
sub conducerea Partidului Bolșe
vic, lupta pe două fronturi, împo
triva unor dușmani la tel de 
periculoși. Astfel pe de o parte 
era frontul militar în care Armata 
Roșie apăra cuceririle Revoluției 
Socialiste, nimicind încercările im
perialiștilor, moșierilor și capita
liștilor de a restabili puterea 
capitalului în Rusia, iar pe de 
altă parte, era frontul economic 
în care clasa muncitare lupta din 
greau cu ruina economică a țării, 
urmare a celor patru ani de răz
boi imperialist care se prelungeau 
cu anii intervenției militare străi
ne și ai războiului civil.

In aceste z le de încordare, mas- 
sele muncitoaie dădeau dovadă 
de un eroism fără seamăn, atât 
in lupta împotriva cotropitorilor, 
cât și în lupta împotriva ruinei 
economice.

In broșura „Marea inițiativă", 
V. I. Lemn, cu extraordinara lui 
putere de pătrundere a lucrurilor, 
cu ascuțimea minții sale care dis
tingea ceeace este nou și sortit 
să crească în noianul faptelor de 
toate zilele, se oprește asupra 
unei acțiuni, care oglindea, ca 
atâtea altele, eroismul muncitori
lor din spatele frontului. Este 
vorba de subotnicele comuniste, 
de inițiativa mun itorilor comu
niști de a muncii timp de șase 
ore, peste program, în fiecare 
Sâmbătă. Lenin vedea în aceste 
subotnice nu numai o formă a 
muncii voluntare, cum pă>ea ele 
a fi, ci „începutul unei revoluții 
mai grele, mai substanțiale, mai 
radicale, mai hotărîtoare decât în
săși răsturnarea burgheziei". Și 
iată dece. Pentru a putea învinge

Sâ dăm toată atenția pentru angajarea 
de cadre permanente la Investiții

Una din piedicile cari au stat 
în calea colectivului dela Investiții 
a fost problema angajaților flotanți.

Dacă aruncăm o privire în anul 
trecut, vedem că din 500 de mun
citori dela Investiții, numai 25 au 
fost angajați permanenți, deci un 
procent de 5%.

Aceasta nu înseamnă altceva 
decât perindarea a mii de munci- 
rori pe șantierele Investițiilor, lucru 
ce duce la lipsa de continuitate 
a muncitorilor în lucrări, nesigu
ranța executării lucrărilor, a'ât în 
ceeace privește termenele de exe
cuție, cât și asupra calității lucră
rilor. Acesta a dus la lipsa de 
întărire a răspunderii personale

Giganticele lucrări de investiții 
dela Hunedoara, care creiază un 
pivot puternic al industriei de 
bază din țara noastră, nu pot fi 
executate la întâmplare, cu 95% 
muncitori flotanți. Se știe că mun
citorul flotant în general muncește 
numai pentru câșt'g, nefiind legat 
de lucrul pe care-1 execută. Do
vadă, că după primirea salariilor 
pleacă să-și ducă banii acasă și 
absentează dela serviciu. Dease- 
meni când unele probleme mă
runte ale gospodăriilor lor îi 
cheamă, plec la Oradea, Alba sau 
altă locaLtate, lăsând lucrul.

Astfel sute din aceștia au plecat 
cu mult înainte de sărbători, iar 
lucrările de investiții, care aveau 
termenul pentru 31 Decemvrie, 

orânduiraa capitalistă șl pentru a 
putea construi socialismul, prole
tarul — ara ă Lenin — trebue 
să rezolve o pr. blemă dublă:

In primul rând el trebue să 
mob bzeze, să organizeze și să 
conducă massele muncitoare și 
exploatate în lupta pentru răstur
narea burgheziei;

In al doilea rând, după cuceri
rea puterii, proletariatul trebue să 
antreneze după el toată massa 
muncitoare pe făgașul construc
ției socialiste, pe făgașul U?ei 
noi organizări a muncii care să 
se sprijine nU pe disciplina bâtei 
sau a foamei, ci pe „disciplina 
liber conștientă chiar a celor ce 
muncesc, a celor care au răstur
nat, atât jugul moșierilor, cât și pe 
cel al capitaliștilor"-

Lenin arată că această a doua 
sarcină este mai grea decât prima, 
pentrucă aici dușmanul se află, 
chiar in noi, pentrucă aici victo
ria trebue obținu'ă „asupra pro
priei noastre rutine, asupra egois
mului micburghez, asupra acestor 
deprinderi pe care capitalismul 
blestemat le-a lăsat moștenire 
muncitorului și țăranului". Toto- 
dață această sarcină a schimbării 
atitudinii muncitorilor față de 
muncă, față de unelt \ de mașini 
care de acum sunt ale lor, este 
și mai importantă decât aceea a 
răsturnării burgheziei, pentrucă 
garanția trăiniciei victoriei asupra 
capitalismului o constitue în«ăși 
această schimbare care duce la o 
creștere uriașă a productivității 
muncii. Iar „productivitatea mun
cii" — spune Lenin — „este, în 
ultimă analiză, factorul cel mai 
important, cel mai de seamă al 
victoriei noului regim social... In 
comparație cu capitalismul înseam
nă o productivitate a mtincii su
perioară, obținută de muncitori 
bberi, conștienți, uniți, care folo
sesc o tehni' ă înaintată".

Ori subotnicele comuniste ară

erau lăsate baltă. înlocuirea aces
tora pe șantiere a însemnat o 
problemă greu de rezolvat și nu
mai prin întocmirea de noi pro
grame cu alte termene.

Deci acestea sunt consecințele 
acestei greșeli; să vedem care 
sunt cauzele, deoarece nu întâm
plător s’a petrecut acest lucru.

Sunt unii care nu privesc cu 
dragoste înfăptuirile dela Hune
doara și au introdus agitatori 
printre muncitorii noștri, îndem- 
nându-i să nu se angajeze perma
nent, spunândU-le tot felul de 
prostii: că vor fi ținuți 5 ani în 
mod obligatoriu, și altele. In acelaș 
timp îi îndemnau să ceară cartele 
de alimente și îmbrăcăminte, pen
tru ei și familiile lor, amenințând 
cu părăsirea șantierelor.

Șeful serviciului și șeful secției 
șantiere raportau permanent la 
Direcțiune plecarea muncitorilor, 
fără însă să ia vreo măsură sau 
să facă propuneri pentru îndrep
tarea acestei stări de lucruri.

Văzând această situație, orga
nizația de bază și Comitetul Sin
dical de secție dela Investiții, în 
ziua de 20 Ianuarie a. c. au mers 
pe teren pentru a constata situ- 
aț a reală

S’a început cu Ș intierul-Inves- 
tiții, Furnalul Nr. 2. La întâlnirea 
schimburilor I și II, muncitorii au 
fost convocați la biroul șantieru

tau tocmai faptul că num itorii 
ruși porniseră pe calea nimicirii 
deprinderilor vechi în muncă, do
bândite în decursul sutelor de ani 
de muncă înrobită, exploatată.

Ei dovedeau „o inițiativă con
știentă și liberă n muncitorilor în 
d svoltarea productivității muncii, 
în trecerea spre noua disciplină 
a muncii, în crearea cond țiilor 
socialiste îne.onomie și în viață". 
Și în aceasta constă și importanța 
istorică a subotnicelor comuniste 
relevată cu atâta genialitate de 
Lenin.

In aiticolul „Cum trebue să 
organizăm întrecerea ?“ Lenin 
arată că sarcina principală a mun
citorimii ruse, pentru acea perioa
dă, era organ zarea ținerii evidenței 
și controlului asupra producției și 
reparației. Pentru realizarea aces
tui imperativ Lenin indica folosi
rea metodei întrecerilor, pe o 
scară cât mai largă. Fiecare so
viet, fiecare fabrică, sat, trebuia 
să se ia la întrecere in organiza
rea ținerii evidenței și controlului 
muncii și reparației produselor.

** *
Astăz', când țara noastră pă

șește, sub conducere Partidului 
Muncitoresc Român, pe drumul 
socialismului, avem multe de în
vățat din lucrările de față

Studiind aceste lucrări nu nu
mai că ne vom da seama pe 
deplin de importanța ce o are 
pentru construirea socialismului, 
atât nimicirea deprinderilor vechi 
și făurirea disciplinei noi în muncă, 
cât și controlul exercitat de mas
sele muncitoare prin sfaturile po
pulare și prin O’ganiz.Țiile de 
massă; dar studiir d aceste lu
crări v< m afla și calea ce trebue 
să o urmăm și mijloacele pe care 
să le folosim pentru a ne elibera 
cu totul de vechile deprinderi în 
muncă; pentru a organiza cât 
mai bine un control efective al 
masselor.

lui, unde au vorbit delegații Sin
dicatului, explicând importanța 
cadrelor permanente pe șantierele 
Investițiilor și avantajele pe care 
le au angajații permanenți și fa
miliile lor.

Din cei aproximativ 40 munci
tori prezenți, numai unul era an
gajat permanent, maestrul Deac 
Grigore.

Rondele acestei scurte ședințe 
s’au văzut imediat: 14 muncitori 
calificați și necalificați au semnat 
după ședință cererile de angajare.

A doua zi s’au mai prezentat 
încă 39 muncitori pentru angaja
re permenentă și cererile de an
gajare continuă.

Comitetul Sindical de secție 
dela Investiții n’a fost preocupat 
de importanța cadrelor perma
nente.

Conducerea Investițiile privit 
această problemă cu inc ,rență, 
lăsând-o Cadrelor, iar Cadrele nu 
s’au interesat îndeaproape, fiind o 
problemă a Investițiilor’

Astăzi suntem pe drumul cel 
bun și este necesar ca biroul de 
angajări de personal al Combina
tului să privească cu toată serio
zitatea angajările dela Investiții, 
fiind o problemă de prim ordin 
în executarea Planului de investiții 
pe 1950.

H. G.

FRUMOASE SUCCESE
OBȚINUTE DE FORJEURI

In lupta pentru îndeplinirea 
Planului de Stat pe 1950, 
muncitorii secției Forje au 
întețit întrecerea socialista, 
obținând succese frumoase.

Datorita elanului cu care 
au muncit forjerii, până în 
17 Ianuarie 1950 ei au de
pășit programul de producție 
cu 13 30% Aceasta prin 
eliminarea timpilor morți și 
prinți’o mai bună organizîre 
a muncii. Datorită acestor 
factori și productivitatea mun
cii a crescut la 7,35 kg. oră/ 
om față de 6.75 kg. oră/om 
cât era în anul trecut.

Printr’o intensă muncă de

Odată cu construirea noului cuptor
Siemens Martin Nr. 5 

crește și numărul cadrelor calificate
In toată industria siderurgică 

privirile tuturor se îndreaptă spre 
Furna’e și cuptoare e Simens Mar
tin, cuptoare unde se plămădește 
și fabrică oțelul.
Intrând în al doilea Plan de Stat, 
Partidul nostru a pus ac:ent pe 
construirea de noiu Furnale și 
cuptoare Simens Martin pentru 
a produce cât mai multă- fontă 
și oțel, materii foarte necesare 
desvoltării industriei noastre, baza 
făuririi unui viitor fericit celor ce 
muncesc.

1. Decembrie 1949, zi ca toate 
zilele de muncă, dar la Oțelariile 
Simens Martin din uzina noastră, 
acolo într’un colț al secției parcă 
este ceva neobișnuit. Oțelarii 
curioși, ca deobicei își îndreaptă 
privirile spre acest loc care altă
dată era părăsit.

„Ce’or fi viâ d să facă aici* ? 
întreabă iscusitul muncitor Sime- 
ria Gheorghe dela „Cuptorul 
Tineretului* pe tânărul Bănică 
Vasile dela groapa de turnare. 
wNu știu- răspunde mirat Bănică.

Dar iată că spre ei se îndreaptă 
voios maestrul șamoteur Deak 
Grigore.

„Noroc bun tavarăși".
„Noroc tovarășe maistru. Dar 

ce aveți de gând să faceți aici"- 
îl întreabă Simeria. „Ei, tovarășe 
Simeria, avem de gând să facem 
cuptoare multe ca să avem pâine 
multă și bună"

„Am 55 de ani, dar totuși mă 
simt tare și capabil de a mai 
construi pentru fericirea țelor 
mulți.“

„Aici tovarăși — spune Deak 
Grigore— pe acest, loc se va ri
dica în curând falnic și măreț 
încă un cuptor Siemens Martin, 
cuptor asemănător celor sovieti
ce Care va avea o capacitate 
mult mai mare decât cele de 
acum' După aceste cuvinte bă
trânul maistru pleacă la Furnalul 
Nr. 2 unde trebue să termine 
construirea celui mai tânăr furnal, 
lăsând în urmă pe oțelari cari 
au rămas uimiți de cuvintele 
bătrânului maistru.

Oare să fie adevărat ? — se 
întreabă ei. —

Adevărat răspunde Simeria 
celorlalți oțelari. Ne trebuesc to
varășilor furnale, ne trebuesc 
cuptoare multe pentru a da oțel 
cât mai mult Patriei ncastre asi- 
gurându-ne o pâine mai bună. 
După aceste cuvinte fbcare oțe- 
lar se îndreaptă la locui său de 
muncă.

Peste câteva zile lucrul la con
struirea cuptorului Nr. 5 era în toi.

Muncitorii începuse deja teme
lia cuptorului, Printre zidarii cali- 
fiicați se aflau și câțiva muncitori 
necalificați. Bătrânul maistru se 

lămurire dusă de responsabilul 
grupelor sindicale în rândurile 
muncitorilor, absențele din 
serviciu s’au redus la 1,3% 
față de cât era înainte.

In acest interval s’au evi
dențiat echipele de forjeri 
conduse de Cordoș Victor, 
Isac luliu, Popa Ioan, Dălândă 
Petru, precum și echipa con
dusă de Henrich Rudolf care 
în ziua de 16 Ianuarie au 
produs 40 de lopeți de bună 
calitate în loc de 36, tăind și 
materialul pentru ziua urmă
toare.

Popa Remus 
corespondent

interesează zi de zi, ca odată cu 
construirea cuptorului să scoată 
și noi constructori de cuptoare. 
Muncind cu ei cot la cot, intr’o 
zi îl întreabă pe .Constanciuc Oc- 
tavian: — >Iți place meseria de 
zidar tovarășe Costanciuc; nu 
vrei să fii un zidar șamoteur ?«. 
Costanciuc îl privește puțin și 
apoi îi răspunde. „Da tovarășe 
maistru Meseria este foarte fru
moasă,* îmi place, și de mult 
mă frământă gândul să deviu și 
eu un meseriaș calificat ca să pot 
construi la fel ca și ceilalți 
muncitori.
• Aceiași dorință o are și Furcoi 
Ioan și ceilalți 7 muncitori cari 
lucrează la cuptorul 5.

Pe zi ce trece ei depun tot mai 
mult interes să și însușească 
meseria.

Maistrul Deak înteresându-se 
îndeaproape de ei, ia inscris la 
la ș. oala de calificare pentru a-și 
însuși cu adevărat secretul mese
riei. Afară de acești 9 muncitori 
dela cuptorul Nr. 5, mai sunt 
încă 12 la furnalul Nr 2, pe care 
bătrânul maistru îl îndrumează zi 
de zi pentru a și însuși meseria.

Zilele trec, și odată cu ele se 
ridică zidul marelui cuptor Nr. 5 
Muncitorii care urmează acum 
școala de calificare împletesc te
oria cu practica și dau rezultate 
din ce în ce mai bune. Lozinca 
lor este de a termina cuptorul 
cât mai repede ca la 1 Aprilie 
1950 să dea prima șarje de oțel. 
Timp de 8 ore la cuptorul 5 
munca este încordată.

In freamătul muncii, muncitorii 
se ajută unul pe altul întrebuin
țând cele mai bune metode de 
lucru, — metodele sovietice, — 
iar bătrânul maistru îi privește 
cu încredere, fiind mândru de 
rezultatul muncii sale'.

Oțelarii privesc mândrii con
struirea acestui cuptor care va fi 
încă o lovitură dată burgheziei.

Ei știu că un nou cuptor Sie
mens Martin la Hunedoara va da 
mai mult oțel pentru tractoare, 
necesare transformării socialistei 
agriculturii, va desvolta și mal 
mult industria siderurgică dela 
Hunedoara și va fi asigurată ast
fel plasarea forțelor de muncă.

Pe lângă cuptorul Nr. 5 care 
se construește după sistemul de 
cuptoare sovietice se întrebuin
țează ca metode de zidire și me
todele sovietice. Această con
strucție este un factor important 
în formarea omului de tip nou 
înarmat cu o tehnică superioară, 
un spirit combativ ridicat și cu o 
conștiință înaltă de clasă, om care 
va fi creatorul și constructorul 
socialismului -

V. M.



JJZINA NOASTRĂ"

Să respectăm prescripțiunile tehnice 
pentru prevenirea accidentelor în muncă

Secțiile Edil si Investiții
f I 1

să dea o mai mare atenție 
îngrijirii utilajului ce le aparține

Spre deosebire de regimurile 
capital ste unde omul este dis
prețuit, — cum a fost în trecut 
și la noi — unde tot progresul 
tehnic și științific este îndreptat 
numai pentru sporirea câștigurilor 
exploatatorilor, în societatea socia
lista „cel mai de preț capital este 
o nul" și tot progresul științei și 
al tehnicii este îndreptat pentru 
securitatea și sănătatea omului, 
precum șl pentru crearea celor 
mai bune condițiuni de muncă

Țara noastră, pășind sub con
ducerea justă a Paitidului Munci
toresc Român spre socialism, 
folosește din plin experiența Marei 
Uniuni Sovietice.

Cunoscând că problema protec
ției muncii este strâns legată de 
productivitatea muncii, Partidul 
nostru pune un accent deosebit 
pe respectarea tuturor prescripțiu- 
nilor tehnice pentru prevenirea 
accidentelor în muncă, și pentru 
crearea celor mai bune condițiuni 
de lucru tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră.

Cu toate că șl în uzina noastră 
— ca în toate întreprinderile din 
țară - s’au creat condițiile obiec
tive pentru asigurarea protecției 
muncii, datorită unor cauze su
biective, numărul accidentelor este 
încă destul de mare.

Printre cauzele subiective — 
personale — care provoacă acci
dentele enumărăm: neprelucrarea 
în massa muncitorilor a pericole
lor ce le reprezintă fiecare mașină 
și loc de muncă (ele având ca
racteristici specifice), neinstruirea 
personalului, necontrolarea la timp 
a instalațiilor, nefolosirea materia
lului de protecție, nerespectarea 
regulamentelor de funcționare.

Nerespectarea instrucțiunilor de 
muncă sunt cele ce produc cele 
mai dese accidente și acest lucru 
II constatăm dacă analizăm acci
dentele Ce au avut loc în cursul 
lunii Ianuarie a acestui an.

0 zi din activitatea elevilor dela Școala Profesionala Siderurgica
E în zorii unei zile de muncă. 

— Ora 5 și jumătate dimineața. — 
Un clopoțel sună prelung pe co
ridoarele dormitoarelor, prevestind 
începerea programului.

Prin dormitoare elevii s’au deș
teptat. Peste câteva minute se 
aude vocea responsabilur de 
dormitoarei: ,Să mergem la spă
lat tovarăși".

Părăsind dormitoarele elevii se 
îndreaptă voioși spre spălătoare 
unde se înviorează flecare spă- 
lându-se cu apă rece Dar în dor
mitorul 8 parcă a rămas un elev. 
Este Alexandrescu Stan din dor
mitorul 3, care se culcă seara 
târziu, iar dimineața în ciuda ce- 
lorlați elevi cari fac haz de el, nu 
se scoală.

Au terminat cu Spălatul și cu 
aranjamentul echipamentului.

Elevii cobor în sala de mese 
unde îi așteaptă dejunul de di
mineață, — cafea cu pâine și 
marmeladă. In sala de mese în 
timpul dejunului el.vii ascultă 
programul de muzică populară 
transmis la radio.

Dela masa de dimineață elevii 
se impart în două, o parte mer
ge în p r o d u c ț i e, iar o parte 
rămân la școală.

Ajugând la diferite se. ții din 
Uzină, elevii încep lucrul alături 
de muncitori, împletind astfel 
teoria din școală cu practica din 
uzină.

Elevii rămași la școală ascultă 
cu mare atenție lecțiile de meca
nică, tehnologie profesională, al
gebră sau limba rusă convinși 
fiind de importanța acestor mate
rii în ridjearea nivelului lor pro
fesional șl cultural

La atelierele școală, elevii de 
anul 1, își însușesc din plin învă- 
țlturilș profesionale pe care le

La Oțelăria Siemens Martin, 
datorită faptului că bara dealuminiu 
în loc să fie pusă la marg nea 
jetului (cum sunt instrucțiunile) a 
fost pusă sub jet, a provocat o 
împroșcare cu oțel lichid care a 
ars călcâiul muncitorului M huț 
Lazăr.

La Laminoare, rruncitorul Mun- 
teanu Gheorghe a fest lovit mortal 
de un bolț al șaibei care rețio- 
nează șurubul de reglare a valțu- 
rilor. Deși avea loc să treacă la 
distanță, a trecut pe sub această 
șaibă în timpul funcțiunii.

La C. F. U , manevrantul Suciu 
Constantin, nedând semnalul de 
încetinire la distanța reglementară, 
nu a putut opri viteza locomotivei 
și a vagoanelor în așa măsură, 
încât oprirea să se facă normal, și 
datorită izbiturii, din vagonul în
cărcat cu cărămizi au sărit peste 
el mai multe cărămizi care lovin- 
du-l în cap, l-au făcut să cadă 
pe linie, und a fost călcat de 
roțile vagos și omorât pe loc.

La fieri’' hiu deși se știe că 
tăierea Si e deasupra fierului 
sau se • fi< rul deoparte, tăie
torul Meii; Gheo'ghe a găsit de 
cuviință să ntre sub fierul vechiu 
de unde să taie, și datorită trepi
dațiilor, ferul s’a prăbușit peste 
el, strivindu-i pic orul.

La Furnale nerespectându-se 
regulamentul de verificare a insta
lațiilor de către atelierul de între
ținere, a rămas un ac defect, 
care a provocat sărirea de pe linie 
a unei corfe care a strivit un de
get al piciorului muncitorulu’ Po
rumb Teodor.

Toate aceste accidente în mun
că ne arată că nu s’a dat atenția 
cuvenită instrucțiunilor pentru pro
tecția muncii, că aceste instruc
țiuni nu s’au prelucrat cu munci
torii, ci s’au ținut închise în 
sertare, că secțiile nu s’au pre
ocupat îndeaproape de instruirea 
noilor angajați, că muncitorii 

dau instructorii lor. Încă de acum 
ei au învățat să facă unele piese 
simple, fiecare în meseria lui.

Masa de prâ^z, foarte bună din 
toate punctele de vedere, pregă
tită în condițiuni higienice, asigu
ră elevilor desfășurarea progra
mului într’o atmosferă vie, entu
ziastă și plină de elan tineresc. 
La oi a 1 când cei din uzină tre
bue să vină la m isă, Tăslăvanu 
Ghaorghe văzându-1 pe TrușCă 
la un strung se îndreaptă spre el 
mirat și foarte curios îl întreabă : 
„Păi bine tovarășe Trușcă, tu ești 
lăcătuș, ce cauți la strung ?" 
Trușcă foarte serios îi răspunde: 
„Nu trebue să fim străini de nici 
o mașină tovarășe Tăslăvanu, 
pentrucă noi avem multe de în
vățat și deci trebue să ne folosim 
de orice mașină."

După ce am terminat lucrul 
ce 1 am avut, având o oră liberă, 
am venit aici la strung și am în
vățat cum se pornește strungul, 
cum se calculează vitezele, câte 
feluri de cuțite avem și la ce se 
întrebuințează flecare. Pentru a 
aplica practic am strungit un șurub.

Plecând spre școală elevii d n 
uzină își povestesc flecare telul 
cum au lucrat. Veseli și sglobii, 
după ce au luat masa din nou 
se întorc în uzină pentru a mai 
lucra până la ora 15

Printr’un șuerat lung, sirena 
anunță încetarea lucrului. Este 
ora 14,55. Muncitorii se pregă
tesc de plecare. La atelierul Me
canic, Trușcă și Tăslăvanu fac 
curățenie la lo:ul de muncă, ș'iind 
că și aceasta este o condiț e im
portantă în procesul de producție.

Elevii sunt satisfăcuți de locul 
de muncă pe care îl lasă curat 
știind că și-au făcut conștiincios 
serviciul. Venind la școală elevii 

vechi nu sunt destul de vigilenți 
și bagatelizează importanța măsu
rilor de prevedere, tocmai fiindcă 
nu li se arată conciet pericolele 
ce-i pândesc.

Cunoscând faptul că pentru noi, 
cel mai scump capital este omul, 
cunoscând că uzina noastră se va 
desvolta într’un mod excepțional 
și că va avea nevo e de cât mai 
multe brațe de muncă, accidentele 
care produc invaliditatea, precum 
și orice alte accidente provocate 
de neaplicarea instrucțiunilor, tre- 
buesc definitiv înlăturate, luându- 
se toate măsurile pentru preveni
rea accidentelor și asigurarea 
protecției muncii.

La fiecare loc periculos să se 
pună placarde de avertizare, fie
care mașină să aibă apărătoare, 
n aterialul de protecție să se între
buințeze numai în scopul destinat.

Nu se poate tolera ca un ma
terial de protecție destinat unei 
secții întregi să fie utilizat de o 
singură persoană, cum este cazul 
ing. Lolinski dela Termotehnică, 
care întrebuințează cișmele de 
cauciuc ale secției în timpul și în 
afara serviciului, în timp ce insta
latorii, telefoniștii și electricienii 
trec prin apă, fac instalații elec
trice fără a fi izolați și protejați 
cu cisme de cauciuc.

In concluzie, se cere din partea 
conducerii secțiilor și din partea 
responsabililor sindicali cu asigu
rările sociale și a celor cu pro
tecția muncii, să prelucreze și să 
urmărească stricta aplicare a in
strucțiunilor pentru protecția mun
ci1, pentru a ev.ta accidentele și 
pentru a asigura cele mai bune 
condițiuni de muncă, dând ast’el 
posibilitatea muncitorilor de a 
mări productivitatea și implicit 
producția pe care trebue s’o reali
zeze uzina noastră în cadrul nou
lui Plan de Stat

N. Babarți

se spală, se îmbracă curat pre- 
gătindu-se pentru meditație. La 
ora 16 încep med tațiile pentru 
tot efectivul școlii, unde fiecare 
elev își pregătește lecțiile pentru 
a doua zi. Nici spiritul de soli
daritate și armonie nu lipsește.

Organizați pe grupe de învă
țătură elevii să ajută unul pe al
tul la toate materiile. Critica și 
autocritica este arma de care 
elevii se folosesc în desfășurarea 
programului zilnic.

Terminând meditațiile elevii 
citesc în colectiv pe clase, arti
colul de fond din »Scânteia Tine
retului.* — Aceste articole ei le 
studiază cu muit interes pentru 
acumularea cât mai multor cu
noștințe politice și ideologice.

Pe lângă toate acestea elevii 
școalei profesionale în orele libere 
studiază broșuri în cercurile poli
tice, folosind din plin biblioteca 
școlii care numără 2000 volume.

Nu tot acelaș lucru se în'âmplă 
cu unii elevi cari stau departe 
de viața culturală a colectivului, 
fug de multe ori acasă, nu vin 
la meditații, nu vor să învețe 
conștiincios la școală și nu res
pectă disciplina liber consimțită 
impusă de majoritate. — Astfel 
sunt elevii: Alexandrescu Stan, 
Păun Manole anul II, Paul Ioan 
și Boeru Teodor.

Acești elevi va trebuî să ia 
exemblu dela ceilalți, să respecte 
regulamentul școlar și să prețuias- 
că mai presus de toate bunurile 
coleciivnății, pe care Partidul nos
tru ni le-a pus la dispoziție pen
tru a ne desvolta și învăța în 
condiții necunoscute încă până 
acum în istoria țării noastre.

Bănică Radu 
corespondent

Cel de al doilea Plan de Stat, 
planul pe 1950, prevede că pe 
lângă întărirea și desvoltarea in
dustriei grele noi trebue să mărim 
și producția de mașini și unelte, 
cari ne sunt foarte necesare.

Dacă vom avea industrie grea 
care să producă tot ceiace indus
tria noastră nu a produs până 
acuma, nivelul de trai al oameni
lor muncii va crește simțitor.

Lozinca „Să ne îngrijim mași
nile și utilajul ca un bun ce ne 
aparține" a fost lansată.

Această loz ncă, însă nu a fost 
aplicată în practică la secțiile Edil 
și Investiții, lăsând mașinile să se 
distrugă, pentru ca la începutul 
sezonului de construcții să umble 
din colț în colț după mașinile cari 
nu au fost îngrijite în timpul de 
iarnă, lăsându-le sub cerul liber.

Astlel în fața Modelăriei, — între 
magazia de materiale a uzinei — 
se află o betonieră cu un motor 
electric, care în tot timpul este 
în bătaia ploii, începând chiar să 
se ruginească și să se distrugă 
bobinajul motorului. Secția Eail, 
căreia îi aparține această betonieră, 
trebue să ia măsuri pentru ca să

Ăpadactierii și-au îndeplinit angajamentele luate la instalarea 
conductelor de apă pentru Furnalul Nr. 2

Echipele de instalatori con
duse de Coșa Gheorghe și 
de Foghel Șt. care își luase
ră angajamentul de a termi
na până Ia 20 Ianuarie toa
te instalațiile de apă ale Fur
nalului Nr. 2. și-au îndepli
nit cu cinste această sarcini.

In ziua de 20 Ianuarie, 
la orele 15 apa a început să 
circule în conductele nou 
instalate, dând astfel posibi
litatea de punere în funcți
une la timpul hotărât a Fur
nalului Nr. 2.

O greutate pe care au în
tâmpinat-o apaducterii, dar 
pe care au rezoivat-o prin 
propriile puteri a fost lipsa

„Cuptorul Tineretului"
(Urmare din pag, 1)

6,43°/o. — Aceasta este datorită 
oțelarilor cari lucrează la el și 
care 11 îngrijesc cu dragoste, 
luptând cu hotărâre pentru a da 
tot mai mult oțel de bună calitate.

In fruntea echipelor stă prim- 
topitorul Simeria Gheorghe, om 
dârz și hotărît, care de nenumărate 
ori a fost primul în întrecerea 
socialistă pe secție, dând dovadă 
de o abnegație in muncă. Și de 
data aceasta el a depășit noima 
până în ziua de 19 cu 9,97%.

Echipa lui se compune din 
muncitori tineri care depun toate 
eforturile pentru a aduce cinste 
oțelarilor hunedoreni.

Ilea Gheorghe și Popescu Ște
fan, ambii din echipa lui, buni 
U.T.M.-iști, prin munca lor ridi
că graficul de producție din ce 
în ce mai sus. Folosind metode
le cele mai bune în muncă, prin 
menținerea temparaturei constante 
în cuptor, prin așezarea fierului 
ușor pe vatră cuptorului —ceace 
ferește vatra de gropi — și prin 
folosirea apei Li măsură necesi
tăților, echipele de oțelari dela 
cuptorul Nr. 3 au obținut rezul
tate frumoase prin aceia că abia 
după elaborarea a 550 șarje s’a 
făcut prima reparație.

Odată cu reparație s’au curățat 

f e adăpostită într’un loc potrivit, 
pentru a o păstra in cele mai bune 
condițiuni.

Deasemeni, și la Gara de Sus, 
lângă Prăjitoare, se găsește o altă 
betonieră, care îi aparține Inves
tițiilor, fiind lăsată acolo de când 
s’a terminat betonarea pardoselei 
dela silozurile secției Furnale, sub 
pretextul că această betonieră a 
fost împrumutată C.l.C.-ului, care 
o va preda șentierului de con
strucții din Ghelar.

Este necesar ca să ne îngrijim 
mașinile ce ne aparțin, de orice 
nuanță ar fi ele, iar secțiile Edil 
și Investiții să privească cu mai 
multă conștiinciozitate problema 
îngrijirii mașinilor și să-și schimbe 
atitudinea față de bunurile comu
ne ale celor ce muncesc.

Numai îngrijindu-le, vom avea 
mașini bune în tot timpul și prin 
aceasta contribuim mult la înde
plinirea sarcinilor ce ne revin din 
Pianul de Stat, fără ca să umblăm 
să facem reparații la mașini, — 
ceeace coastă mult — reparații ce 
provin din neglijența unora și 
lipsei de control din partea con
ducerii secțiilor. y Manea

de tuburi „Mannessman" care 
nu se găsesc în magaziile 
noastre și care se procură 
foarte greu din comerț.

Această lipsă, apaducterii 
au înlăturat-o printr’o mun
că în cordatăîn căutarea tubu
rilor prin fierul vechiu și re
cuperarea tuturor tuburilor 
necesare instalației.

In munca plină de elan a 
acestor muncitori, s’au evi
dențiat : Breb Nicolae, Mun- 
teanu Victor, Stoica loan, 
Tilic Titus și Cismaș Ioan 
împreună cu șefii lor de echi
pă, Coșa Gheorghe și Foghel 
Șt. Czako I.

corespondent

Prin bună îngrijire 

este cuptorul fruntaș 
Camerele și grătarele, astfel putând 
să prelungească peste prevederi 
funcționarea cputorului, fiind pro
gramat pentru 800 șarje, acesta 
au fost de mult depășite, cuptorul 
Nr. 3 având până acum 8c 4 șarje 
date. Lozinca oțeianlor — devine 
fapt — sună ferm și hutârit: 
„Mai mult oțel Patriei noastre".

Vom Îngriji cuptorul până va 
trece de peste 1000 șarje date. 
Acest angajament este bine în
tipărit in mintea fiecăruia, ei fiind 
convinși că prin aceasta vor adu
ce însemnate realizări în cadrul 
Pianului de Perspectivă.

Jos la groape de turnare tine
rii Bănică Vasile și Silveș Nico
lae își îndeplinesc conștiincios 
datorie față de angajamentele 
luate.

Printr’o muncă organizată și 
bine planificată, ei au reușit de 
mai multe ori să monteze groapa 
de turnare în timpul cel mai 
scurt făcând astfel posibilă tur
narea șarjei în cele mai bune 
condițiuni fără a mai face risipă 
de oțel.

Angajamentul lor este de a fi 
gata oricând să primească șarja 
în groapa montată. In felul aceste 
colaborarea dintre topiton și tur
nători este tot mai strânsă iar 
munca lor este Încununată de 
succes.

Rafaața șl atrația Hanadoara, Piața LloertâțU 11 — Tal. U


