
Knelt probleme ale întrecerii socialiste
.■mult spațiu de producție, care în 
prezent este nefolosit, fiind ocu
pat de unele materiaie necesare 
secției sau atelierului.

La Lamieoare, Oțelăria Siemens 
Martin și Furnale, unul dintre an
gajamentele cu care s’a pornit 
întrecerea socialistă este acela de 
a tace sch mbul la locul de muncă. 
Acest aug jament nu se respectă 
întocmai. — Sunt cazuri când 
unii din schimb, pleacă fără a le 
veni schmbul. — In această pri
vința Comitetul Sindical, prin gru
pele sale sindicale, trebue să ia 
măsuri, ducând o temeinică muncă 
de lămurire, pentru ca schimbul 
să se facă într’adevăr la locul de 
muncă, deoarece aceasta contribue 
la eliminarea timpilor morți, prin 
aceasta la mărirea productivității.

Pornind în noul an al Pianului 
de Stat, trebue să extindem meto
dele bune folosite în 1949, dar în 
acelaș timp să învățăm și să li
chidăm lipsurile aceiuiaș an.

In anul trecut am reușit să 
îmbogăț.m întrecerea socialistă cu 
elemente noi. — Astfel, urmând 
exemplul muncitorilor reșițeni și 
la noi s’a introdus evidența zil
nică a prețului de cost, deasemeni 
s’a pornit lupta pentru autofinan
țarea întreprinderii dm propriile 
sale mijloace — Aceasta, însă, a 
fost doar o pornire, ia nefimd 
sprijinită de Sindicat a slăbit, chiar 
și a d spârut din obiectivele între
cerii socialiste.— Nu se mai ține 
evidența zilnică a prețului de cost 
prin grafice. — Gazeta noastră a 
mai sesizat acest lucru, însă, nu 
s'au luat măsuri pentru remedierea 
lipsurilor. — Este de o importan
ță deosebită ca muncitorii să 
cunoască fluctuația zilnică & pre 
țului de cost, arătându-le cauzele 
ce au determinat ridicarea sau 
scăderea acesteia.

Este necesară o evidență clară 
șt simplă ca toți muncitorii să vacă 
și să înțeleagă rodul muncii lor

Tot în ordinea ideii de a instaura 
o gospodărie cu adevărat socia
listă, una din sarcinile principale 
ale întrecerii socialiste trebue să 
fie întărirea disciplinei și simțului 
de răspundere pe'sonală în muncă.

Trebue creiată o astfel de at
mosferă ca fiecare grupă sindicală, 
flecare ech'pâ, schimb și om sa 
vegheze și tă inteivină împotriva 
acelora care comit acte de indis- 
q plină. — Să fejangem acolo ca 
fiecare muncitor să devină con
știent de felul dăunător al absen
țelor nemotivate și a altor acte 
de indisciplină în muncă, să fie 
Convins că prin aceasta produce 
pagube colectivului, dar în acelaș 
timp pierde și el personal, mic- 
șorându-i-se salarul. — Trebuesc 
luate măsuri pe cale administra
tivă, iar unde s’au luat să fie 
extinse, demascând cu hotărire pe 
acei cari mai persistă în menta
litatea comodității și ind sc punei 
în muncă, pierzând timpul degeaba 
în diferite sectoate de muncă.

Pentru desvoltarea întrecerii so
cialiste, fruntașii, inovatorii, rațio- 
nalizatorii, etc. trebuesc larg 
popularizați, metodele lor extinse 
în toate sectoarele de muncă. — 
Munca de popularizare din uzinele 
și minele noastre nu este la înăl
țimea sarcinilor sale, — recotdul 
Obținut de laminatori, lucrul la 
mai multe mașini nu au fost po
pularizate îndeajuns. Deasemeni 
pornirile unor muncitori nu sunt 
popularizate și sprijinite îndeajuns, 
lăsând să slăbească elanul crea
tor al nia-s- lor.

Aceste sunt doar unele din 
prob! -mele ntrecerilor socialiste 
care s r d’că în momentul de 
fată ca cele n a acute, și pentru 
remedierea cărora trebuesc luate 
măsuri u gente de către Sindica
tul nostru ș Aom nistrațte.

Toți muncitorii de toate cate
goriile au ditoria să-și as ută la 
maximum vigilența proletară, ve
ghind în permanență la locul lor 
de muncă, demaScând fără cru
țare pornirile dușmanului de cla
să, asigurând astfel îndeplinirea 
Planului de Stat pe 1950.

V. Filleșl

In urma chemării la continuarea^ 
întrecerii socialiste pe luna Fe 
bruarie, lansate de laminatori,. ' 
sub lozinca : „Să folosim din plin 
capacitatea utilajului nostru“ în 
toate sectoarele uzinei noastre 
pregătirile pentru asigurarea reu
șitei Planului sunt în plină desfă
șurare.

Ș irile care sosesc din diferite 
sectoare de muncă din uzinele și 
minele noastre arată entuziasmul 
cu care au pornit muncitorii noș- 
trii pentru realizarea Planului de 
Stat pe 1950.

întrecerea socialistă pornită, în
tre diferitele schimburi și echipe 
ale Oțelăriei Siemens Martin, Fur
nalelor, Laminoarelor și O^lăriei 
Speciale a luat un avânt mai mare, 
în urma chemării lansate de către 
laminatori; furnaliștilor, oțelarilor 
și celor din transporturile interne 
ale uzinei.

Deasemeni, chemarea lansată 
de oțelari către turnă ori pentru 
ca aceștia să îmbunătățească cali
tatea și cantitatea co chilelor tur
nate, a avut un ecou larg în 
rândul turnătorilor,, care depun 
eforturi sporite pentru îmbunătă
țirea calității cochilelor.

Cele arătate mai sus arată clar 
voința înflăcărată a oamenilor 
muncii de a realiza Planul, con- 
|tienți de faptul că el reprezintă 
încă un pas înainte spre desvol- 
tarea economiei noastre naționale 
și spre îmbunătățirea condițiilor 
de trai al celor ce muncesc.-^Rulul 
întrecerii socialiste constă tocmai 
în acela de a desvolta și mai mult 
elanul masselor, inițiativa ei crea
toare, îndreptându-le spre obține
rea unei producții și productivități 
a muncii mai ridicate, spre o mai 
bună organizare a procesului de 
producție, spre tich darea lipsurilor. 

Aici intervine rolul de organi
zator și mobilizator al Sindicatului. 
— Aceasta trebue să organizeze 
țșmeinic întrecerea socialistă, ur- 
țnărind pas cu pas desfășurarea 
ei, să combată din rădăcină și 
l’^ră cruțare porni’ile unora de a 
b*  mratiza întrecerea socialistă, cu 
„ ' suprafață, lansate
“Ogajameiuc Qe lret,ue sâ știm că 
““^sTOiăîista numai acolo dă 

rezultate bune, unde este temei
nic organizată, unde este organi
zată de jos in sus, cuprinzând 
massele largi ale muncitorimii.

Trebuesc deasemeni sprijinite 
îndeaproape inițiativele bune ale 
muncitorilor, ca apeste inițiative 
să devină bunuri comune, antre
nând în jurul lor toți muncitorii.

Ca întrecerea socialistă să se 
desfășoare în cele mai bune con- 
dițiuni și să asigure reușita 
îndeplinirii Planului, serviciile și 
secțiile trebue să ia de urgență 
unele măsuri organizatorice.— La 
Turnătoria de Fontă, Construcții 
Metalice și alte secții să pune 
problema eliberării spațiului de 
producție.

La Turnătoria de Fontă se ri
dică problema lipsei de spațiu la 
turnarea co^h lelor, însă materia
lele din haiă nu sunt aranjate în 
mod organizat. — Tehnicienii, tre
bue să studieze posibilitatea unei 
bune planificări a spațiului de pro
ducție, eliberând teritorii de diver
sele materiale din hală, fia ele 
înmagazinate, fie aranjate în altă 
ordine, eliberând astfel loc, câști
gând un spațiu foarte prețios și 
fo arte necesar la turnarea cochilelor.

La Construcții Metalice s’a pus 
problema mutării brigăzii tineretu
lui dela locul pe care-1 deține. 
Aceasta ar însemna o ingieunare 
a muncii brigăzii, care și-a orga
nizat b'ne teritoriul său de muncă, 
ar însemna ca aceștia să mai 
piardă timp cu organizarea unui 
alt loc de muncă. Dsc, este ne
cesar ca la Construcții Metalice 
să se lich deze cu haosul din hală, 
aranjâid în ordine materialele ce 
stau acolo, eliberând astfel spațiu 
unde se vor putea instala mașinile 
ce urmează să mai fie puse în 
funcțiune. — Această problemă 
se mai pune și la alte secții, deci 
tehnicienii din uzinele și minele 
noastre au datoria să studieze po
sibilitățile de obținere a cât mai
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A iutist în fnntținne i 
cel dealpatrulea furnal
Pentru prima dată în istoria Hune
doarei uor funcționa din plin 4 furnale

In cadrul unui entuziast meeting, 
en 4 Febr., la orele 10 dimineața 
a fost pus în funcțiune la Com
binatul nostru furnalul nr. 2, 
reconstruit. Focul la acest furnal 
a tost aprins de tânărul Cazan 
Ștefan căruia i s’a încredințat de 
curând sarcina de prim-topitor.

Furnalul nr. 2 a fost recons
truit numai în 4 luni, datorită 
muncii pline de avânt a echipe
lor de lăcătuși, apaducteri și zidari 
șamoteun. In vederea punerii în 
funcțiune a acestui furnal au fost 
ridicate prin grija Partidului și 
Sindicatului o Serie de noi cadre 
calificate din rândurile tineretului. 
Prim-topitorii, care vor conduce 
echipele din celor trei schimburi, 
sunt cu toții tineri.

Prin reintrarea în producție a 
furnalului Nr. 2 pentru prima 
dată în istoria uzinei noastre vor 
funcționa din plin 4 furnale. 
Muncitorii și tehnicienii furnaliști 
vor putea produce acum mai 
multa tontă, vor putea contribui 
într’o și mai mare măsură la 
desvoltare indusțriei noastre so
cialiste. Ei suaf conștiențt că 
sporind producția de fonta con
tribue la întărirea Patriei noastre, 
la întărirea torțelor păcii

FURNALUL 2
a dat prima șarjă

Gerul aspru făcea ca picătu
rile de apă ce curgeau printre 
schelele uriașe ale furnalului să 
înghețe.

Pe platforma de jos a furnalu
lui Nr. 2, se află tâ îărul Cazan 
Ștefan împreună cu echipa sa.— 
De data aceasta ei păreau mai 
emoționați, așteptau cu nerăbdare 
să desfunde șticul. En5 Fcbr. laora 
18,45 când totul era piegaut; — 
cu mișcări mai repezi și mai vioi, 
tinerii furnalișu au desfundat ști- 
cul din care a început sâ iasă,— 
la început flăcări roșu, fiind urmate 
de șuvoiul de foc care se îndrepta 
să curgă în tipare sau șuanecum 
le mai spun furnal.ș.li

Pe lângă tinerii topiiori furna
liști se mai aflau și echipele de 
lăcătuși care au lucrat cu toții ia 
construirea acestui furnal.

Construcția acestui furnal a 
început pela începutul lunei 0-tum- 
brie. — Timpul de consiruire a 
fost cu 25°/o mai puțin decât la 
furnalul Nr. 1. La construirea 
acestui furnnl s’au evidențiat în 
mod deosebit munci toni și teh
nicienii dela secțiile MecmiCă și 
Construcții Mcia îce care au dat 
dovadă de însuflețire în munca 
lor, lucrând câte 12 ore pe zt pe 
schelele înalte, înfruntând orice 
greutății d.n cauza gerului și a 
viscolului.

Noua șarj’i de fontă dită de 
furnalul Nr. 2. este o contribuție 
măreață a muncitorilor și tehni
cienilor dela Comb natul Siderur
gic Hunedoara în lupta lor pen
tru apărarea păcii.

Fotescu Dumitru

Doi ani dela semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis

tență mutuală cu Uniunea 
Sovietică

Mesagiul președintelui Prezidiului Marii Adunări 
Haționale a R. P. R. către președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al (J. R. S. S.
Ambasadorul R. P. R. la Moscova, 

tov, S Bughicî. a fost însărcinat să 
transmită președintelui Prezidiului So
vietului Suprem al U. R. S. S., tov. N. 
M. Șvernik, următorul mesagiu al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale a R. 
P R.
Excelențe! Sale

N. M. Șvernik 
Președintele 

Prezidiului Sovietului Suprem al 
u. iț, 5. 5.

Moscova-Cremlin
Cu ocazia împlinirii a doi ani dela 

semnarea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală între Uni
unea Repubhlor Sovietice Socialiste și 
Republica Populară Romănă, vă rog să 
primiți cele mai calde urări pentru pros
peritatea popoarelor sovietice și pentru 
deplinul succes al luptei pentru pace 
și democrație în întreaga lume.

Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală, expresie vie a voin
ței popoarelor noastre de a se opune 
oricărei amenințări de repetare a agre
siunii imperialiste împotriva țărilor 
noastre, a adus, în decursul acestor 
doi ani o contribuție importantă la întări
rea prieteniei și colaborării între Uniunea 
Sovietică și R. P. R.în lupta comună pen
tru apărarea păcii și securității generale, 
împotriva ațâțătorilor la un nou război

Desvoltarea continuă a colaborării 
economice și culturale dintre U R.S S. 
și RPR. ajutorul frățesc acord4 țării 
noastre de marea Țară a Socialismului, 
au fost folosite de poporul român pen
tru consolidarea regimului de demo-

TELEGRAMELE
trimise lui I. V. Stalin și A. I. Vîșinskl 

de către Dr. Petru Groza și tov. Ana Pauker
Generalisslmului I. V. Stalin 

Pr. ședințele 
Consiliului de Miniștri al U R.S.S*  

Moscova-Cremlin
Cu p ilejul celei de a doua aniver

sări a semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență ..'Utuală d ntre 
U.R.S S. și Republica Populară Ron ână 
Vă rog să-mi permiteți sâ Vă transmit 
Domniei-Voastre, Guvernului și popo
rului sovietic cele mai sincere urări de 
prosperitate din partea poporulni ro
mân, a Guvernului și a mea personal, 
pentru triumful mani cauze a păcii și 
libertății popoarelor din întreaga lume.

Acest Tratat, izvorît din voința fermă 
a popoarelor noastre de a apăra pa
cea și libertatea a contribuit în mod 
deosebit la desvoltarea colaborării pe 
toate tărâmurile între țările noastre, pe 
baza respectului reciproc față de inde- 
pedența și suveranitatea lor.

Adânc recunoscători poporului sovie
tic și Domniei Voastre personal pentru 
ajutorul irâțesc acordat Republicii Po- 
pulsre Române, în spiritul Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală, poporul român construind socia
lismul, este hotărîtsă ducă cu dâr
zenie lupta pentru pace trainică, alături 
de fo țele uriașe ale păcii din Întreaga 
lume, în fruntea cărora se află invinci
bila Uniune sovietică.

Dr. Petru (îroza
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române 

crație populară pentru construirea so
cialismului, pentru întărirea indepen
denței și suveranității sale naționale.

Urmând principiile respectului reci
proc față de independența și suvera
nitatea lor, al ajutorului mutual In toate 
domeniile popoarelor noastre au făcut 
de nesdruncinat bazele prieteniei și 
colaborării frățești dintre ele.

După doi ani de zile dela încheerea 
Tratatului, poporul român își exprimă 
cu hotărâre voința de a lupta fără pre
get pentru întărirea regimului de de
mocrație populară, pentru o cât mai 
strânsă unire a tuturor forțelor demo
cratice din lume, pentru adâncirea le
găturilor democratice din lume, pentru 
adâncirea legăturilor de prietenie, co
laborare și asistență mutuală cu marea 
Uniune Sovietică.

Gândirile poporului român se în
dreaptă cu recunoștință și dragos
te către marele său prieten și elibera
tor, îndrumătorul și conducătorul oame
nilor muncii din tonă lumea, tovarășul 
Iosif Vissarionovici Stalin, către Guver
nul Uniunii Sovietice și către glorioa
sele popoare ale Uniunii Sovietice care 
stau în fruntea luptei pentru libertate 
și pace în întreaga lume

Trăiască în veci prietenia româno- 
sovietică I

Președintele
Marii Adunări Naționale

Prof Dr. C, |, Parhon
Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 
Marin Florea lonescu

Excelenței Sale
fl. I. VTșinskl

Ministrul Afacerilor Externe 
al U. R S. S.

Cu prilejul împlinirii a doi ani dela 
semnarea i ratatului de prietenie, cola
borarea și asistență mutuală dintre U.R.
S.S. și Repubici Populară] Română. 
Vă rog să primiți cele mai bune urări 
și exp'esia sen'imentelor de dragoste 
și recunoștiință ale poporului român 
pentru popoarele marii Uniuni Sovie
tice.

Poporul Român saluți cu căldură 
consolidarea șl desvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre țările 
noas’re, în spiritul Tratulul de priete
nie, colaborare și (asistență mutuală, 
hotărît să participe cu toate puterile 
sale la lupta împotriva unei noi a- 
agresiuni imperialiste, pentru democra
ție și pace trainică în lume, luptă tn 
fruntea căreia se află Uniunea Sovieti
că, condusă de genialul Iosif Vissario
novici Stalin]

Ana Pauker
Minstrul Afacerilor Externe 

el Republicii Populare Romlnș
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Să frecventăm Clubul Muncitoresc
In regimul nostru de democrație 

populară, grija Partidu'u și Guver
nului pentru oamenii muncii se 
manifestă în toate sectoare’e de 
activitate.

In întreprinderi, muncitorilor li 
se asigură cele mai bune cor di- 
țiuni de muncă; pentru îngrijirea 
sănătății s’au creiat noi spitale și 
noi dispensare; pentru împrospă
tarea forțelor de muncă li s’au 
pus la dispoziție casele de odihnă 
din stațiunile climaterice, balneare, 
pentru rid carea nivelului profesio
nal și cultural s’au înființat sute 
de școli de califi ?are, zeci de in
stitute tehnice, cămine culturale 
și cluburi muncitorești.

Pentru a putea transpune în 
fapte hotărîrile Partidului și a 
Guvernului nostru, nu este deajuns 
ca aceste hotărîri și directive să 
fie juste, ci este necesar să avem 
cadre capabile să interpreteze și 
să le aplice în practică. Pentru a 
aplica în practică aceste directive 
este necesar ca cei însărcinați cu 
aceasta să aibă un orizont larg 
cu un nivel politic și ideologic 
ridicat.

Clubul Muncitoresc, are măreața 
misiune de a contribui la deschi
derea unor largi orizonturi oame
nilor muncii, pentru ca aceștia 
însușindu-și din cărți metodele de 
lucru sovietice să poată avea un 
îndreptar în munca lor de zi cu zi.

Clubul Muncitoresc «Alexandru 
Sahia» depe lângă uzina noastră 
aduce un aport serios luptei ce 
se desfășoară în întreaga Repu

„CASA DE AJUTOR RECIPROC", AJUTOR PREȚIOS
Una din preocupările principale 

ale Partioului, precum și Guver
nului nostru este ridicarea continuă 
a nivelului material și cultural a 
maselor muncitoare.

Pentru atingerea acestui scop, 
Confederația generală a Muncii, 
a trasat ca sarcină Sindicatelor, de 
a găsi și folosi cele mai variate 
mijloace pentru ușurarea condi- 
țiunilor de trai al muncitorilor.

Un factor important, care va 
contribui la atingerea acestui scop, 
este și înființarea „Casei de aju
tor reciproc1* * în cadrul Sindicatu
lui nostru.

Brigada lui P. Cocetkov cel 
mai vechi topitor din uzina 
„Dneprodzejins" și inițiatorul șar
jelor rapide, face schimb de o- 
noare în cinstea alegerilor pentru 
Sovietul Suprem al U. R S. S. 
In ultimale zile vestitul topitor a 
realizat 4 șarje rapide, dând ia 
24 de ore câte 8,12 tone de fie
care ma de cuptor. Cocstkov a 
organizat munca brigăzii și men
ține utilajul în perfectă stare.

(Agerpres)
* *

Colectivul uzinei de automobile 
„Stalin", din Moscova, a întâm
pinat cu mult entuziasm Decretul 
Prezidiumului Suprem din URSS 
privitor la alegerile pentru Sovie- 
ul Suprem.

La una din ședințele atelierulu- 
de turnat fontă, brigadierul Tirul- 
nic, luând cuvântul, a făcut cui 
noscut că turnătorii au hotărât 
să muncească în cinstea alegeri
lor nu numai după graficul pe 
ore, dar să mărească simțitor 
producția, peste prevedirile pla
nului.

Casa de aju or reciproc se ba
zează pe principiul asocierii vo
luntare și ajutor tovărășesc, în 
caz de nevoie.

Asemenea asocieri au existat și 
în trecut, dar ce deosebire funda

DIN ȚARA SOCIALISMULUIîntrecerile socialiste în cinstea alegerilor 
pentru Sovietul Suprem al 0. R. S. S.

blică pentru ridicarea nivelului 
cultural al oamenilor muncii

Oamenii muncii din uzina noa
stră se pătrund d'n ce în ce mai 
mult de importanța ce o are cul
tura în munca lor profesională, 
acum când în față stau sarcinile 
mărețe ale Planului de Stat.

Sute de tineri vizitează sala 
de reviste a clubulu', unde dis
cută metodele de lucru, inovații'e 
și modul cum sunt rezolvate în 
URSS cele mai variate probleme 
de producție și științifice.

In luna Ianuarie, peste 1150 de 
tineri și vârstnici au citit cele mai 
noi reviste de știință și literare, 
îmbogățindu-și bagajul de cunoș
tințe. Alături de inginerul Con- 
stantinescu Nicolae dela Investiții 
zilnic îl vedem pe tânărul Ama- 
randi Dumitru, muncitor la Forță 
și pe Cadaru Dumitru, elev la 
Școala Tehnică Siderurgică, citind 
cu mult interes și desbătând ulti
mele noutăți științifice și literare.

In cursul lunei Ianuarie biblio
teca a avut 1454 de cititori, care 
au citit peste 2000 de cărți de 
tehnică, știință, literatură sovietică 
și ideologie. — Tânăra Lăscău 
Viorica, funcționară la Secția Per
sonal, împreună cu Deceanu Silviu, 
muncitor la Forță și Ritsu Elena, 
muncitoare la Turnătoria de Tu
buri, s’au ev.dențiat in cursul lunii 
Ianuarie prin numărul de cărți 
citite și prin calitatea lor.

Activitatea Clubului Muncitoresc 
s’a extins în această lună prin 
crearea unei b blioteci cu 350 

mentală este între o asociație din 
trecut și „Casa de ajutor reciproc".

In trecut din banii reținuți obli
gatorii din sudoarea muncitorilor, 
se foloseau numai vârfurile admi
nistrative, construind locuințe și 
vile proprii sau cheltuindu-i în 
localuri de petrecere și desfrâu, 
iar muncitorul în cel mai fericit 
caz, dacă putea să obțină un mic 
împrumut.

Astăzi, când clasa muncitoare 
este clasa conducătoare în Stat 
și Casa de ajutor reciproc este 
condusă de un comitet ales din 
rândurile muncitorilor, ea repre
zintă o garanție, că își va înde
plini misiunea just și obiectiv.

Casa de ajutor reciproc înfiin
țată de Sindicatul Combinatului 
Siderurgic Hunedoara și-a început 
deja activitatea, acordând deocam

începând dela 12 Ianuarie, în 
atelier se muncește stahanovist, 
în cinstea alegerilor pentru So
vietul Suprem.

Colectivul atelierului și-a luat 
angajamentul de a îndeplini îna
inte de termen programul pe Ia
nuarie și totodată să economi
sească 75.000 de ruble, iar până 
la 12 Martie să pună în exploa
tare a patra bandă rulantă.

Dela 13 Ianuarie, colectivul a- 
telierul „Motorul" lucrează în mod 
stahanovist. Acest colectiv și-a 
luat deasemenea angajamente sta- 
hanoviste importante.

Metalulrgiști din uzina „Stalin" 
au luat hatărârea de a da peste 
plan, sute de tone de fontă, oțel 
și laminate.

(Agerpres)
M * *

Colectivul atelierului mecanic 
No. 2 al uzinei de constnit ma 
șini „Organizația Comsomol din 
Bazinul Donețului" și-a luat an
gajamentul să îndreplinească pla
nul trimestrial până la 8 Martie, 

volume la cabanele „Gheorghe 
Apostol". Biblioteca aie și o sală 
de lectură, unde tinerii muncitori 
citesc zilnic cărțile, ce Ie ajută în 
munca lor de zi cu zi.

Crearea acestei b’b io'eci a fost 
de mult necesară, deoarece în 
cabanele „Gheorghe Apostol» pă
trunsese pi ea ușor cărțile pline de 
venin și de o bolnavă imaginație 
a scriitorilor din slujba dolarului.

Astăzi în locul romanelor de 
15 Jei, romane de aventuri și 
gangsteri, romane cu bandiți și 
războaie de distrugerea raselor, 
în cabane ca și în cluburile mun
citorești de pretutindeni, se citesc 
cărțile ce sunt imnuri de slavă la 
adresa luptei pentru pace.

Realizările Clubului Muncitoresc 
sunt frumoase și demne de laudă, 
insă este necesar a se lichida 
unele lipsuri ce mai există. Raftu
rile cu cărți sunt încă pline cu 
praf, sălile nu sunt întotdeauna 
încălzite, iar parchetul se curăță 
prea rar.

Sindicatul trebue să ia măsuri 
pentru ca aceste lipsuri să fie 
remediate, creind cele mai plăcute 
condițiuni cititorilor sălii de re
viste și jucătorilor de șah. Având 
cele mai bune cărți la dispoziție 
ș condiț uni materiale cele mai 
favorabile, muncitorii noștri înstl- 
șindu-și experiența oamenilor so
vietici, vor porni hotărlți să înde
plinească sarcinile ce le revin în 
noul Plan de Stat, plan al păcii 
și bunei stări.

N Babarți

dată împrumuturi pe termen scurt 
— pe o lună — muncitorilor ne
voiași, având întâietate membrii 
fostei Case de ajutor „Fondul 
Mutual" cari au deja un mic fond, 
pe baza căruia li se poate acorda 
un împrumut, conform statutului 
casei, întrucât fondul acestei case, 
a trecut în patrimoniul Casei de 
ajutor reciproc.

D oarece mijloacele materiale 
ale Casei de ajutor reciproc sunt 
încă modeste, este în interesul 
tuturor salariaților sindicaliști de 
a se înscrie ca membrii, pentru ca 
prin cotizațiile lor lunare să con- 
tnbue la mărirea fondului acestei 
Case, putând astfel să facă față 
pe deplin scopului pentru care a 
fost creată.

Șteff Matei 
corespondent

iar colectivele din aceste ateliere 
până la 12 Martie.

(Agerpres)
* *

Oranizând schimburi stahano- 
viste in cinstea apropiatelor ale- 
legeri, tineretul din Leningrad 
luptă pentru perfecționarea tehno
logiei și pentru o producție de 
calitate superioară.

La uzina „Znamia Truda", ti
nerii frezori Alexandru Gngoriev, 
Elena Vdova și Ludmila Azetova 
au adoptat o treză cu dinți, din- 
tr’un metal dur, pentru tăerea 
capacelor ventilelor de sigura ță, 
Astfel, producția acestor piese 
s’a dublat.

Tânărul Ghenadic Butosov, 
strungar la uzina „Eleccrosila", 
împreună cu bătrânul muncitor 
Tisin, și-au luat angajamentul^.să 
pună la punct rotorul unui pu
ternic regenerator de tui bine, cu 
87 ore înainte de termen. Anga
jamentul le-a fost îndeplinit cu 
cinste.

(Agerpres)

GHEORGHE CROSNEFF
Se împlinesc 13 ani de când 

în închisoarea Jilava a fost asa
sinat mișelește Gheorghe Crosneff, 
unul din conducătorii de frunte 
ai clasei noastre muncitoare și ai 
Partidului Comunist Român.

Gheorghe Crosneft s’a născut 
la 10 Aprilie 1896. încă din tine
rețe el s a adâncit in studiul lite
raturii marxist leniniste, lucru care 
a exercitat o profundă înrâurire 
asupra sa, deschizându-i un ori
zont larg și îndreptându-i pașii 
.-p.-u mișcarea muncitorească in 
care s’a încadrat ca militant activ.

In timpul primului război mon
dial, Crosntff a dus o intensă 
activitate agitatorică printre soldați, 
demascând caracterul imperialist 
al războiului. In 1921,când aluat 
ființă Partidul Comunist Român, 
el a intrat in rândurile acestuia.

Anii dr cruntă ilegalitate au fost 
o verificare a capacităților sale 
organizatorice, a deosebitelor sale 
calități de conducător revoluționr. 
In anul 1925, Comitetul Central 
ai Partidului i-a încredințat sarcina 
de a înființa, împreună cu alți 
tovarăși o organizație revoluțio
nară a populației muncitoare de 
naționalitate bulgară din Dobro- 
gea, care să lupte împotriva poli
ticii de asuprire națională a regi
mului burghezo-moșieresc. Asttel 
a luat naștere organizația D.R.O. 
care, Îndrumată și condusă de 
Partid, a avut un rol activ în lupta 
împotriva asupririi naționale, lă
murind populația muncitoare bul
gară din (ara noastră, că elibera
rea ei definitivă se poate înfăptui 
numai prin lupta comună cu pro
letariatul român împotriva regimu
lui burghezo moșieresc.

Activitatea revoluționară a lui 
Crosnfi i-a atras ura de moarte 
a exploatatorilor, care au pornit 
o sălbatică prigoană împotriva sa.

Pentru a ajuta elevii fir .muncă

Să activizăm grupele 
de învățătură dela Școala 

Profesională Siderurgică
Una din metodele cele mai 

bune de studiu in colectiv a pro
blemelor de învățământ este „gru
pa de învățătură". Această formă 
a fost introdusă în toate școlile 
și institutele din țară.

Grupele de învățătură formate 
din 4—5 elevi dă cele mai fru
moase rezultate în munci de 
fiecare zi a elevilor, pentru că cei 
mai slabi din grupă la unele ma
terii sunt ajutați de ceialalți mai 
bine pregătiți, astfel că toate pro
blemele de învățământ se stu
diază in colectiv și se lămuresc 
in colectiv.

O altă latură pozitivă a grupei 
de învățătură este că; desvoită 
spiritul de colaborare intre elevi, 
întărește și, desvoită spiritul co
lectivității, înlătură egoismul per
sonal și asigură desfășurarea ar
monioasă a lucrărilor de teze ce 
se dau în școală.

Astfel de grupe de învățătură 
există și la școala proiesională 
siderurgică.

Organizate și îndrumate de or
ganizația noastră UlM. aceste 
grupe au dat rezultate irumoase 
atâta timp cât au funcționat re
gulat și și-au trăit viața de grupă, 
dar in momentul de față, ele nu 
mai funcționează regulat, nu sunt 
controlate și fiecare elev studiază 
și pregătește lecțiile individual.

Arestat în 1927. Crosneff a fost 
expulzat in Austria, unde și-a 
continuat lupta menținând o legă
tură strânsă cu P. C. R. Întorc ân- 
du-se in țară peste câțiva am, el 
a organizat și condus din însăr
cinarea Comitetului Central, pri
mele școli de partid ilegale.

După arestarea conductorilor 
Partidului, în frunte cu tovarășii 
Ana Puuker și Alexandru Moghio- 
roș, Gheorghe Crosntff a intrat în 
Secretariatul C. C. al P. C. R., în 
care cantate a condus Întreaga 
muncă de agitație și propagandă 
a Partidului, precum și organul 
central al Partidului, „Scânteia" 
ilegală. In articolele scrise in a- 
ceasLâ perioadă, Crosneff a .pus 
toată pasiunea sa de revoluționar, 
toată căldura inimii sale pune de 
devotament nemărginit față de 
mărețele idealuri de luptă ale cla
sei muncitoare îndemnând massele 
la luptă împotriva fascismului, îm- 
potnva exploatării capitaliste.

Atestat de călăii Siguranței in 
Octombrie 1936, Gneoighe Cros- 
neff a fost supus ump de 3 zile 
ceior mai sălbatice și rafinate tor
turi ca să-și trădeze tovarășu de 
luptă. Toate schingiurue n'au fost 
îqsă in stare s$-l (avă să vorocască, 
Transportat la închisoarea Jilava 
și supus unui regim de distrugere, 
Crosneff moare la 6 Februarie 
1937.

Astăzi când clasa noastră mun
citoare a siăiâmat lanțurile robiei 
cabaliste și a pornit la luptă 
pentru construirea socialismului, 
datuna fiecărui comunist, a fiecă
rui patriot este de a lua drept 
pildă viața eroică de luptă a iui 
Gheorghe Crosneff și de a-și în
teți eiortunle pentru a da viață 
cauzei mărețe a socialismului, 
pentru care și-au dat viața atâțta 
eroi șt martin ai Par[ d alui nostiu.

Datorită acestui fapt multe pro
bleme au rămas nelămurite pen
tru elevi, iar altele confuze’

Rezultatul se vede acum la în
cheierea primului semestru că si
tuația generală a întregei școli 
este cea dorită.

Această inactivitate a grupelor 
de învățătu ă se datorește in pri
mul rând pedagogilor care nu au 
știut să le activizeze, să le con
troleze îndeaproape și să le ajute 
pentru a-și trăi viața de grupă, 
iar în al doilea rând organizației 
UTM, din școală care s’a mul
țumit numai să nu le dea tot con
cursul pentru a funefiona in con
diții bune.

Față de aceste lipsuri din pri
mul simestru și față de sarcinile 
ce le revin elevilor de acum Îna
inte pedagogii vor trebui să-și in
tensifice munca pentru activizarea 
grupelor de Învățătură, să le ajute 
și să le arate metodele cele mai 
bune pentru a-și putea pregăti 
lecțiile cât mai bine, iar organi
zația UTM, din școală va trebui 
să dea toc sprijinul atât pedago
gilor cât și elevilor pentru func
ționarea regulată a grupelor și Iăt 
murirea tuturor problemelor.

Pedagogii pentru a putea- 
duce la îndeplinirea sarcinile ce 
le au, trebue să studieze și să 
învețe cât mai mult și mai ales 
din „Educația Comunistă" de 
Kalinin, unde găsim cele mai bune 
metode de educație, metode cari 
aplicate practic vor da rezultate 
minunate.

Bănici Radu
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CHEMAREA LAMINATORILOR LA ÎNTRECERE SOCIALISTA
a antrenat în întrecere muncitorii din toate sectoarele de muncă din uzina noastră

In cadrul consfătuirilor de producție pe secții, ce au avut loc în ziua de 4 Febr. 
a. c. muncitorii uzinelor noastre și-au reînnoit angajamentele în muncă, pornind cu un 
nou elan la continuarea întrecerii socialiste pentru îndeplinirea cu succes a Planului de 
Stat pe 1950.

In cadrul consfătuirii de producție laminatorii au lansat o chemare la întrecere 
socialistă către oțelari și furnaliști.

Chemarea a fost primită cu un entuziasm deosebit de către muncitorii diferitelor 
secții. Acest entuziasm a făcut ca chemarea laminatorilor să fie urmată de altele, lansate 
de oțelari și furnaliști către turnători și mineri.

Prin fiecare chemare și răspuns muncitorii și tehnicienii noștri și-au luat angaja
mente concrete, fiind hotărîți ca acestea să fie duse la îndeplinire.

Laminatorii cheamă la întrecere socialistă pe furnaliști și oțelari

Muncitorii dela C. F. U. 
sunt hotărîți să sprijine 

secțiile productive

Tovarăși furnaliști și oțelari,
Sub conducerea Partidului nos

tru drag, îndrumați zi cu zi de 
Sindicatul nostru, pe luna Ianu
arie a. c. — prima luna din ca
drul celui de al doilea Plan de 
Stat, — noi am obținut succese 
frumoase în câmpul muncii.

In aceasiA lună am depășit 
programul de producție cu 8,7“/«.

însuflețiți de succesele obținute 
de noi, suntem hotarâți, ca in 
luna Februarie să ne intensificăm 
și mai mult eforturile, pentru ca să 
îndeplinim cu cinste mărețele sar
cini pe cari ni le pune in față 
Planul de Stat pe 1950.

Suntem hotărâți ca in cadrul 
Întrecerii socialiste continuate în 
luna Februarie să folosim și mai 
bine capacitatea laminoarelor 
noastre, să realizăm economii 
din ce în ce mai mari de oțel la 
fiecare tonă de laminate și să 
scădem consumul de păcură și 
energie electrică.

Apelul laminatorilor către cei din transporturile interne ale uzinei
Tovarăși muncitori, tehnicieni și 

'"gineri dela C.f.U.,
înspumați de Partid și Sindi

catul nostru am .reușit ea pe luna 
Ianuarie să obținem succese impor- 

în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor dm Planul de Stat 
pe 1950.

Pornind întrecerile socialiste pe 
luna Februarie noi ne angajăm 
să muncim cu mat mult elan pen
tru a da mai multe laminate, vom 
folosi utilajul nostru dm plin, vom 
duce batălia pentru reducerea re
buturilor, pentru economisirea de

Fumaliștii sunt hotărîți să realizeze
Cu mare bucurie am luat 

cunoștință de chemarea voa
stră la întrecere socialistă sub 
lozinca: „Să utilizăm din plin 
capacitatea utilajului nostru**.

Noi, dragi tovarăși, vă asi
gurăm că suntem hotărîți ca 
să ne alăturăm cu tot eianul 
nostru, intensificând întrece
rea socialistă, pentru a da 
mai multă fontă de bună 
calitate, asigurând astfel înde
plinirea cu cinste a Planului 
de Stat pe 1950. Continuând 
întrecerea socialistă pe luna 
Februarie, noi suntem hotărîți

„180 kg. de oțel pe m. p. vatra" este răspunsul oțelarilor
Răspunzându-vă chemării 

voastre la continuarea între
cerii socialiste pe luna Fe
bruarie, colectivul nostru de 
oțelari, pornește cu tot elanul 
său pentru realizarea lozincii 
„Să folosim din plin capaci
tatea utilajului nostru.

Noi, vă asigurăm că ne 
vom alătura cu toată hotârîrea 
noastră, elanului vostru, des- 
voltând întrecerile socialiste, 
dând mai mult oțel de bună 
calitate care să asigure înde
plinirea cu cinste a Planului 
d« Stat pe 1950. Pornind

Dragi tovarăși furnaliști și oțe
lari 1 Pentru ca să putem duce 
la îndeplinire aceste sarcini, vă 
chemăm la întrecere socialistă, 
pentruca și eforturile voastre să 
fie sporite, in lupta pentru înde
plinire Planului de Siat, în lupta 
pentru o calitate mai bună și 
produse mai ettine.

In cadrul întrecerii socialiste pe 
luna Februarie noi ne luăm an
gajamentul să atingem următoa
rele obiective:

1. Respectarea indiciilor tehnic*  
economic, adică de a da 25 to*  
ne laminate pe oră; depășirea cu 
1% a programului de producție 
pe luna Februarie; reducerea 
rebututurilor cu l°/o; respectarea 
indicilor la consumurile de com
bustibil ; schimbul la locul de 
muncă.

Dragi tovarăși furnaliști, oțe
lari și cei din transporturile in
terne ale uzinei! Suntem convinși 
că fiecare tonă de fontă, fiecare

materiale, pentru o disciplină în 
câmpul muncii și pentru ca schim
bul să-l facem la locul de muncă.

Pentru ca succesele noastre în 
munca să fie cât mai frumoase, 
cât mai bune, noi vă chemăm să 
vă alăturați elanului nostru în 
muncă pentru a ne asigura cu o 
bună organizare a transportului 
de vagoane care ne va asigura o 
aprovizionare la timp cu materia
lele necesare.

In felul acesta tovarășii furna
liști cât și tovarășii oțelari vor 
putea să ne producă mai multă

să realizăm următoarele:
1. Să folosim utilajul din plin.

Furnalul Nr. 1 să dea pe 
1,65 m. c. una tonă fontă.

Furnalul Nr. 2 să dea pe 
1,63 m. c. una tonă fonta.

Furnalul Nr. 4 să dea pe 
1,36 in. c. una tonă fontă.

2. Să depășim pianul cu 3%.
3. Să încărcăm furnalele 

după plan egal cu 22 șarje.
4. Să respectăm indicele 

tehnic-economic la consumul 
de cocs, careva fi de 1085kg. 
pentru una tonă de fontă.

5. Să folosim în mod rațio- 

întrecerea socialistă pe luna 
Februarie, noi ne luăm anga
jamentul ca să realizăm ur
mătoarele :

1. Să folosim utilajul din 
plin, adică 180 kg. de oțel 
pe m. p. vatră.

2. Să depășim planul cu 1 */ a.
3. Să reducem consumul de 

păcura cu 2%.
4. Să reducem fero-man- 

ganul la 5 kg. ia tonă de 
oțel, fără ca să reducem cali
tatea oțemlui.

5. Să scurtăm durata de 
elaborare a șarjei la 6,20 ore. 

tonă de otel și laminate contri- 
bue la întărirea puternicului front 
al păcii, în fruntea căreia stă mă
reața și invicibila Uniune Sovie
tică, contribue la zădănicirea pla
nurilor criminale de război pe care 
le urzesc imperialiștii, in frunte 
cu imperialiștii anglo-americani.

Să luptăm pentru o producție 
sporită, că astfel luptăm pentru 
pace, pentru fericirea noastră și 
a copiilor noștri, luptăm pentru 
înflorirea scumpei noastre Patrii, 
Republica Populară Română, in- 
tănnd-o necontenit pe drumul glo
rios al construirii socialismului.

Să pășim hotărîți și cu forțe 
înzecite sub lozinca „Să utilizăm 
din plin capacitatea utilajului 
nostru".

Sub conducerea Partidului, mo
bilizați de Sindicat, înainte pen
tru îneplin rea și depășireaPlanu- 
lui de Stat.

Muncitorii și tehnicenii 
laminatori

fontă și mai mult oțel, iar noi la 
rândul nostru să ne îndeplinim cu 
cinste angajamentele ce ni l» am 
luat.

Suntem siguri că printr’o pro
ducție mărită noi vom contribui la 
făurirea unei vieți mai bune a 
celor ce muncesc, pentru întărirea 
Republicii noastre, factor aetiv în 
lupta pentru pace.

Să ne asigurați, dragi tovarăși, 
o bună organizare a transportului 
cu vagoanele și mașinile voastre.

Muncitorii și tehnicienii 
laminatori

3°|o peste Plan
nai brațele de muncă.

6. Să facem schimbul la 
locul de muncă.

Îndrumați de Organizația 
de Partid, mobilizați de Sin
dicat, depunându-ne tot efor
tul, suntem convinși că anga
jamentele noastre vor deveni 
fapte. Suntem hotărîți ca prin 
aceasta să întărim frontul păcii, 
în fruntea căreia stă Uniunea 
Sovietică, să întărim scumpa 
noastră Patrie, Republica 
Populară Română.

Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii furnaliști

6. Să curățim gropile în 
5,20 ore.

7. Să facem schimbul la 
locul de muncă.

Noi luptăm cu însuflețire, 
deoarece suntem convinși că 
fiecare tonă de oțel dată de 
noi în plus, contribue la mă
reața cauză a păcii, contribue 
la întărirea Patriei noastre și 
la îmbunătățirea condițiilor 
noastre de trai.

Conduși de Partid, înainte 
spre noi succese în producție 1 

Muncitorii, tehnicienii și 
Inginerii oțelari

Tovarăși muncitori, tehni
cieni, Ingineri și funcționari dela 
Laminoare,

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
dela CFU. au luat la cunoștință 
cu mare bucurie chemarea voastră 
pentru a vă asigura un transport 
mai bun cu utilajul nostru.

Noi ne angajăm cu toată hotă- 
rîrea și tot elanul nostru pentru a 
organiza transporturile de mate
riale în cadrul uzinei noastre în 
condițiunile cele mai bune.

Vom întreține utilajul de care 
dispunem și-l vom folosi dm plin, 
în felul acesta asigurându-vă și

Oțelarii cheamă turnătorii 
pentru îmbunătățirea calității 

cochilelor
Tovarăși turnători,

Conduși de Partidul nostru și 
îndrumați zi cu zi de Sindicat, 
am realizat în prima lună a Pla
nului de Stat pe 1950 succese 
însemnate în producție.

La îndeplinirea sarcinilor noa
stre am avut și o serie de greutăți. 
Lipsa de cochile pentru turnarea 
oțelului a fost una din greutățile 
întâmpinate în munca noastră de 
zi cu zi.

Sarcinile din Plan ce ne stau în 
față pe luna Februarie sunt mă
rețe și importante. Noi știm că 
mai mult oțel înseamnă mai multă 
pâine, înseamnă o viață îmbelșu
gată.

Deaceia suntem hotărîți ca și de 
acum înainte să muncim cu efor
turi sporite, să respectăm disciplina 
în muncă, să folosim din plin 
utilajul nostru, să-l îngrijim cu

„Vom îmbunătăți calitatea cochilelor 
cu 15 la sută“

este răspunsul turnătorilor
Tovarăși oțelari,

Primim cu bucurie chemarea 
voastră la întrecerea socialistă 
pentru a folosi din plin capacita
tea utilajului nostru.

Noi, muncitorii și tehnicienii 
dela T. de Fontă, vă asigurăm că 
vom depune toate efortur le pen
tru îndeplinirea tuturor sarcinilor 
ce ne revin din Pianul de Stat 
pe luna Februarie.

La rândul nostru ne luăm anga

Apelul taalișlilor către minerii din Ghelar
Tovarăși mineri,

In luna Ianuarie am reușit să 
îndeplinim și să depășim progra
mul de producție, datorită elanului 
cu care am muncit în întrecerea 
socialistă.

Răspunzând cu însuflețire che
mării făcute de tovarășii noștri 
laminatori, pentru intensificarea 
întrecerilor social ste pe luna Fe
bruarie, noi vrem să transformăm 
succesele obținute în prima lună 
a Planului de Stat pe 1950 în 
puncte de plecare pentru obținerea 
de noi victorii.

Pentru a putea da țării mai 
multă fontă, noi vă cerem, dragi 
tovarăși mineri, să intensificați și 
voi întrecerile socialiste, pentru ca 
să ne dați mai mult minereu, 
sortat și fără praf. In această lună 
noi am pus in funcție încă un 
furnal și de efortul vostru depinde 
alimentarea lui cu minereu și în

pe voi de o aprovizionare Ia timp 
cu materiale.

Suntem convinși că prin acea
sta vom contribui din plin la în- 
deplin rea sarcinilor din plan pe 
luna Februarie, întărind în felul 
acesta lupta pentru pace pe care 
o duc oamenii muncii din lumea 
întreagă.

Totodată vom contribui la Jupta 
pe care o duce Partidul nostru 
pentru construirea socialismului 
în Republica noastră scumpă.

Muncitorii șl tehnicienii 
dela C. F. U.

atenție, să reducem rebuturile pen
truca în felul acesta să producem 
mai mult oțel și de bună calitate.

Pentru a nu mai întâmpina 
greutăți în muncă, care si ne în
frâneze elanul nostru, pentru a ne 
duce cu cinste la îndeplinire mă
rețele sarcini ce ne stau în față, 
noi vă chemăm să vă alăturați 
efortului nostru, să intensificăm 
întrecerea socialistă pentru a ne 
da cochile mai multe și de bună 
calitate.

Dând mai mult oțel și de cali
tate bună, noi vom întări scumpa 
noastră Republică, vom contribui 
la întărirea luptei pentru pace, în 
fruntea căreia se află măreața țară 
a socialismului, Uniunea Sovietică.

Înainte, tovarăși turnători, pen
tru îndeplinirea Planului de Stat, 
pentru o viață fericită.

Muncitorii, funcționarii șl 
tehnicienii secției 0.8. M.

jamentul să intensificăm întrecerea 
socialistă pentru a vă putea da 
ziln c câte 9 cochile și vom lupta 
din răsputeri pentru a îmbunătăți 
cu 15°/o calitatea cochilelor.

Producând mai mult și mai bun, 
ne vom putea creia un trai fericit 
nouă și familiilor noastre și vom 
contribui și mai puternic Ia întă
rirea lagărului păcii.

Muncitorii șl tehnicienii dela
T. de Fontă

deplinirea sarcinilor noastre de 
producție ce ne revine din Planul 
de Stat.

Suntem convinși, dragi tovarăși 
mineri, că sub conducerea Parti
dului și îndrumarea de zi cu zi 
a Sindicatului nostru vă veți ală
tura acțiunii noastre și veți găsi 
metodele cele mai bune în între
cerile socialiste, pentru a ne tri
mite cât mai mult minereu și de 
calitate tot mai superioară.

Cu minereul extras de voi, noi 
vom putea da scumpei noastre 
Republici mai multă fontă, oțel și 
laminate, prin care să făurim O 
viață îmbelșugată pentru poporul 
nostru, pe drumul construirii so
cialismului și întărirea forțelor 
păcii, conduse de marea Uniune 
Sovietică în frunte cu tovarășul 
Stalin.

Muncitorii, tehnicienii și 
Inflnsril furnaliști
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Muncitorii Combinatului 
nostru au depășit Planul 

pe luna Ianuarie
La Secția Furnale

Să acordăm toată atenția școlilor de 
calificare profesională

A trecut o singură lună din 
cel de al doilea Plan de Stat al 
R P. R., o singură lună în care 
muncitorii uzinei noastre au do
vedit că pot face față cu succes 
sarcinilor ce le revin în cadrul 
producției.

Avântați în întreceri socialiste 
muncitorii dela secția Furnale, cu 
toate greutățile ce le-au avut din 
cauza opririi furnalelor pe câteva 
zile și din cauza materiei prime 
care nu a fost la timp, ei totuși 
au reușit să depășească norma pe

La Secția O- S. IML
«Cuptorul Tineretului*,  deși este 

țel mai vechiu, totuși și de data 
asta este în fruntea producției. 
In această perioadă s’au evidențiat 
echipele conduse de Poja Gheor- 
ghe, c^re a depășit norma cu 
8,52%, a lui Simeria Gheorghe

Cuptorul electric de 5 tone
La Cuptorul electric de 5 tone 

s'a depășit norma programată pe 
luna Ianuarie cu 36,28%.

In frunte este echipa lui Popa

La Secția Laminoare
Schimbul lui Mârza Nicolae a schimbul lui Moise Iosif cu 4,06%. 

depășit norma cu 15,477o- schim- Depășirea medie pe întreaga 
bul lui Socol Ioan cu 6,90°/o, iar secție este da 8,58%.

La Turnătoria de fontă
La secția Turnătoria de fontă 

echipele de muncitori antrenați în 
întreceri socialiste, folosind meto
dele cele mai bune în muncă, au 
obținut frumoase realizări în pro
ducție

Astfel echipa lui Bețe Ștefan 
care in luna trecută a avut o de
pășire numai de 16%, luna acea
sta organizându-și mai bine mun

La Fabrica de oxigen
La Fabrica de ox;gen s’a depă

șit norma cu 29,15%. Rezultatele 
muncii obținute de acești munci
tori scoate în evidență dragostea 
pe care o au de a-și duce la în

La Minele Teliuc
Programul de producție pe luna 

Ianuarie s'a depășit cu 2% Printr’o 
mai bună organizare a muncii, 
depunând tot efortul, în fruntea 
întrecerilor socialiste se află echi
pele conduse de Suder Gheza cu 
o depășire de 98%, Mateescu 
loachim 29*/o,  Covarnischi Vladi- 
mir și Botică Victor 13°/#, Radu 
Constantin 11%, Boga Simion, 
Florincaș Ăbel și Lupulescu 
Avram 8%. * * *r

Dintre muncitorii Carierei de 
piatră Hunedoara s’au evidențiat 
echipele conduse deTuzaGavnlă

Vor fi construite noi locuințe 
pentru muncitorii combinatului nostru

In planul de investiții pe anul 
1960 a combinatului nostru din 
Hunedoara este prevăzut, pe lân
gă lucrările care trebuesc efectu
ate pentru desvoltarea uzinei și 
construirea a 100 lucuințe mun
citorești.

Conducerea uzinei s’a angajat 
ca, printr’o gospodărire chibzuită 
a fondului alocat pentru locuințe, 
>ă construiască 10 apartament în 
plus peste program.

Acum câteva zile au și început 
la orașul muncitoresc din Hune

toate furnalele în decursul lunii 
Ianuarie cu 7 tone de fontă. In 
fruntea realizărilor stă același 
Furnal Nr. 1 care de nenumărate 
ori a fost evidențiat.

Cele trei schimburi dela «Fur
nalul Tineretslui“ au depășit nor
mele după cum urmează : E h pa 
lui Dojescu Simion cu 7,6'7®, 
ech pa lui S.hweighoffer Abel cu 
5,767o și a lui Baba Ioan cu 
l,53°/o. La Furnalul Nr 4 echipa 
lui Vlaicu Ntcolae a depășit norma 
cu 3,97%.

cu 3,65% și a lui Roșianu Andrei 
cu 3,48%.

La Cuptorul Nr. 2, echipa lui 
Șerban Iosif și Andruț Gheorghe 
au depășit norma cu 1,27%.

Depășirea pe întreaga secție este 
de 2,18%.

Alexandru cu o depășire de 44,45 
la sută, urmată de echipa lui Valio 
Viliam cu 36,35% și de a lui 
Băda Gheorghe cu 29,83%.

ca, a reușit Să depășească no ma 
cu 87%. Deasemem s’au evidențiat 
echipele lui Lucaci Francise cu o 
depășire de 112%, a lui Copeț 
Iosif cu 111°/®, a lui Sâibu Iosif 
cu 101%, Duil Desidenu cu 100 
la sută, Popa Petru cu 98%, Aiic 
Andronic și P,ss Francisc cu 97 
la sută, iar depășirea pe întreaga 
secție este de 24,86"/o.

deplinire sarcinile ce le stau în 
față. — Astfel în această lur ă s’a 
evidențiat echipa lui M-n M hai 
cu o depășire de 38,78%, a lui 
Borșan Ioan cu 27,68% și a lui 
Biaga Ioan cu 21,u8% 

care a depășit norma cu 69%, 
Lup lancu cu 587o și M hăilă 
Traian cu 407 o

* * *

Aceste eforturi depuse de mun
citorii Combinatului nostru dove
desc încăodată dragostea lor lață 
de Partidul nostru, țață de regimul 
nostru de democrație populară, 
care în permanență este preocupat 
de ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc și cari alături 
de invincibila Țară a Socialismului, 
Uniunea Sovietică, luptă în pri
mele rânduri pentru apărarea păcii.

doara lilcrările de fundație pen
tru primul bloc de locuințe, care 
va cuprinde 50 de garsoniere care 
vor fi complect gata în luna Au
gust a acestui an.

Deasemeni la marginea orașu
lui este în curs de construire un 
cartier de locuințe din lemn, care 
vor adăposti' circa 2.000 de mun
citori. Aceștia vor lucra în vara 
aceasta la îndeplinirea planu
lui de învestiți! prevăzut pentru 
desvoltarea combinatului nostru.

Anul 1949, «n al pomului Plan 
de Siat din țara noastră, s’a sol
dat cu frumoase realizări, obținute 
de clasa muncitoare, condusă și 
îndrumată zi de zi de avantgarda 
sa iubiră P. M. R. Printre măre
țele, realizări sunt și ș'olile de 
calificare profesională în care 
s’au calificat sute și mii de mun
citori.

Ș1 în uzina noastră, cu toate 
greutățile întâmpinate, au absolvit 
cursurile de calificare, în anul 
1949, un număr de 165 elevi gr. 
I, 42 gr. II, și 12 gr. III, ad’ca un 
total de 219 calificați, care intrând 
în producție, sunt de Un real 
folos, mai ales că uzina noastră 
duce o lipsă foarte mare de cadre 
calificate.

In prezent avem înscriși în șco
lile de calificare un număr de 430 
glevi gr. I. și gr. II. însă frecven
ța nu gsțe mulțumitoare, iar din 
cifrele arătate mai sus? frecven
tează circa 4O°/o-

Făcând un raport între numărul 
de elevi ejpsțenți în școală și între 
numărul de muncitori recalificați 
din uzină, precum și față de p’a- 
nul stabilit de Minister pe 1950 
suntem cu foarte mult în urmă, 
ceeace deuftă 0 slabă activitate 
a conducerii școlii.

Aceștia nu au colaborat îndea
juns cu conducerea serviciilor și 
a secțiilor și cu sindicatul pentru 
mobilizarea și îndrumarea mun
citorilor.

Acest fapt pune în fața condu

Noi succese ale brigăzilor de tineret 
dela Construcții Metalice

Până acum la Construcții Me
talice nu s’a vorbit decât despre 
brigada lui Tudoran Aurel, însă 
paralel cu succesele obținute de 
această brigadă creștea din zi în 
zi prestigiul și real zările celei de 
a doua brigăzi condusă de II. T. 
M.-istul Talfeș Horia care pe luna 
Ianuarie ca și in celelalte luni a 
obținut succese frumoase.

Văzând că metoda muncii cu 
șabionajul dă rezultate frumoase 
ia muncitorii vârstnici, tiner î din 
brigada 11-a a lui Talfeș Horia au 
hoiăiît în una din ședințele bri
găzii să aplice și ei această me
todă de lucru. Rezultatele s’au 
văzut încă din primele zile dela 
aplicarea acestei metode.

Cu 118% au obținut mai mult 
tinerii din această brigadă în 
cursul primei luni în cadrul Pla
nului de Stat.

Calitatea produselor a fost în 
medie 98,5 /«, iar absențele ne- 
motivate s’au redus la 0.

La fel brigada lui Tudoran Aurel

La construirea atelierului dela Depoul de sus

5'au obținut economii însemnate
Faptul că vechiul atelier de în

treținere al secțiti C.F.U. (Depoul 
de sus) era neincăpător și aproape 
dărâmat, i-a făcut atât pe mun
citorii vârstnici cât și tineri 
să treacă la construcția unui nou 
atelier mai spațios și bine ame
najat.

înainte de a trece la con
struirea acestui atelier ei au făcut 
mai multe intervenții pela servi
ciul Investiții și Planificări de 
unde au tăcut calea întoarsă ră
mânând doar cu făgăduelile Vă
zând muncitorii că nu sunt spri
jiniți îndeaproape și la timp cu 
cele necesare, nevrândsâ tărăgă
neze terminarea atelierului, au 
luat inițiativa de-al construi prin 
folosirea mijloacelor de rezerve in
terne, Astfel din ziua de 20 XII. 
1949 ei au început lucrul cu tot 
gerul care voia să-i împiedice în 

cerii școlilor uzinale, sarcina de 
a trece imediat la întocmirea unui 
plan de acțiune, împreună cu 
sindicatul și șefii de servicii și 
s cții pentru lămurirea și îndru
marea muncitorilor spre aceste 
școli.

Insă, fiecare muncitor va trebui 
să înțeleagă importanța școlii, că 
pe lângă faptul că poate trece la 
o muncă calificată, școala îi dă 
posbihtatea să-și ridice nivelul 
teh ic să poată câștiga un salar 
m bun, participând totodată cu 
rn i mult aport la lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea Planului 
de Stat pe anul 1950.

Acolo unde șefii de servicii și 
secții și comitetele de secții, au 
înțeles importanța acestui fapt, au 
mobilizat un număr mai mare de 
muncitori pentru aceste școli Spre 
exemplu: secțiile Mecanică, Forță, 
Construcții Metalice și Termo-Teh- 
nică au mobilizat 20% din efec
tivul muncitorilor nccalificați.

Nu aceași situație se prezintă 
la secția Furnal, O. S. M., Lami
noare, Turnătorii șt C. F. U. care 
deși duc cea mai mare lipsă de 
brațe calificate și au numărul cel 
mai mare de muncitori necalificați, 
deabia ay la școală cca. 27” din 
efeefiy.

Să luăm un exemplu din anul 
treefit; dela secția C. F. U.. care 
veșnic striga uLipă brațe calificate. 
— Am început o școală de cali
ficare cu un număr de 350 elevi, 
iar în cursul unei luni i.'s rămas 
nici unul.

aplicând aceasta m.todă la lucră
rile de constiucții ce i-au fost 
încredințate, a ooț nut o depășire 
medie pe brigada in cursul lunii 
Ianuarie 19oU de 66 /o. Și aici ca 
și la Brigada 11-a a lui Talfeș 
Horia datur.tă muncii de lămurire 
și mobilizare dusă de zi cu zi de 
către organizația U. T. M., s’a 
reușit sa se reducă la 0 absențele 
nemotivate, execuiându-se pitse 
de bună calitate, rebuturile fund 
reduse la minimum.

Paralel cu lupta pentru mărirea 
producției și imounatățirea caiitațn 
produselor, în cadrul acestor bri
găzi se duce lupta pentru califi
carea profesională a tinerilor cari 
n’au obținut-o încă și ridicarea 
nivelului profesional pentru cei 
calificați.

Pe luna Februarie brigada lui 
Talfeș Horia a chemat ia între
cere socialistă toate brigăzile U 
T. M.-iste d.n uzină pe baza unor 
criterii concrete (ca: mărirea pro
ducției cu 40%, reducerea la 0 a 

munba lor. Voința lor dârză s’a 
impus tuturor acestor greutăți și 
îndrumați de Organizația de Par
tid au învins una cate una toate 
greutățile ivite în cale, reușind ca 
după 18 zile de muncă încordată, 
cei 9 muncitori — cari au lucrat 
efectiv la construirea acestui a- 
tener — să-l dea gata spre folosință. 
Materialele necesare ca: cărămida 
lemnul, acoperișul și instalațiile 
de ventilat cu excepția motorului 
electric, care a fost adus din a- 
telierul vechi, s’au procurat din 
fierul vechi făcând deci însem
nate economii de materiale u- 
zinei.

Economiile acestea care se ri
dică la cca. 100.000 lei fără să 
pnai socotim lucrul muncitorilor 
#n timpul orelor libere, consntue 
un factor nmporiant la realizarea 

Planuiu Financiar al uzinei și

Lipsurile cele mai mari le poartă 
aici șefii de servicii și secției cu 
maiștrii respectivi, prin faptul cit, 
atâta timp cât au dat importantă 
acestei școli, și s’au interesat de 
ea, elev i au venit regulat la 
cursuri, după ce ec astă preocu
pare a dspărut, nici elevii n7u 
mai venit — Astfel s’a făcut o 
consumație uzinei de cca. 300.000 
lei, — costul rechizitelor și oreie 
de predare a instructorilor.

In luna Noembrie a început un 
curs de mecanici și foch’ști, care 
a avut aceiaș soartă. — Munci; 
torii, nu au fost lămuriți că au
torizațiile ce le vor primi dela C. 
F. R. nu sunt certificate de cali
ficare, ci numai de funcționare 
pe locomotive. — Prin aceasta ei 
nu și-au ridicat calificarea, și r y 
cunosc mai mult decât ceeace 
au cunoscut.

In acest caz, muncitorii trebuia 
să mai urmeze școala încă o 
lună după care timp primeau 
certifi ate de cal fi :are dela uzinăJ

Având în fată marile sarcinj pe 
anul 1950, precum-și bivățămiqR-'e 
extrase din lipsurile din anul 1949 
condaterea școlilor uzinale d n 
uzina noastră, va trebui să fa a 
o cotitură hotărâtoare în aceastțj 
direcție, conștienți fiind de faphll 
ca numai cu oameni califi .'.ați, ctj 
muncitori care știu să organizeze 
munca după metodele cele mai 
avansate, vom putea construi 
socialismul în țara noastră.

Pătrău Petru

rebuturilor și absențelor nem le
vate dela serviciu), la care repx>n- 
sabilii tuturor b'^a/uor din uzi- a 
noastră i-au răspuns cm dragoste, 
angajându-se în întrecere pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinnoî 
ce le revin în cadrul Planului pe 
luna Februarie.

Dar aceste brigăzi mai îmâm- 
pină și unele greutăți în muncă 
Astfel unii muncitori vârstnici și 
unii maiștrii privesc cu indiferență 
realizările obținute de brigadă, 
căuiând a-i pune în cale fel de fel 
de greutăți. Este vorba de tendinți 
unor maiștrii ;de a muta locul 
brigăz lor pe care ele și le-au 
amenajat, în alt loc, stingherindu- 
le astfel munca.

Față de acest lucru organizația 
sindicală împreună cu organizația
U. T. M. din secție, va trebu. să 
intervină la timp împotriva unor 
astfel de măsuri menite șă frâneze 
Și să înnăbușe elanul de muncă 
al tinerilor din aceste două brigăzi;

prin aceasta fac ca sursele finan- 
ciaie tXiendentare să fie fon s te 
în folosul celor ce muncesc Ti 
nerii acestei echipe au dJ un 
â^ort considerabil la construi ea 
acestui atelier, răspunzând cu elan 
la chemările celor vârstnici ne- 
precupcțind nici un efort tn mun
că. Exemplul il avem pe UTMis- 
tul D agușan Ioan care a venit 
regulat la lucru după orele de 
serviciu prin frig și noroi și nu 
s’a eschivat din fața sarcinilor 
ce i-au revenit. Inițiativa munci
torilor vârstnici și tineri dela 
secția CFU a uzinelor noastre, 
va trebui să constitue un exem
plu de luptă cu greutățile, un 
imbold' în lupta pentru îndepli
nirea cu succes a Pianului de 
Stat pe 1950.

Zaharia Rj,du
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