
Să dăm un nou avânt 
întrecerilor socialiste

Făcând o analiză asupra muncii 
depuse în cadrul întrecerilor so
cialiste de muncitorii și tehnicienii 
Combinatului nostru, constatăm o 
serie de îmbunătățiri în muncă, 
în aceleș timp lipsuri ce au mai 
fost semnalate în repetate rânduri.

Știrile sosite din Combinatul 
nostru arată îmbunătățirile în 
muncă și ne dă convingerea că 
Planul de Stat pe 1950 va fi 
realizat.

Luptând sub lozinca „să folo
sim din plin capacitatea utilajului 
nostru*1, echipele de furnaliști, 
oțelari, turnători, forjeri și altele 
obțin succese importante în pro
ducție. — Pe 26 de zile ale lunei 
Martie, planul de producție al 
Oțelăriei Siemens Martin a fost 
depășit cu 17,3%, în acelaș timp 
s’a îmbunătățit indicele tehnic-eco- 
nomic și s’au redus în mod sim
țitor consumurile specifice — La 
cuptorul Nr. 1, indicele tehnic-eco- 
nomic s’a îmbunătățit cu 9,23% 
față de indicele normal, la cup
torul 2, s’a îmbunătățit cu 2,27%, 
iar la cuptorul Nr. 3, cu 4%.— 
La încărcătura metalică s’a obți
nut o economie de 1,4% pe în
treaga secție, iar consumul de 
fero-mangan a fost redus cu 52% 
și cel de păcură cu 6,2%

La furnalul Nr. 1, programul 
de producție a fost depășit cu 
4,41%, îmbunătățindu-se în acelaș 
timp gradul de utilizare a furna
lului cu 24%. Pe întreg serviciul 
Furnale s’a obținut o economie 
de 5,8%, la încărcătură metalică 
și 31,8% la manopera specifică.

La Laminoare consumul de 
păcură a fost redus cu 7,9% din 
cel normat, iar cel de energie 
electrică cu 33,8%. — Mai departe 
la Oțelăria Specială s’a dat cu 
52,4%, mai mult oțel decât pre
vederile planului, la Turnătoria 
de tuburi cu 22%, la Turnătoria 
de oțel cu 31%, și la Forje cu 
39,4%.

Aceste rezultate se datoresc 
muncii depuse de către Organiza
ția de Partid și Sindicat în antre
narea muncitorilor și tehnicie
nilor în întreceri socialiste, totodată 
elanului de muncă cu care s’a 
continuat întrecerea, sub lozinca 
„să folosim din plin capacitatea 
utilajului nostru'.

Rezultatele obținute în luna 
Martie într’adevăr au fost bune, 
dar dacă ținem cont de o serie 
de cauze obiective, constatăm 
că ele ar fi putiit să fie și mai 
bune. — Spre exemplu la Oțelă- 
ria Siemens Martin planul de 
producție a fost depășit, 
în schimb o serie de echipe de 
topitori oțelari sunt sub normă.— 
Acest lucru se datorește faptului 
că echipele respective n’au fost 
ajutate suficient de conducerea 
tehnică a secției, munca lor ne- 
fiind organizată în mod temeinic.

O altă cauză principală este 
aceea că metoda sovietică de ela
borare a șarjelor rapide, — ceeace 
constă în menținerea temperaturii 
constante a cuptorului, — n’a fost 

, extinsă în întreaga secție. Vedem 
că echipele prim-topitorilor Ilea 
Ioan, Ilea Gheorghe și altele cari 
au urmat exemplul oțelarului 
fruntaș Simeria Gheorghe, reali
zează cele mai mari depășiri de 
normă, în acelaș timp cele mai 
însemnate economii.

Din cele arătate mai sus rezultă 
că munca de popularizare a frun- 
tașitor și a metodelor lor de 
muncă la Oțelăria Siemens Martin 
a fost insuficientă. — Organizația 
de bază pe secție și Comitetul 

sindical al secției trebue să pună 
Un accent se-ios pe popularizarea 
metodelor de topire a oțelarului 
sovietic Mafulineț, fiind știut că 
rezultatele aplicării acestei metode 
dau roadele cele mai bune

La Furnale producția este sub 
plan cu 5,32%. — Dacă analizăm 
situația furnalului Nr. 4, putem 
vedea că aceasta poate să și înde
plinească planul. Cauza care face 
ca furnalul Nr. 4, să fie sub normă 
este aceea că nu i se acordă 
atenția cuvenită, de multe ori 
furnalul mergând gol. In felul 
acesta nici indicele tehnic nu se 
realizează fiind și în prezent cu 
2,2%, sub normal iar la rândul 
lor consumurile specifice, pe tona 
de fontă se măresc cu mult, ridi
când prețul de cost al fontei 
noastre.

Organizația de bază, Comitetul 
sindical din secție și conducerea 
tehnicătrebue să ia măsuri serioase 
de îmbunătățire a lucrului pentru ca 
obiectivele întrecerii socialiste cu 
„Sovrommetal" Reșița să fie în
deplinite. — In acelaș timp trebue 
să ducă o luptă continuă pentru 
lichidarea absențelor nemotivate 
în serviciu, deoarece procentajul 
acestuia a crescut față de trecut.

La Laminoare producția este 
deasemeni cu mult sub plan și 
sunt cantități mari de laminate de 
proastă calitate. — Pe lângă că 
există condițiuni obiective ca: 
transportul și altele ce împiedecă 
îndeplinirea planului și fabricarea 
produselor de bună calitate sunt 
o serie de lipsuri în cadrul secției 
care trebuesc grabnic l'ch'date.— 
Printre acestea se numără lipsa 
de răspundere personală și lipsa 
de control asupra calității produse
lor.

Trebue creiată o astfel de at
mosferă ca fiecare grupă sindicală, 
fiecare echipă, schimb și om să 
vegheze și să intervină împotriva 
acelora care comit acte de indis
ciplină, dau dovadă de lipsă de 
răspundere personală și lipsă de 
conștiinciozitate în lucru. — Să 
ajungem acelo ca fiecare munci
tor să devină conștient de felul 
dăunător al absențelor nemotivate 
și a actelor de indisciplină în 
muncă, să fie convins că prin 
acestea produce pagube colecti
vului, dar în acelaș timp pierde 
și el personal, micșorându-i-se 
salarul. — Trebuesc luate măsuri 
pe cale administrativă, iar unde 
s’au luat să fie extinse, dema- 
scând cu hotărîre pe acei cari mai 
persistă în mentalitatea comodi
tății și indisciplinei în muncă, 
pierzând timpul degeaba în diferite 
sectoare de muncă.

Comitetul Sindical al Combina
tului nostru trebue să ducă o 
serioasă muncă pentru intensifica
rea întrecerii socialiste și pentru 
asigurarea continuității sale.

Pentru desvoltarea întrecerii 
socialiste, fruntașii, inovatorii, ra- 
ționalizatorii, etc. și metodele lor 
trebuesc larg popularizate pentru 
ca inițiativele bune ale muncitorilor 
să fie extinse în toate sectoarele 
de muncă, folosite spre ridicarea 
producției și a productivității 
muncii.

Toți muncitorii, de toate cate
goriile au datoria să-și ascută la 
maximum vigilența proletară, ve
ghind în permanență la locul lor 
de muncă, demascând fără cru
țare pornirile dușmanului de clasă, 
asigurând astfel îndeplinirea Pla
nului de Stat pe 1950-
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Turnătorii de oțel 
produc de mult în contul 

trimestrului doi

Muncind cu însuflețire în ca
drul întrecerii socialiste, având 
sprijinul necontenit al organizației 
de Partid și al Sindicatului, munci
torii șl tehnicienii dela Turnătoria 
de oțel a Combinatului nostru au 
obținut noi victorii în lupta 
pentru îndeplinirea Planului de 
Stat.

Astfel, datorită elanului cu care 
s’a desfășurat întrecerea socia
listă și printr’o mai bună organi
zare a lucrului, ei au reușit ca 
până în ziua de 18 Martie să 
termine programul de producție 
pe primul trimestru al anului 
1950.

Din această dată ei au început 
să toarne primele piese în contul 
celui da al doilea trimestru al 
anului. In acest timp s’au evi
dențiat în mod deosebit echipele 
conduse de Kiss Ștefan care 
a depășit programul de producție 
cu 100% și de Navratil Emil 
care deasemenea și-a depășit pro
gramul de producție cu 70,5%.

Brigada de tineri condusă de 
ucenicul Bozdoc Teodor și-a de
pășit programul cu 78%.

Szabo Carol 
corespondent

Brigăzile dela 
întreprinderea 12 
de Construcții depășesc 

cu mult normele

La întreprinderea Nr. 12 de 
Construcții, brigăzile dau rezultate 
tot mai bune în producție.

La lucrările de baracamente 
care au fost programate dela 11 
Februarie până la 16 Mar'ie, bri
gada de dulgheri condusă de 
Holtzinger Matei și-a luat o serie 
de angajamente ca: Terminarea 
lucrărilor înainte de termen, de
pășirea programului de producție 
cu 60% și reducerea prețului de 
cost la aceste ldcrări cu 20%.

Organizându-și munca, dulgherii 
din brigadă au reușit să-și depă
șească propriile lor angajamente.

Astfel lucrarea a fost terminată 
în ziua de 5 Martie, deci înainte 
de termen cu 11 zile, programul 
fiind depășit cu 133%, iar prețul 
de cost redus cu 31% la această 
lucrare.

Prin munca lor s’a obținut o 
economie de timp de 3256 ore 
salariul crescând pe cap de mun
citor cu 124%.

Dulgherii acestei întreprinderi 
sunt hotăriți să-și îmbunătățească 
metodele de muncă, să-și depă
șească sarcinile ce le revin din 
plan și prin aceasta să contribue 
la întărirea Patriei.

Bartha I. 
corespondent

Mlerouri, 29 Martie 1950

Popoarele luptă pentru pace
Apelurile Congresului Partizanilor 

Păcii întrunit la Stockholm
Sesiunea a IlI-a a Comitetului 

Mondial al Partizanilor Păcii a 
fost primită dușmănos de către 
presa de dreapta. Se părea că 
grupul progresist dela Stochholm, 
care organizase atacul împotriva 
inerției suedeze, va avea prea 
puțin succes.

Totuși s’a dovedit că mișcarea 
partizanilor păcii e în vădit pro
gres; sesiunea a IlI-a a Comite
tului Mondial la Stockholm s’a 
desfășurat cu o putere impresio
nantă ; muncitorimea a dovedit 
interes și vigoare. S’a văzut că 
acest popor nordic, liniștit și pla
cid, la meetingul din seara de 
18 Martie, a subliniat cu entuziasm 
ironiile și săgețile lui Ilya Ehren- 
burg adresate capitaliștilor anglo- 
americani.

La acelaș meeting, curieri ai 
păcii dela hotarele țării au adus 
președintelui Frederic Joliot Curie 
mesagii și daruri. Organizațiile 
muncitorești s’au înfățișat cu flori. 
Vădit că muncitorimea era câști
gată pentru cele două apeluri ale 
Comitetului Mondial al Partizani
lor Păcii, discutate și votate în 
aceeași zi, de 18 martie.

PRIMUL APEL:
Cerem interzicerea necondițio

nată a armei atomice ca armă de 
agresiune și de distrugere în

Tineretul luptă pentru pace
Succesele tinerilor în cadrul 

Săptămânii Mondiale a Tineretului
Săptămâna Mondială a Tine

retului s’a încheiat. In cele 7 zile, 
milioanele de tineri din întreaga 
lume, încadrată în F. M. T. D. 
și-au intensificat acțiunile pentru 
pace, pentru o viață mai bună.

In timp ce în țările capitaliste, 
tinerii luptă prin greve și demon
strații, iar în alte țării lupta pen
tru libertate se duce cu arma în 
mână, în țara noastră brigăzile 
utemiste dau cărbune, minereu 
fontă și oțel din belșug.

Brigăzile utemiste de furnaliști, 
oțelari, turnători, constructori și 
strungari, în cinstea Săptămânii 
Mondiale a Tineretului au dat 
rezultate frumoase în producție.

Prin încrederea pe care Parti
dul a acordat-o tineretului, cel de 
al doilea furnal, reconstruit, i-a 
fost încredințat spre conducerea 
acesteia.

Brigăzile de tineri furnaliști, 
dela Furnalul Nr. 1, al tineretu
lui, și-au dat pe deplin aportul. 
Brigada condusă de utemistul 
rrim topitor Baba Ioan într’una 
din zilele trecute a încărcat 34 
ghifte în 8 ore, depășind norma 
cu 42,5%, obținând un nou re
cord la încărcarea furnalelor.
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massă a oamenilor și stabilirea 
unui strict control internațional 
asupra aplicării acestei hotărîri.

Vom considera drept criminal 
de război acel guvern care va 
folosi primul arma atomică împo
triva oricărei țări.

Chemăm pe toți oamenii de 
bună credință din întreaga lume 
să semneze acest apel.

AL DOILEA APEL:
Adresăm tuturor oamenilor de 

bună credință propunerea de a 
desemna reprezentanți la cel de al 
doilea Congres Mondial al Parti
zanilor Păcii care va avea loc în 
ultimul trimestru al anului 1950 
în Italia.

Ne adresăm tuturor organizații
lor sociale și religioase, tuturor 
muncitorilor pe tărâm cultural și 
tuturor oamenilor cinstiți care, 
indiferent de opiniile lor în ce 
privește cauzele actualei tensiuni 
în situația internațională, sunt ne
liniștiți de această situație și do
resc în mod serios să r stabi
lească relațiile pașnice dintre 
popoare.

Propunem ca bază pentru rea
lizarea unei înțelegeri interzicerea 
armei atomice și condamnarea 
acelui guvern care va folosi pri
mul arma atomică.

(Din Scânteia)

Prin introducerea metodelor 
sovietice de elaborare a șarjelor 
rapide, a vestitului prim-topitor 
Matulineț, la „Cuptorul Tineretu
lui" echipa prim-topitorului utemist 
Ilea Gheorghe, în cadrul Săptă- 
mâii Mondiale a Tineretului a 
depășit programul cu 22,64%.

Echipa lui a fost urmată de 
a lui Bârlea Traian și a lui Pe- 
troesc Ioan.

Exemplu ne poate fi brigada de 
tineri dela Turnătoria de oțel con
dusă de ucenicul anul IV Bozdoc 
Teodor, care în perioada primelor 
2 decade ale lunei Martie a dat 
cu 77% mai multe piese, lucrând 
din data de 18 Martie în contul 
celui de al doilea trimestru.

Nici cele două brigăzi de con
structori dela Construcții Meta
lice nu s’au lăsat mai prejos, iar 
din ziua de 22 Martie lucrează 
pentru cel de al doilea trimestru.

Săptămâna Mondială a Tinere
tului a fost sărbătorită prin mun
că, manifestări sportive și prin 
conferințe despre viața și munca 
eroică a Comsomolului. Tinerii 
U.T.M.-iști din uzină, școli și pi- 
onerii, au ascultat cu multă dra
goste aceste conferințe luându și 
angajamentul de a se inspira în 
muncă din glorioasa experiență 
a gloriosului Comsomol leninist- 
stalinist.
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MAXIM GORK1
A. M. Gorki, — genial maestru 

al cuvântului, publicist înflăcărat, 
critic înțelept, fondatorul literaturii 
sovietice, — în întreaga sa acti
vitate a fost un avântat luptător 
pentru fericirea poporului, pentru 
triumful comunismului.

încă cu mulți nni înainte de 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, Gorki, — descriind 
chipurile eroicilor luptători pentru 
triumful cauzei poporului, — a 
imprimat în actele eroilol săi acele 
nobile calități ale omului, care 
s’au desvoltat pe deplin în socie
tatea sovietică.

Gorki a arătat viața și năzuin
țele poporului, a întipărit pe vecie 
frumusețea și forța caracterului 
rus. Fiecare pagină din opera lui 
este o chemare la luptă împotriva 
forțelor reacționare, pentru mă
reața cauză a eliberării oamenilor 
muncii, Gorki a fost printre primii 
care a luat o atitudine net anti
fascistă și îi ura pe imperialiști 
cu toată puterea sufletului său.

Apariția lui Gorki în literatura 
rusă este legată nu numai de 
continuarea celor mai bune tra
diții ale literaturii clasice ruse și 
mondiale, dar și de transformările 
principiilor de a reda viața, care 
erau proprii literaturii trecutului, 
crescută în condițiile societății 
moșierești și capitaliste.

Marxism-leninismul ne învață 
că arta socialistă analizează critic 
arta epocelor anterioare, adoptând 
trăsăturile ei progresiste noilor 
sarcini ale luptei sociale.

Gorki a intrat în literatură în 
apoca mișcării muncitorești de

O fugă și un referat!
Vă spun drept, nu am nici streche, 
Nu sunt niei într’o ureche, 
N'am eamet niei de turist, 
Nu sunt zău nici bicielist, 
Nu știu nici ee-i velodrom, 
N'am fugit în maraton, 
La crosuri nu eoncurez, 
Nu fug să mă antrenez, 
Fug așa ca disperatul 
Când la unul, eând la altul, 
Ba mă vezi pe scări urcând, 
Ba ea trenul coborând 
Și uite — așa eu fae naveta 
Pareă alerg mereu ștafeta. 
Întâi am fugit la Sfat, 
... La Oficiul de ’nchiriat 
Și văzând că nau să-mi dea 
Mi-a venit în gând ceva: 
Am luat toc și hârtie 
Și m’am apucat a scrie, 
Subsemnatul P. T. V.
Cu slujba la O. 8. M 
... Cu respect vă rog să-mi dați 
Sau vă rog să-mi acordați 
Unde-o fi, numai să fie, 
O cameră eu ehirie.
Am semnat-o eu și șeful, 
Am fugit la obăr-șeful, 
A scris „Da" și a semnat 
O fugă ... și-un referat ! 
Având „da" în mențiune 
Fugii la Direcțiune
— „Noroc bun" . . . solicite?. . . .
— „Știu, dă-o 8’0 dirijez" 
L. S. 16, și a semnat...
O fugă și-un referat! 
Iată-mă lângă o masă 
Aproape eu limba scoasă.
— „Aiei este dirijată?"
— Da . . . dar nu e aprobată! 
Și-a pus și ei o mențiune 
„Vrem viza Direcțiunii".
A pus punct și a semnat 
O fugă și-un referat !
— „Noroc bun" . . . solicitez . . .
— Știu, dă-o s'o dirijez. 

massă din Rusia. Oglindind în 
opera sa realitatea socială-istorică, 
scriitorul proletar a arătat, cu 
minunată forță, creșterea conștiin
ței clasei muncitoare, viața ei grea 
și plină de suferințe, eroismul ei 
fără seamăn în lupta împotriva 
autocrației și credința ei înflăcărată 
în victoria revolufiei, în triumful 
socialismului.

In opera sa, Gorki a demascat 
cu toată puterea concepțiile bur
gheze, opunându-le ideile proleta
riatului revoluționar. Pentru prima 
dată in istoria literaturii ruse, el 
a redat chipul eroului pozitiv — 
luptătorul ieșit din rândurile clasei 
muncitoare.

In operele literaturii sovietice, 
Scriitorii arată pe adevărații eroi 
ai vieții contemporane, pe cei mai 
buni reprezentanți ai poporului, 
luptători activi pentru noi victorii 
în construirea socialismului. Scrii
torii sovietici au reușit să repre
zinte esența socialistă a patriotis
mului sovietic, eroismul oamenilor 
care este strâns legat de ideile 
bolșevice, de ideile Partidului lui 
Lenin și Stalin.

A. M. Gorki a muncit mult și 
a cules rodnice rezultate în con
ducerea unor cadre talentate de 
scriitori tineri. Mulți scriitori au 
fost îndrumați și stimulați de cu
vintele lui.

Gorki a fost și rămâne pentru 
noi toți, marele maestru și dascăl 
care și-a consacrat toate forțele 
mărețului său talent cauzei creă
rii unei culturi noi, socialiste.

(Agerpres)

— Mă rog este dirijată, 
Dar nu este aprobată,
A scris iar tot cu cerneală. 
„Nu-i trimiteți de pomană, 
Nu fiți fără socoteală.
Aici nu este ospiciu
Și mă rog nu-i nici oficiu . . . 
A pus punct și a semnat
O fugă și-un referat! 
Iar m’am dus tot lângă masă, 
Dar acum cu limba scoasă.;
— Uite dom’le, referatul 
S’a sfârșit cu alergatul?
El eu stilu-i primitiv 
A scris: „Administrativ"
Și din nou, iar a semnat... 
O fugă și-un referat! 
Intr’un suflet am fugit, 
Unde ei mi-au poruncit.
— „Să trăiți, am fost trimis, 
Dar priviți . . . aici e scris
— „Nu i de competința noastră" 
A scris privind pe fereastră,
A pus punct și a semnat
O fugă și-un referat! 
Iată-mă iar lângă masă 
Transpirat cu limba scoasă, 
Uite înc’un referat,
— „Mai am mult de alergat?"
— „Ce plictisitor mai ești, 
Ei, ia spune ce dorești?" 
Am rămas, vă spun, „tâmpit"
— »Păi . . . cameră de locuit."
— „Nu avem ..." De ce n'ai spus ?
— „Păi nu este aicea scris?" 
A tras o fluerătură
Și a scris: „Registratură". 
„In evidență", va primi 
Cameră când s’o goli.
A pus punct și a semnat. . . 
O fugă și-un referat!

Micuță Tănase

NEGLIJENȚA IN MUNCĂ 
dă naștere rebuturilor, iar acestea sunt 

în dauna muncitorilor
In ziua de 10 Martie a. c. șeful de 

echipă Lucaci Nicolae dela Turnătoria de 
fontă, a primit carnetul de salarizare.

Era foarte nerăbdător să-și vadă sala
riul, știind că pe luna aceea a depășit 
norma cu 85 Ia sută. Era mulțumit. Avea 
un acord de 5999 lei, iar salarul total de 
13.312 lei. Mai avea de primit 8051 lei, 
deoarece primise un avans de 4200 lei.

In drum spre casă a hotărît ca din 
bani să-și cumpere un costum de haine, 
iar restul să rămână pentru cele necesare 
până la avans. * **

In ziua următoare Cornel—fiul cel mare 
al tovarășului Lucaci, împreună cu maică- 
sa au plecat la magazin pentru a cumpăra 
costumul.

Cornel și-a ales un costum, însă maică- 
sa n'a fost mulțumită. La un costum a 
obiectat că nu este egal în mâneci, la 
altul că are pete, probând astfel copilului 
mai multe costume până ce a cumpărat 
unul.

* » »
Pe când Cornel și cu maică-sa se în

drepta spre casă cu costumul, tatăl lui, 
ca șef de echipă, și-a antrenat întreaga 
echipă în întrecere cu celelalte echipe. Era 
o situație foarte critică pentru oțelarii dela 
O. S. M. Lipsa de l’ngotiere împiedeca 
producția de oțel și periclita îndeplinirea 
angajamentelor luate. Această lipsă o 
puteau înlătura numai turnătorii de fontă, 
prin sporirea producției de lingotiere. Au 
trecut 15 zile din luna Martie. In acest 
interval de timp echipele de turnători 
aflate în întreceri s’au sbătut pentru a 
produce cât mai multe eochile.

Pe cele 15 zile ale lunei Martie tov. 
Lucaci a depășit norma cu 110 la sută, 
a fost mulțumit, deacum câștigul lui o să 
fie mai mare ca luna trecută. Și-a făcut 
planul, ca din salariu să cumpere un cos
tum și o rochie pentru soțis.

Dar tocmai când planurile lui au fost 
făcute, normatorii și control-recepția l-au 
anunțat că din liilgotierele executate de 
el și echipa lui, 11 000 kg. sunt rebutuii, 
iar restul sunt de o proastă calitate. A 
mai fost anunțată tot în aceiaș zi și echi
pa lui Andronic Alic că din 14 piese spe
ciale de canalizare 80 la sută sunt rebuturi, 
iar restul sunt de o proastă calitate 
Făcându-se un calcul s’a constatat că 
piesele rebutate prezintă o pierdere pentru 
uzină în valoare de 277.000 lei și a stagnat 
producția de oțel, care ar fi putut să fie 
cu 30 tone mai multă. La această veste

Din Țara Socialismului
Creșterea continuă a venitului național al 

Uniunii Sovietice și a veniturilor 
muncitorilor și țăranilor

Lichidarea claselor exploatatoare și pa. 
razitare din U R.S.S, lipsa crizelor și a 
șomajului au creat condițiile pentru creș
terea continuă a venitului național (al po- 
po ului) și pentru neîntrerupta ridicare 
a nivelului material și cultural al poporu
lui sovietic.

In anii planurilor cincinale antebelice, 
venitul național al U R S.S. a crescut cu 
mai mult de cinci ori.

In timpul planului cincinal postbelic, 
venitul U R.S.S. crește deasemenea în 
ritm accelerat. In anul 1949 el s’a mărit 
cu 17 la sută în comparație cu anul 1948 
și a depășit cu 36 la sută pe cel din anul 
antebelic, 1840.

„Problema repartiției venitului național 
pe clase, — arată tovarășul Stalin, — 
este problema fundamentală în ceeace 
privește situația materială și culturală a 
muncitorilor și țăranilor". (Opere v. 12, 
pag. 293).

In Uniunea Sovietică munca a fost eli
berată de exploatare. Veniturile pe care

Noi stațiuni balneare în Asia Centrală
In republicile din Asia Centrală 

au fost descoperite in ultima 
vreme localități care posedă remar
cabile proprietăți curative. Au fost 
găsite izvoare cu calități radio
active, cu ape sulfuroase și acid 
carbonic, în jurul cărora Ministe
rele Sănătății din Uzbekistan, 
Turcmenia șl Kazahstan vor clădi 
sanatorii noi. De curând a avut 
loc la Așaoad o consfătuire a sa- 

Lucaci s’a făcut palid, simțind o rușine 
față de colegii lui.

In goana lui după salar nu mai vedea 
nimic în jurul lui. Nu mai putea constata 
care piese sunt bune și care sunt rele. 
I se părea că toate sunt de bună calitate.

In aceiași zi, mergând spre casă s’a 
întâlnit cu mulți muncitori cunoscuți, dar 
lui îi era rușine și î-i făcea impresia că 
toți au auzit de isprava lui și pentru 
aceasta î-i ocolea.

Acasă s’a așezat la masă. Soția și copii 
l-au întrebat mirați de cauza supărării lui. 
Mai târziu a început să-și povestească 
isprava.

Cornel l-a ascultat cu multă atenție. 
Auzind însă că este vorba de produse de 
proastă calitate, timid a intrat și el în 
discuție. „Uite, costumul meu deși l-am 
îmbrăcat numai de câteva ori, a început 
să se rupă în coate și să se descoase". 
Mama și copii au așteptat să se ivească 
o ceartă din pricina acestui costum, dar 
spre mirarea lor Lucaci a oftat adânc și 
a spus. „Nu ești tu vinovat, știu eu cine 
poartă vina. Sunt mulți ca mine, sunt 
mulți acei cari lucrează așa cum am lu
crat și eu în luna aceasta. Și iată ce s’a 
întâmplat. Ne-am bucurat cu toții de un 
câștig mare. Am vrut să câștig mai mult, 
iar din această cauză am produs pierderi 
mari țării noastre

In momentul când familia lui Lucaciu 
își manifesta nemulțumirea lor față de 
proasta calitate a costumului, în secția O. 
S. M. muncitorii dela gropile de turnare 
împreună cu întreaga secție își arătau 
nemulțumirea lor față de lingotierele de 
proastă calitate executate de echipele dela 
Turnătoria de fontă.

A doua zi tov. Lucaciu a plecat din 
nou la serviciu, dar de data aceasta ho
tărît să munciască mai bine, să înlăture 
lipsurile acelea, fiindcă acum își dădea și 
mai bine seama ce înseamnă o marfă de 
proastă calitate și cine suferă de pe urma ei.

Ajuns în secție a rămas mirat Gazeta 
de perete nu mi-1 critica, nu spunea nimic 
despre fapta lui.

S’a gândit atunci tov. Lucaci că ar fi 
fost bine ca gazeta de perete și control- 
recepție să-1 fi criticat la turnarea primelor 
cochile de proastă calitate, astfel ar fi 
ajutat mult la îmbunătățirea calității pie
selor turnate și ar fi evitat pagubele se
rioase ce le-au produs muncitorii dela 
Turnătoria de tontă prin neatenția lor în 

muncă.
Mitrofan Aurel 

corespondent

înainte exploatatorii le storceau din munca 
poporului, rămân acum ale acestuia și 
sunt folosite o parte pentru lărgire aproduc- 
ției și formarea de noi cadre de muncitori, 
mărindu-se astfel veniturile oamenilor 
muncii. In Uniunea Sovietică trei sfe'turi 
din venitul național, este utilizat pentru 
îmbunătățirea stării materiale și culturale a 
oamenilor muncii și aproape o pătrime 
pentru lărgirea producției socialiste, 
ceeace folosește tot oamenilor muncii.

Creșterea continuă a venitului național 
al Uniunii Sovietice a permis îmbunătățirea 
simțitoare a situației materiale a muncitori
lor, țăranilor și intelectualilor. Veniturile 
muncitorilor și funcționarilor, (comparate 
după valoare) au crescut în anul 1949 cu 
12 la suta față de anul 1948 și cu 24 la 
sută față de anul 1940 Veniturile țărani
lor au crescut în anul 1949 cu 14 la sută 
față de anul 1948 și cu 30 la sută față 
de anul 1940.

(Agerpres)

vanților medici din Turkmenia, 
Kirghizia, Tadjikistan și Kazahstan 
în care consfătuire s’a luat hotă- 
rîrea de a lărgi cercetările științifice 
în domeniul balneologiei. S’a ho
tărît deasemenea că centrul care 
va conduce aceste lucrări de cer
cetări științifice în balneologia 
Asiei Centrale va fi Institutul 
„Samașc* din Tașknet.

(Agerpres)

Pentru a da o hrană de bună 
calitate, consistentă, cu calorii 
suficiente și cu un preț cât mai 
scăzut, Serv. Administrativ a în
ființat o fermă de porci în care 
au fost crescuți și îngrășați peste 
105 porci și scroafe.

Prevăzându-se o desvoltare con
siderabilă a Combinatului, implicit 
mărirea numărului de abonați la 
cantină, Serviciul Administrativ a 
cerut și a obținut aprobarea în
ființării unei noi ferme cu o ca
pacitate de 500 porci.

Serviciul Investiții și-a luat an
gajamentul de a executa lucrarea 
până la 1 Noemvrie 1949 și a 
trecut imediat la lucru.

S’a demontat prima jumătate a 
vechei ferme din incinta uzinei și 
s’a mutat în colonia „Ceangăi*'.

Se părea că lucrul odată înce
put va merge în aceiaș ritm și în 
primăvară vor fi create cele mai 
bune condițiuni de procreere.

A trecut 1 Noemvrie, s’au luat 
angajamentele pentru 1 Decemvrie, 
apoi pentru 21 Decemvrie, pentru 
15 Ianuarie, 15 Februarie, 15 
Martie, 31 Martie și . . . angaja
mente au rămas.

In luna viitoare se așteaptă ca 
cele 60 de scroafe să dea naștere 
la purcei și acest fapt departe de 
a bucura Serviciul Administrativ, 
îl pune pe gânduri

Acum când 81 de porci stau 
câte 6 într’o boxă și se stânjenesc 
unii pe alții este destul de greu, 
deoarece au murit destui porci, 
dar ce se va întâmpla când fie
care scroafă va mai avea câte 
6—10 purceluși?

Desigur că sunt toate probabili
tățile că majoritatea lor vor muri 
loviți de cei mari.

Această problemă privită mai 
profund, ne face să vedem clar 
că pierderea unui număr atât de 
important de purcei, duce la men
ținerea prețului de cost al abona
mentelor și a calității hranei, care 
s’ar putea îmbunătăți în folosul 
muncitorilor numai printr’un mic 
efort al Serviciului de Investiții. 
Materialele sunt aduse și stau sub 
pază permanentă (o cheltuială în 
plus), însă nimeni nu se gândește 
a se apuca de lucru.

E necesar a se termina imediat 
locuința îngrijitorilor și a pazni
cilor și cealaltă jumătate ce mai 
este de făcut pentru fermă.

Să privim just această chestiune, 
deoarece de ea depinde îmbună
tățirea condițiunilor de hrană a 
muncitorilor noștri, care cu atât 
vor putea produce mai mult și 
mai bun cu cât vor avea asigu
rată o hrană mai bună.

Simko Ștefan 
corespondent

MQNIFESTfiRI CULTURALE în cadrul 
Săptămânii Mondiale a Tineretului

In ziua de 25 Martie, Ziua Ma- 
nifestațiunilor culturale din cadrul 
Săptămânii Mondiale a Tineretului 
a avut Ioc în sala Cazinoului 
Muncitoresc din localitate desfă
șurarea programelor artistico-cul- 
turale executate de echipele cul
turale din uzină, din satele din 
jurul Hunedoarei și din școlile 
din localitate.

După terminarea reprezentațiilor 
artistice, comisia de analiză 
a împărțit premii echipelor care 
au dat programele cele mai bine 
reușite. Astfel, a fost premiată cu 
premiul I echipa artistică a Școalei 
Profesionale Siderurgice din loca
litate. Cu premiul 11 echipa artis
tică a organizației de bază U.T. M. 
a secției C. F. U., cu premiul III 
echipa Căminului cultural din 
Nădăștia Superioară și cu premiul 
IV echipa artistică a Școalei Teh
nice Profesionale de fete din loca
litate. Au mai primit mențiuni 
echipele artistice a Școalei Tehnice 
Medii Siderurgice, echipa Între
prinderii Nr 12 de Construcții și 
echipa Căminului cultural din 
Ghelar. C. Enoiu
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Un raid-anchetă în jurul gazetelor de perete

Unele gazete de perete au progresat, 
iar munca altora trebue îmbunâtățită

într’un raid-anchetă întreprins 
de ziarul nostru în ziua de 25 
Martie a. c. în jurul gazetelor de 
perete din Uzină, am constatat că 
unele colective redacționale ale ga
zetelor de perete au făcut progrese 
în muncă, obținând realizări fru
moase, și în aceiaș timp am putut 
constata o serie întreagă de lipsuri 
la foarte multe din acestea. Redăm 
mai jos câteva aspecte din munca 
colectivelor de redacție ale gazetelor 
de perete. — „Laminatorul", „Șan
tierul", „Colaborarea", „Magazio
nerul", „Oțelarul", „Laborantul'1, 
„îndrumătorul C.F.U “ |dela Depoul 
de Sus, „îndrumătorul C.F.U." dela 
Gara de Sus, „Furnalistul", „Tur
nătorul", „Autotransport", „Viața 
Nouă" Edil, „Noi Construim", „Con
tabilul socialist*', „Eliberatorul", 
„Calitatea și Forjorul".
Unde se folosește critica, acolo 

se văd și rezultatele
Privind unele gazete vedem că aces

tea,—prea puține la număr, —folosesc 
cu curaj arma crticii.

La gazeta de perete „Laminatorul** 
găsim un articol în care sunt criticate 
în mod serios birourile organizațiilor de 
bază și colectivul redacțional al gazetei 
pentrucă nu s'au îngrijit de buna func
ționare a gazetei de perete. In urma 
acestei critici, atât birourile organizații
lor de bază, cât și colectivul redacțional 
și-au luat angajamentul de a lichida cu 
lipsurile și a îmbunătăți munca la edi
tarea gazetei. In felul acesta colectivul 
gazetei „Laminatorul “ și-a îmbunătățit 
mult munca față de trecut, iar în prezent 
gazeta a devenit una din cele mal bune 
din uzină.

„Șantierul", gazeta de perete dela 
Investiții, critică cu tărie unele metode 
greșite în muncă, între cari și acela de 
a muta fără rost oamenii depe un șan
tier pe altul munca neavând 
continuitate. Ca rezultat al criticii, a- 
ceastă metoda greșită a fost înlăturată 
în bună parte de conducerea serviciului, 
iar munca s’a îmbunătățit în mod 
simțitor.

La gazeta de perete „Colaborarea" a 
Administrativului se publică un articol 
în care sun criticați acei funcționari 
cari nu dau importanță ridicări nivelului 
lor profesional, lipsind dela școala de 
cantabilitate. In urma acesteia, o parte 
din funcționarii criticați au lichidat cu 
absențele dela școală, frecventând-o în 
mod regulat.

Popularizarea fruntașilor este 

o preocupare a gazetelor 
„Oțelarul1' și „Șantierul"

Prea puține gazete de perete avem 
în uzină, care să se ocupe în mod per
manent de popularizare și prin aceasta 
de stimular a fruntașilor, evidențiaților, 
raționallzatorilor, inovatorilor, etc. Intre 
aceste puține se numără gazetele „Oțe
larul" și „Șantierul". Acestea populari
zează în mod concret cu fapte pe acei 
cari au adus îmbunătățiri în muncă, au 
depășit normele, etc. O metodă bună se 
folosește la gazeta de perete „Oțelarul". 
Colectivul acesteia a luat inițiativa de 
a decupa articole apărute în „Scânteia," 
„Viața Sindicală" și alte ziare în legă
tură cu fruntașii din secție și cu criticile 
aduse secție.

Gazete de perete care se ocupă 
de probleme actuale

întocmirea noului Contract Colectiv 
a fost un eveniment important în ultimele 
trei săptămâni Colectivele redacționale 
ale gazetelor de perete „Oțelarul" și 
„Magazionerul* publică în acest sens 
articole bune, în care relatează felul de 
întocmire a vechilor contracte colective 
pentru fiecare muncitor în parte.

Pe lângă faptul că articolele descriu din 
angajamentele Administrației și salaiia- 
ților în general, este legat de specificul 
locului. Articolele sunt mobilizatoare și 

cheamă pe toți muncitorii să participe, 
prin propuneri juste, la întocmirea noului 
Contract Colectiv.

Lupta pentru pace, este sarcina cen
trală a Partidului nostru. Prea puține 
colective redacționale însă au înțeles 
acest lucru. Intre acestea se află colec
tivul redacțional al gazetei „Laborantul". 
Acesta are un colț special închinat luptei 
pentru pace, în fiecare număr al gazetei 
apare articolul în legătură cu lupta pen
tru pace, și felul cum luptă pentru 
aceasta muncitorii și tehnicienii dela 
Laborator.

Gazetele de perete „Laboran
tul" și „Magazionerul" singu
rele sari se preocupă de 
ridicarea nivelului ideologic, 
politic și cultural al masselor.

O altă latură bună a gazetelor „La
borantul" și „Magazionerul" este aceea 
că acestea se ocupă în mod efectiv de 
educarea ideologică, politică și culturală 
a oamenilor muncii. La gazeta „Laboran
tul" găsim recenzia cărții „Manifestul 
Partidului Comunist" într’un colț special 
pentru recenzii de cărți ideologice, poli
tice și literare. Deasemeni la gazeta 
„Magazionerul" este publicată o recen
zie de roman, care se încheie cu con
cluzii sănătoase și fapte de urmat ale 
oamenilor sovietici.

Lipsuri ce denotă pasivitatea 
colectivului redacțional față de 

gazetele de perete
Dacă unele gazete de perete au făcut 

progreze în muncă, majoritatea lor au 
lipsuri foarte serioase, ce fac ca acestea 
să nu corespundă cerințelor, ele ncfiind 
organe mobilizatoare, organe cari să 
antreneze massele muncitoare în între
ceri socialiste, în lupta pentru îndepli
nirea Planului de Stat. Gazeta de perete 
dela C.F.U. — Mișcare, nu are măcar 
nici titlu și nici colectiv. Fondul acestei 
gazetei este împodobit cu lozinca: 
„înainte pentru îndeplinirea angajamen
telor luate în cinstea zilei de 21 De
cembrie", iar articolele sunt scrise pela 
jumătatea lunii Decembrie 949. Natural, 
că aspectul gazetei de perete mai sus 
arătate nu poate să denote altceva, 
decât o pasivitate și desinteres total 
față de acest organ, atât din partea bi
roului organizației de bază, a Comite
tului sindical de secție, cât și a colec
tivului redacțional.

Nici situația gazetei de perete dela 
Mecanică, — fără titlu — nu este mai 
bună. Aici fondul gazetei nu este schim
bat dela a doua Aniversare a Republicii 
Populare Române, iar articolele sunt 
generale și de mântuială. La „îndrumă
torul C. F. U.“ dela Gara de Sus găsim 
un fond din anul trecut, cu un singur 
articol, seris prin a doua decadă a lunii 
Ianuarie a. c.

Aceiaș situație o găsim la gazetele de 
perete „Turnătorul" dela Turnătoria de 
oțel,, „Furnalistul" dela Furnalpl Nr. I, 
și altele unde fondurile sunt vechi, iar 
articolele superficiale, generale și înve
chite, de câte două sau chiar trei luni. 
Pe lângă lipsurile arătate la ultimele 
gazete cele dela Modelărie, C. F. U. 
organizația de bază Nr 1 n’au nici titlu 
și nici colectiv.

Unele colective redacționale ca acele 
ale gazetelor „Autotransport" și „Tur
nătorul" se mulțumesc ca în loc de un 
articol, în care să popularizeze fruntașii 
cu rezultate șl metode de muncă, să 
afișeze câte un tabel lung, fără nici o 
precizare, nearătând cauzele evidențierii 
și metodele folosite în muncă de frun
tașii respectivi.

Rcelaș articol la... mai multe 
gazete de perete

Un fapt surprinzătoi introdus de unele 
colective redacționale este acela, că un 
articol scris de un tovarăș dintr’un sector 
de muncă sau altul se bate la mașină 

în două sau mai multe exemplare și 
se publică la tot atâtea gazete de perete. 
Spre exemplu la gazetele de perete 
„îndrumătorul C. F. F.* dela Depoul 
de Sus, la acea dela Mișcare și C. F. 
U. organizația de bază Nr. 1. găsim 
articolul „Contractul Colectiv" care este 
scris în trei exemplare și publicat la 
trei gazete. Pe lângă acestea articolul 
este scurt, fără sens, deoarece în câte
va cuvinte analizează vechile contracte 
colective, fără ca să vorbească vreun 
cuvânt despre noul Contract și sarcinile 
muncitorilor în întocmirea lui. — Aceiaș 
lucru se întâmplă la „Viața Nouă* Edil 
și „Noi construim". Se publică artico
lul „Lupta pe care o duc tinerii U. T. 
M.-iști din R. P. R.“, articol general 
nelegat de specificul secției. La gazeta de 
perete „Noi construim* și a Apaductu- 
lui găsim aceiaș articol: „Se apropie 
6 Martie"

Acest lucru constitue o lipsă foarte 
importantă deoarece colectivele redac
ționale mai sus arătate merg pe linia 
celei mai slabe rezistențe, de a publica 
orice material, în loc ca să ducă o in
tensă muncă de lămurire în rândul 
muncitorimii și să antreneze la scris 
din ce în ce mai mulți muncitori și 
tehnicieni.

Sunt gazete unde se gâtue 
critica

Un exemplu concludent în această 
privință ni-1 dă gazeta de perete „Con
tabilul socialist*. Ca răspuns la critica 
făcută de colectivul gazetei „Colabora
rea* pentru absențe dela școala de 
contabilitate, colectivul redacțional al 
gazetei „Contabilul socialist" admite ca 
să apară un articol cu o serie de ex
presii antipartinice și de gâtuire a cri
ticii. Printre altele articolul spune: „Să 
se lase păgubaș", „să se lase de pes
cărie", e vorba de colectivul gazetei 
„Colaborarea" care a criticat absențele. 
Mai departe vorbește de „principiul" 
„ori toți ori niciunul", în sensul că ori 
sunt criticați toți ori să nu fie criticat 
nimeni, în aceiaș timp autorul nu-și re
cunoaște lipsurile sale. Autorul încheie 
că nu s’a „supărat" pentru critică, însă 
nu-și ia nici un angajament. Asemenea 
atitudini nejuste și antipartinice trebue 
să dispară iar colectivul redacțional 
să-și ridice în permanență nivelul său 
politic și ideologic pentru a nu mai 
permite publicarea de articole asemă
nătoare.

Critica nu este folosită de 

majoritatea gazetelor de perete

Din cele 26 gazete de perete, văzute 
am constatat că numai trei gazete pu
blică articole critice. Colectivele redac
ționale nu sunt preocupate de gazetele 
de perete, din care cauză publică arti
colele în mod spontan și la diverse 
aniversări, fără a critica lipsurile din 
sectorul respectiv. La gazeta „Elibera
torul" nu găsim un ^asemenea articol 
cu țoale că rebuturile sunt dese și în 
cantități mari. Recent s’au rebutat 
11.000 kg. cochile. Gazeta nu ia nici o 
atitudine.

„Uzina Noastră" a sesizat în nenu
mărate cazuri mersul defectuos al 
transporturilor și mișcării din uzină, 
însă colectivele celor patru gazete, 
„îndrumătorul C. F. U." dela Gara de 
Sus, „îndrumătorul C. F. U.“ dela De
poul de Sus, gazeta organizației de 
bază C. F. U. 1. și gazeta Mișcării, ră
mân pasive față de aceste lipsuri 
foarte dăunătoare. Colectivele sunt 
desinteresate, iar editarea gazetelor se 
face în mod superficial, de mântuială.

La „Calitatea" dela Control și Recep
ție găsim o critică făcută Minelor Ghe- 
lar și transporturilor interne. Nu rela
tează însă nici o lipsă dela locul de 
muncă. Colectivul gazetei trebue să 
țină cont de aceasta, și să depună mai 
mult interes la criticarea lipsurilor în 
serviciul respectiv.

Se mai pun la gazete și . . > 
avize

Mai mult decât cele arătate sus, gă
sim gazete de perete cari publică anun
țuri. Un asemenea exemplu îl constitue 
„îndrumătorul C. F. U.“ dela Gara de 
Sus, unde găsim un anunț de convocare 
din 4 Ianuarie a. c. Acest fapt arată că 
gazeta de perete dela Gara de Sus a 
fost complect neglijată, ca devenind un 
organ administrativ și nicidecum organ 
mobilizator în lupta pentru îndeplinirea 
Planului de Stat.

Femeile nu sunt antrenate în 
muncă redacțională

Una din lipsurile remarcate este aceea 
că majoritatea colectivelor redacționale 
n’au pus accentul pe antrenarea femei
lor în muncă. Sunt exemple, ca acela 
dela „îndrumătorul C. F. U.“ unde de 
Ziua Internațională a Femeii, articolul 
dela gazetă a fost scris de un bărbat 
cu toate că în secție sunt numeroase 
femei. La gazeta centrală a uzinii 
„Viața Uzinei" dintre cele 14 articole 
publicate nu găsim nici unul scris de 
vre’o femeie.

Rămâne ca o sarcină pentru toate 
colectivele redacționale antrenarea fe
meilor în munca de corespondent la 
gazetele de perete, deoarece uzina 
noastră cuprinde un număr mare de 
femei.

Sunt gazete la locuri nepo
trivite

Un lucru important ce se cere este 
acela de a pune gazetele în loc vizibil 
și liber pentru ca ele să poată fi cetită 
de muncitori. Ori acest lucru nu se 
întâmplă în toate locurile. In fața gaze
tei de perete „Forjerul" găsim materiale 
stocate, din care cauză articolele sunt 
imposibil de cetit. Deasemeni găsim 
într’un loc nepotrivit gazeta de perete 
„Eliberatorul", In fața căreia staționează 
în permanență vagoane, sau sunt aran
jate diferite materiale.

Concluzii
Din raidul-anchetă au reeșit o serie 

de lipsuri. Intre cele mai importante 
se numără faptul că gazetele de perete 
nu oglindesc lupta oamenilor pentru 
pace. In gazete nu se folosește aproa
pe deloc critica și autocritica, totodată 
nu se popularizează îndeajuns fruntașii, 
raționalizatorii, inovatorii, etc. Raidul-an
chetă a scos Ia iveală faptul că gaze
tele de perete nu se schimbă regulat, 
ba mai mult unele sunt încă din anul 
trecut.

Rădăcinile acestor lipsuri provin chiar 
de sus, din lipsa de control și sprijin 
a secției de Propagandă și Agitație din 
Comitetul de Partid. Este necesar ca 
secția de Propagandă și Agitație să în
tărească în mod serios munca gazetelor 
de perete, să treacă la o imediată reor
ganizare a colectivelor, pentrucă gazetele 
de perete să se schimbe cât.mai repede, 
deoarece majoritatea acestora sunt 
încă din 6 Martie. Este necesar ca pe 
lângă instrucțiunile ce le dă secția de 
Propagandă și Agitație, să sprijine co
lectivele redacționale în munca lor.

Colectivele gazetelor de perete au 
datoria să-și ducă’la îndeplinire întoc
mai sarcinile trasate. Unele colective 
de redacție, fiind evidențiate s’au cul
cat pe laurii victoriei, iar azi se găsesc 
în situația ca gazetele conduse de ei 
să fie mai slabe ca în trecut. Se pot 
da numeroase exemple: „Calitatea", ga
zeta dela Mecanică, „Viața Nouă" Edil 
și altele.

Sunt gazete care prin metodele arătate 
mai sus și-au îmbunătățit munca în mod 
simțitor. Printre acestea se numără: 
„Laminatorul". „Oțelarul" și „Șantierul".

Colectivele redacționale ale gazetelor 
de perete criticate trebue se urmeze 
exemplul celor fruntașe pentrucă munca 
lor să fie rodnică, să fie capabile să 
mobilizeze oamenii muncii In lupta 
pentru îndeplinirea Planulu de Stat, 
concomitent cu lupta pentru pace.

V. Fii le și

Prin critică și auto
critica se înlătură 
lipsurile în munca

Marxism-leninismul ne pune 
la Îndemână o armă prețioasă de 
luptă pentru făurirea socialismu
lui, anume critica și autocritica. 
Nu există progres acolo unde 
lipsește critica și autocritica.

In ultimul număr al gazetei 
„Uzina noastră*, în articolul „Rea
lizări și lipsuri la Dispensarul Po
liclinic*, s’a făcut o critică aspră 
asupra activității secției „Pueri
cultura*.

Prin această critică am fost 
ajutat să văd just unele probleme 
care îmi păreau de mică impor
tanță.

Astfel, m’am convins că dacă 
luam legătură cu organizațiile de 
massă femenine, {puteam mări nu
mărul consultațiilor la dispensar 
iar dacă lucram mai activ pe teren 
reușam să-mi îndeplinesc planul 
de muncă.

Deasemeni ar fi trebuit să nu 
refuz a consulta adulții, ci trebuia 
să cer tov. medic director a-mi 
permite să consult adulții în ca
binetul unui coleg, urmând a mă 
înapoia în cabinetul pentru copii 
atunci când se ivea cazul.

Atitudinea de a refuza să con
sult copii la domiciliu când nu 
am fost medic de domiciliu, — 
acesta fiind un caz izolat — îmi 
iau angajamentul de a o lichida 
definitiv.

Pentru a putea îndeplini și depăși 
planul de lucru a secției „Pueri
cultura* voi depune toate efortu
rile, hotărât ca prin activitatea 
mea să realizez cele mai frumoase 
succese pentru a da sănătate co
piilor muncitorilor și prin aceasta 
să contribui la desvoltarea celui 
mai prețios capital, omul.

Dr. Carașca Pomplllu
Medic de copii

Contractul Colectiv 
a fost semnat

In ziua de 22 Martie a avut 
loc în sala de spetacole a Com
binatului nostru semnarea Con
tractului Colectiv. După o săp
tămână de studiere și prelucrare 
cu muncitorii și tehnicienii din 
Combinat s’au făcut 360 de pro
puneri. Contractul a fost înche
iat și semnat. La semnarea Con
tractului au luat parte Cornițele 
sindicale de secții, responsabilii 
de grupă, fruntașii în producție 
și alți sindicaliști. Cu acest prilej 
au luat cuvântul numeroși frun
tași în producție, luându-și anga
jamentul de a lupta pentru înde
plinirea sarcinilor din Contractul 
colectiv. A mai luat cuvântul to
varășii Popescu din partea Uni
unii Metalo-Chimice, Knezi, dele
gatul Ministerului, Farkaș Alexe 
Predintele Sindicatului C. S H. 
și tov. Popeți Ioan, directorul ge
neral al Combinatului Siderurgic 
Hunedoara, care în numele Di
recțiunii și-aluat angajamentul să 
sprijine din răsputeri realizarea 
întocmai a Contractului Colectiv.

La încheiere a luat cuvântul 
din partea organizației de Partid 
tov Boureanu Ștefan, secretar 
adjunct, care deasemenea în nu
mele Organizației dc Pârtie s’a 
angajat să sprijine din toate pute
rile realizarea Contractului Co
lectiv,
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FURNALUL Nr. 1,
„FURNALUL PAC1I“

In ziua d» 23 Marți» 19401a secția Fur
nal», a avut loc un meeting fulger ande 
muncitorii, tehnicienii și inginerii și-a 
exprimat dorința de a lupta pentru pace.

Pentruca imperialiștii ațâțători la 
război [să cu .noască și mai mnlt 
avântul de luptă pentru pace al 
masselor muncitoare din f a r a 
noastră, muncitorii au propus ca furnalul 
Nr. 1., „Furnalul Tineretului", să primească 
denumirea „Furnalul Păcii**.

Datorită grijii ce o poartă Partidul și 
Guvernul nostru pentru îmbunătățirea ni
velului de trai al oamenilor muncii, la 
Hunedoara funcționează în momentul de 
față 3 furnale, iar unul se reconstruește.

•* *
Era în anul 1946, Țara noastră fiind 

distrusă și sărăcită în urma războiului și 
bântuită de secetă, marea massă a țără
nimii de Moldova a pornit prin (ară pen
tru a găsi de lucru. Au sosit la Hunedoara 
sute de tineri, care în viața lor nu au 
văzut uzină, s’au angajat pentru ca exis
tenta să le fie asigurată. Nimeni nu le-a 
acordat atenție și erau muta(i dintr’o sec
ție în alta neputându-se califica.

Mai târziu Organizația U. T. M. a for
mat brigăzile de tineret, unde tinerii au 
muncit cu elan, călindu-se în muncă.

Organizația de Partid văzând că acești 
tineri privesc munca cu multă dragoste s’a 
îngrijit și mai mult de educarea lor, iar 
după un timp foarte scurt, din rândul 
acestora, au crescut cadre de bază la 
secția Furnale.

După ce furnalul Nr. 1, a fost recon
struit și mecanizat, Partidul a încredințat 
acust furnal tineretului, spr» a-1 conduce.

Furnalul Nr. 1, a intrat în funcțiune la 
G Mai 1948.

Încă din primele zile dela intrarea sa 
în producție, tinerii antrenați în întreceri 
socialiste, au făcut ca Furnalul Nr. 1. 
dela început să fie furnal fruntaș.

Angajamentele tinerilor au fost depășite 
în permanență. Pe cel de al treilea trimes
tru al anului 1949, Planul de producție a 
fost depășit cu 25,77 la sută, iar pe al 
IV-lea trimestru, cu 12,98 la sută.

Tinerii, conduși din acțiune în acțiune 
de organizația unică revoluționară a tine
retului, U. T. M. și sub îndrumarea Par
tidului, au făcut progrese frumoase în 
producție.

Pe 1950, sarcinile Planului sunt cu mult 
mai mari, trebue să se producă cu 67 la 
sută mai multă fontă ca anut trecut.

Deși sarcinile sunt mari, tinerii nu s'au 
speriat.

In ședințe de lucru și-au luat angaja
mente concrete pentru a putea face față 
sarcinilor.

Toate acestea au devenit fapte. Absen
țele au fost reduse cu 20 Ia sută față de 
media anului trecut. Sarcinile din Plan pe 
primul trimestru au fost depășite, înde- 
plinindu-1 în ziua de 22 Martie. Calitatea 
fontei s’a îmbunătățit cu peste 50 la sută, 
opririle la cald au scăzut cu peste 40 la 
sută, îngrijirea utilajului este mai bună, 
iar coeficientul de utilizare al furnalului 
s’a îmbunătățit cu 23 la sută.

„Prim-topitorul** Moise loan (Boagă) a 
fost un exemplu în munca furnaliștilor 
noștri, — spune tânărul prim-topitor 
Baba loan — eu în tot momentul m’am 
călăuzit după sfaturile acestui tovarăș și 

astfel am reușit ca în scurt timp să fiu 
fruntaș pe secție.

Intr'adevăr Baba loan este fruntaș. Pe 
primele două decade din Martie a depășit 
programul cu 32,86 la sută.

** *
In ziua de 23 Martie vestea denumirii 

Furnalului Nr. 1. „Furnalul Păcii* a ajuns 
la flecare tânăr.

Delegația tinerilor oțelari, laminatori și 
constructori au salutat frumoasa inițiativă 
a tinerilor furnaliști, exprimându-și ho
tărârea de a munci, de a da rezul
tate tot mai bune în lupta pentru Plan, 
contribuind astfel la lupta pentru pace

Tânărul prim-topitor Baba loan pr'ntre 
alte a spus: „Dela etatea de 12 ani mun
cesc pentru a-mi câștiga existența Părinții 
mei au fost oameni săraci și în tot timpul 
exploatați. Exploatarea am cunoscut-o și 
eu mai ales în anul 1946 când mânat de 
secetă am fost nevoit să muncesc la chia
burul Pavel Gheorghe din Comuna Albești 
Jud. Constanța, care pentru munca mea 
de un an de zile nu mi-a dat altceva 
decât 200 kg. grâu.

Azi însă s'au schimbat lucrurile. Urmând 
sfaturile și fiind ajutat de U. T. M. azi 
sunt calificat și prim-topitor. Muncesc 
pentru colectiv, muncesc pentru Patria 
noastră, și î-mi iau angajamentul să 
muncesc cu și mai multă râvnă pentru 
depâșiiea Planului.

Tinerii dela „Furnalul Păcii și-au luat 
angajamentul să dea tot mai multă fontă 
peste PJan, deoarece fiecare tonă în plus 
este o contribuție la întărirea lagărului 
păcii, și în acelaș timp lovitură o puternică 
imperialiștilor ațâțători la un nou război, în 
frunte cu imperialiștii anglo-americani.

V. Manea

Folosind metodele oțelarnlni sovietic Matuiineț

Prim-topitorii llea loan și llea 
Gheorghe au realizat însemnate 

depășiri de norme
Datorită noii metode sovietice 

de elaborare a șarjelor rapide, a- 
plicată de către prim-topitorul 
Simeria Gheorghe dela Cuptorul 
Nr. 3, care în ultimul timp s’a 
extins tot mai mult, schimbul III 
a reușit ca în săptămâna dela 
15—23 Martie să dea cu 22,3%, 
mai mult oțel pe m. p. vatră de 
cuptor, depășind programul de 
producție cu 32,34%.

In fruntea întrecerii din schim
bul III se află echipa condusă de 
prim-topitorul llea loan dela cup
torul Nr. 1 care și-a depășit pro
gramul de producție cu 51,16°/», 
și a dat cu 33,89% mai mult 
oțel pe oră și pe m. p. vatră de 
cuptor. Echipa de tineret dela 
cuptorul Nr. 3 condusă de prim- 
topitorul U. T. M-ist llea Gheor
ghe a dat în săptămâna trecută 
cu 16% mai mult oțel pe oră și 
m. p. vatră de cuptor, depășin- 
du- și sarcina de plan cu 22,64%. 
El a realizat o medie a elaborării 
șarjelor de 5 ore și 54 minute.

Noua metodă s’a extins și în 
schimbul maestrului Vasiu loan 
care în săptămâna dela 15—23 
Martie a dat cu 15,18% mai mult 
oțel pe oră și m. p. de vatră, 
depășind programul de producție 
cu 8,39%. In schimbul lui, în 
fruntea îutrecerii se află echipa 
prim-topitorului Forțu Petru dela 
cuptorul Nr. 1 care și-a depășit 
programul de producție cu 24,25o/o, 

dând cu 24,81% mai mult oțel 
pe oră și m. p. de vatră.

Astfel în această săptămână 
muncitorii dela Oțelăria Siemens 
Martin au dat cu 11,75% mai 
mult oțel pe oră și m. p de 
vatră, depășind programul cu 
16,55%.

Succesele obținute de către oțe- 
larii hunedoreni în săptămâna 
dela 15—23 Martie se datoresc 
în primul rând noii metode so
vietice care a permis elaborarea 
șarjelor într’un timp record și a 
unor noi investiții ce s’au mai 
făcut în hala de turnare.

Este necesar ca muncitorii dela 
groapă să-și intensifice și mai 
mult eforturile pentru scurtarea 
duratei de montare a gropilor, de
oarece în ultimul timp se întâm
plă cazuri foarte dese ca șarja 
să aștepte câte o oră sau două 
în cuptor după gropi sau oala 
de turnare.

Conducerea tehnică a O. S. M. 
trebuie să ia măsuri urgente în 
această privință, pentruca roadele 
eforturilor depuse de topitori să 
devină din ce în ce mai bune.

Pe lângă aceasta este necesar 
a se lua măsuri pentru extinderea 
metodei oțelarului sovietic, Ma- 
tulineț, deoarece aceasta este cu
noscută de un număr relativ mic 
de oțelari.

D. Fotescu

In cadrul Săptămânii Mondiale a Tineretului

U. T. M.-istele au obținut 
SUCCESE IN MUNCĂ

Personalul dela Investiții
își ia angajamente pentru îmbunătățirea muncii

Conștiente de importanța Săp
tămânii Mondiale a Tineretului, 
tinerele U. T. M -iste din Combi
natul nostru depun un deosebit 
interes în munca lor de zi cu zi.

La atelierul Mecanic, tânăra Me- 
gheși Elisabeta, găuritoare, care 
urmează școala de calificare depă
șește în mod regulat norma cu 
33%, iar frezoarea Iorendt Maria 
depășește norma cu 25%.

La fel la Atelierul Electric, 
tinerele bobinatoare Resiga Maria 
și Tucă Alexandrina, ucenice anul 
I. în cinstea acestei săptămâni 
și-au luat angajamentul de a urma 
regulat școala de calificare și a 
muncii cu și mai multă dragoste 
căutând să-și însușească cât mai 
bine meseria.

Tinerele Hangan Ioana, Sfâru 
Valeria și Szladek Elisabeta s'au

Cuptorul Nr. 5 Siemens Martin 
a intrat în funcțiune

Pe platforma de Sus a Oțelă- 
riei Siemens Martin se găsesc 
membrii Comitetului Organizației 
de partid, membrii Comitetului 
Sindical și Direcțiunea Combina
tului.

In ziua de 24 Martie noul cup
tor Siemens Martin, cuptorul Nr. 5 
a dat prima șarje. Cuptorul are 
o capacitate de 50 tone și este 
înzestrat cu instalații din cele 
mai modeme. Dar o caracteristi
că mai importantă a noului cup
tor este rina cuptorului ramifica
tă în două părți.

Acum, la descărcarea cuptoru- 

evidențiat prin interesul în muncă, 
răspunzând întotdeauna chemării 
conducerii secției, rămânând chiar 
peste orele de serviciu.

La Turnătoria de oțel, macarar- 
gista Mărcuș Maria nu se lasă 
mai prejos. Ea urmează regulat 
școala de calificare, iar în secție 
muncește cu o dragoste față de 
meserie demnă de admirat, reușind 
chiar să întreacă pe unii maca
ragii bărbați.

Și la Secția Construcții Metalice 
sunt tinere care întâmpină 
această săptămână cu depășiri în 
muncă cum este de exemplu 
Trușcă Ecaterina și Neamțu Silvia 
sudoră autogen care depășește 
norma cu 25%.

Un exemplu frumos ni-1 dau 
tinerele Marina Maria și Mureșan 
Emilia care în mai multe rânduri 

lui se duc două oale de turnare. 
Acest procedeu este pentru prima 
dată aplicat la noi în țară de 
către muncitorii și tehnicienii dela 
Combinatul nostru. Prim-topitorul 
Marișca Partenie a luat ultima 
probă. „Șarja este gata“, 
spune conducătorul de schimb, 
maestrul Berbecaru loan. „Cup
torul este foarte cald, de când 
sunt oțelar n’am văzut un oțel 
așa pe cald“, continuă să spună 
maestrul Berbecaru.

Dupăce prim-topitorul Marișca 
Partenie și cu ajutorul său Pe- 
trovici Alexandru aruncă ultimele 

au fost la sate pentru repararea 
uneltelor agricole.

Sudora electrică Olteanu Silvia 
are o deosebită atracție față de 
meserie și urmează școala de 
calificare fără nici o absență.

In îngrijirea mașinilor s’a evi
dențiat tânăra macarargistă Pen- 
kert Rozalia care întreține bine 
macaraua, iar Lazăr Aurelia tot 
macarargistă și găuritoarele Sa- 
moșvari Elisabeta și Fekete Eca
terina urmează școala de calificare 
regulat și depun un interes deo
sebit în muncă.

Multe tinere sunt în uzină care 
ar trebui să urmeze exemplul 
acestor tinere pline de voință 
și dragoste față de muncă.

Valeria Munteanu

lopeți de var pentru a face o 
zgură fluidă, prim-topitorul Șerban 
Gheorghe dela cuptorul Nr. 1 
desfundă șticul. El este un oțe
lar mai vechi și mai priceput la 
desfundarea șticurilor. După câ
teva minute oțelul a început să 
curgă sălbatec, luând calea pe 
cele două ramificații ale rinei, 
dându-și drumul în oalele de 
turnare. Oțelarii sunt cu toții ve
seli. Șarja a fost elaborată în 
bune condițiuni. De astăzi înainte 
ei vor folosi un cuptor în plus, 
vor da oțel mai mult pentru în
tărirea Patriei, pentru pace.

In timp de doi ani de zile de 
când a început acțiunea de recon
strucție și desvoltare a uzinelor 
Hunedoara, Serviciul de Investiții 
a fost în repetate rânduri criticat, 
fapt care a fost de un real folos 
celor din această unitate.

Este în interesul bunului mers 
al lucrărilor ca toți cei ce con
stată anumite deficiențe, să le 
semnaleze în mod obiectiv, având 
covingerea că ajută astfel la rea
lizarea sarcinilor ce stau în fața 
Serviciului de Investiții.

In paginile gazetei «Uzina 
Noastră* din 15 Martie a. c. 
au fost semnalate o parte din 
deficiețele ce mai persistă încă în 
serviciul nostru.

Analizând cu mare atenție mer
sul lucrărilor dela Serviciul nos
tru, constatăm că mai sunt și alte 
deficiențe în afara celor semna
late de ziar și anume:

— Serviciul Investiții și-a luat 
angajamente pe care nu le-a res
pectat, datorită faptului că le-a 
bagatelizat, neanalizând justa po
sibilitățile secției.

— S’au întârziat unele lucrări 
a căror executare a fost întârzia
tă din diferite motive și a căror 
reluare s’a făcut mult mai târziu.

— La unele lucrări nu s’au 
mai executat unele mici com- 
plectări.

— Documetațiile lucrărilor s’au 
întocmit cu multă întîrziere iar 
recepțiile s’au făcut după un timp 
foarte îndelungat.

— S’a neglijat în majoritatea 
lor lucrările administative.

— Toate aceste deficiențe s’ar 
putea spune că în ultimă instanță 
se datoresc lipsei de repartizare 
a sarcinilor concrete pe fiecare 
angajat.

Pentru lichidarea acestor defi
ciențe, s’au luat măsuri imediate 
prin definirea responsabilității 

personale și precise a fiecărui an
gajat ; organizarea unei urmăriri 
financiare, urmărirea zilnică a 
realizărilor și semnalarea defi
ciențelor, strângerea colaborării 
cu întreprinderile de construcții; 
organizarea unei secții de urmă
rire a utilajului.

Pe lângă aceste deficiențe, care 
împiedecă bunul mers al Serv. 
Investiții, mai sunt o serie de 
factori independenți de voința an- 
gajaților care sunt o frână foarte 
serioasă în munca de zi cu zi a 
serviciului nostru.

Semnalăm astfel:
— Lipsa planului de sistema

tizare a uzinei;
— Sosirea cu întârziere și de 

multe ori incomplecte și chiar 
greșite a proectelor.

— întârzierea în executarea lu
crărilor ce revin atelierelor din 
uzină, executarea greșită a piese
lor care produc dificultăți în mon
tare.

— O insuficientă colaborare 
între Serv. Studii și secțiile ce 
execută lucrări pentru Serv. In
vestiții.

— Funcționarea defectuoasă a 
aprovizionării cu materiale pentru 
investiții.

— Lipsa personalului necesar 
urmăririi sarcinilor, personalul fiind 
în tot timpul mai mic cu 50% 
decât cel normat.

Personalul Serviciului Inves
tiții, își ia angajamentul de a 
upta cu hotărîre pentru lichida
rea tuturor lipsurilor semnalate 
mai sus și solicită tuturor secții
lor uzinei care contribue la înde 
plinirea sarcinilor ce ne revin, să 
colaboreze mai strâns, cunoscând 
că numai prin unirea tuturor for
țelor, putem construi trainic te
melia societății socialiste.

Ing. Vincenz Teodor 
Șeful Serv. Investiții
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