
Muncind sub lozinca, „pentru Plan 
pentru pace“ muncitorii noștri au 

obținut succese

La O. S. M. planul trimestrial a foșt îndeplinit

Luptând sub lozinca „să folo
sim din plin capacitatea utilaju
lui nostru'* și aplicând metoda 
< țelarului sovietic Matulineț de 
elaborare a șarjelor rapide, oțe- 
larii noștri au reușit să depă
șească planul pe primul trimes
tru cu 0,25%, obținând în acelaș 
timp și economii însemnate' Ast
fel la încărcătura metalică au fă
cut o economie de 2,2°/o la pă
cură de 3% și la fero-mangan 
de 28,2%. Valoarea materialelor 
economisite se ridică la suma de 
15.264.291 lei.

In fruntea realizărilor pe pri
mul trimestru se află echipa con
dusă de Ilea Ioan, care a depă
șit norma cu 6,37%, urmată de 
a lui Poja Gheorghe cu o depă
șire de 6,09%, a lui Andruț

Gheorghe cu 4,63%, și a lui Si- 
meria Gheorghe cu 2,75%.

Cele mai frumoase rezultate 
obținute în cadrul întrecerii so
cialiste au! fost acelea din luna 
Martie, când oțelarii noștri au 
depășit programul de de 
producție cu 24%, în acelaș timp 
au depășit indicele tehnic-econo- 
mic normal cu 5%, îmbunătă- 
țindu-1 cu 14% față de cel obți
nut în luna Februarie.

In cursul lunii Martie cea mai 
mare depășire de normă a fost 
obținută de echipa, condusă de 
Petroescu Ioan acesta realizând 
26% peste program, urmată de 
a lui Ilea Ioan, care a dat cu 
23% mai mult oțel și a lui Ro- 
șianu Andrei, care a depășit pro
gramul cu 20%.
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IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI

Muncitorii Combinatului nostru răspund 
chemării lansate de cei dela schela „Sovrompetrol" 

Ochiuri-Dâmbovița

La „Furnalul Păcii" s’a depășit programul 
primului trimestru cu 13,8 la sută

Organizându-și temeinic mun
ca, echipele de furnaliști dela 
„Furnalul Păcii" conduse de Baba 
îoan, Dojescu Simion și Schweig- 
hoffer Abel și-au îndeplinit cu 
cinste sarcinile ce le-au revenit 
din plan, în cadrul primului tri
mestru, depășindu-le cu 13,8%.

Acest minunat rezultat se dato- 
rește bunei îngrijiri a instalației, 
utilizării din plin a capacității 
sale și folosirii raționale a con
sumurilor specifice.

In fruntea întrecerii socialiste 
pe primul trimestru se află echi
pa condusă de Baba Ioan care 
a depășit programul de produc
ție cu 6,93%, urmată de Schwegi- 
hoffer Abel cu o depășire de

Cea mai mare depășire 
trimestrială a fost obținută la 

Cuptorul de 5 tone
Elanul cu care au luptat oțelarii 

dela Cuptorul de 5 tone pentru 
îndeplinirea și depășirea Planului 
de Stat a făcut ca programul pri
mului trimestru să fie depășit cu 
48,54%, îmbunătățindu-se în ace
laș timp și calitatea oțelurilor 
speciale prin reducerea procentaju
lui de rebuturi cu 5% față de 
admisibil.

Pe lângă depășirea Planului și 
îmbunătățirea calității oțelurilor 
speciale, echipele dela Cuptorul 
de 5 tone au economisit electrozi

Laminatorii au îndeplinit 
programul lunii Martie

La secția Laminoare, până în 
ziua de 29 Martie a. c., progra
mul de producție a fost realizat 
în proporție de numai 91%. 
Pentru a-1 îndeplini până la sfâr
șitul lunii, laminatorii, fochiștii 
manevranții și macaragii și-au 
intensificat eforturile, reușind ca 
în ultimele 3 zile să îndeplineas
că Planul și chiar să-l depășeas
că cu 0,09%

In aceste zile depășirile de 
normă au fost în medie între 58 — 
60%, evidențiindu-se schimbul 
condus de maestrul Moise Iosif, 
care în zilele de 29 și 30 Martie 
a depășit norma cu 63%. iar în 
ziua de 31 a obținut depășirea 
record din acest an, realizând 
80% peste programul de produc
ție

6,92%, și de a lui Dojescu Si
mion care a depășit sarcinile 
Planului cu 5,67%. Pe lângă de
pășirea Planului furnaliștii dela 
„Furnalul Păcii" au realizat cel 
mai bun indice tehnico-eco- 
nomic pe furnale, folosind cu 
23%, mai puțin din volumul util 
al furnalului necesar producerii 
unei tone de fontă, îmbunătățin- 
du-1 față de luna Februarie cu 
15%. In acelaș timp au economisit 
1,8% la încărcătura metalică.

Economiile obținute de furna
liștii celor 4 furnale se ridică la 
suma de 31.495.304 lei, deoarece 
s’a redus consumul de cocs cu 
4% apă cu 4,7%, iar încărcătura 
metalică cu 6,1%.

grafit și energie electrică în va
loare de 1.537.570 lei.

Echipa lui Walo Viliam a de
pășit programul primului trimestru 
cu 55%, a lui Popa Alexandru 
cu 53®/0 și a lui Băda Gheorghe 
cu 42%.

Cea mai mare depășire din 
cursul primului trimestru a fost 
obținută în luna Martie, când pro
gramul de producție a fost depășit 
cu 68,5%, cel mai mare record 
fiind obținut de echipa lui Walo 
Viliam, care a depășit programul 
lunii Martie cu 89,2%.

In această victorie a laminatori- 
lor s’au evidențiat, pe lângă 
echipele de laminatori, manevran
ții Zăvălaș Vasile, Palinici Ioan 
valțerii Andrășescu Gheorghe și 
Andruț Gheorghe tovarășul Greț 
Iosif, fochist la cuptoarele 
adânci din schimbul lui Moise 
Iosif. Din schimbul lui Mârza 
Nicolae s’au evidențiat valțerii 

Socol Gheorghe și Andrășescu 
Ioan, manevranții Trifu Ioan 
și Ban Nicolae, macaragiul 
Alic Apostol, iar din schimbul 
III. s’a evidențiat Topliceanu Ioan 
și macaragiul Ciuciu Ioan.

In cursul primului timestru la
minatorii au economisit păcură și 
energie electrică în valoare de 
peste 1.080.000 lei

Muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii Combinatului nostru au primit cu entuziasm 
chemarea lansată de muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii dela schela „Sovrompetrol* 
Ochiuri-Dâmbovița, de a da un nou avânt întrecerii socialiste în cinstea zilei de 1 Mai.

Organizația noastră de Partid și agitatorii au pornit la popularizarea inițiativei patriotice a 
tovarășilor dela schela „Sovrompetrol" Ochiuri-Dâmbovița.

Ca rezultat al acesteia furnaliștii, oțelarii și laminatorii Combinatului nostru, în cadrul unor 
consfătuiri pe secții, și-au luat noi angajamente în muncă, ferm hotărîți să le îndeplinească, pentru 
întărirea Patriei, pentru apărarea păcii.

Furnaliștii vor depășii cu 4 la sută programul 
de producție față de luna Martie

La Furnale, cât și la celelalte 
secții, chemarea a fost primită cu 
bucurie.

In ziua de 3 Aprilie a. c. în 
cadrul consfătuirii pe secție, mun
citorii și tehnicienii au răspuns 
chemării, luându-și următoarele 
angajamente: depășirea progra
mului de producție cu 4% față 
de luna Martie, reducerea prețului 
de cost al fontei cu 2% față de 
primul trimestru al anului, îmbu
nătățirea calității fontei pentru 
O. S. M. prin menținerea sulfului

Extinderea metodei sovietice de șarjare rapidă, 
un obiectiv al întrecerii la O. S. M.

In ziua de 3 Aprilie a. c. pe 
platforma Oțelăriei, bravii oțelari, 
care acum câteva zile au fost 
sărbătoriți pentru eforturile depuse 
în cadrul primului trimestru, de
pășind programul acesteia, s’au 
adunat pentru a lua noi angaja
mente în lupta pentru mai mult 
și mai bun oțel, pentru întărirea 
Republicii noastre Populare, pen
tru pace.

Deschizând ședința tov. Oprița 
Nicolae, secretar al Comitetului 
sindical de secție, a spus: „To
varăși, urmăm și noi exemplul 
patriotic al tovarășilor petroliști, 
luându-ne angajamente care prin

îmbunătățirea calității laminatelor cu 10 la sută
In aceiaș zi cu furnaliștii și 

oțelarii, laminatorii Combinatului 
nostru și-au reînnoit angajamen
tele, pentru a întâmpina cu cinste 
Ziua Solidarității Internaționale a 
celor ce muncesc.

Obiectivele întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 1 Mai sunt 
următoarele: depășirea planului 
cu 1%, ridicarea productivității 
muncii cu 2% și reducerea rebu
turilor cu 1,5% față de media 
primului trimestru, reducerea cu 
50% a absențelor nemotivate,

Reducerea rebuturilor cu 40 la sută la Cuptorul de 5 tone
Oțelarii dela Cuptorul de 5 tone, 

deținători ai „Drapelului Roșu" 
al întrecerii pe uzină, alături de 
tovarășii lor din celelalte secții 
au răspuns cu însuflețire chemării 
la întrecere în cinstea zilei de 
1 Mai, hotărîți ca acestea să fie 
îndeplinite.

Obiectivele întrecerii în cinstea 
zilei de 1 Mai sunt următoarele: 
depășirea planului de producție 
cu 10%, reducerea rebuturilor cu 

sub 0,07%, ridicarea productivi
tății muncii cu 2°/, față de media 
trimestrului I, respectarea indicelor 
tehnico-economici, pregătirea celui 
mai bun furnalist, echipă și ma
estru și introducerea de metode 
sovietice în muncă.

Luând cuvântul tov. Moise Ioan 
Boagă, printre altele a spus: 
„Angajamentele noastre, tovarăși, 
trebuesc îndeplinite, trebue ca 
întrecerea socialistă în cinstea zilei 
de 1 Mai să fie o puternică ma
nifestare a voinței noastre de a 

munca noastră trebue să devină 
fapte. Deaceea să extindem tot 
mai mult metoda sovietică de șar
jare rapidă, luptând sub lozinca: 
„Nici o șarjă peste 6 ore, pentru 
mai mult oțel Patriei, pentru în
tărirea lagărului păcij".

Oțelarii și-au luat angajamentul 
de a depăși planul de producție 
cu 3% față de luna Martie, de a 
ridica productivitatea muncii cu 
2% și de a îmbunătăți calitatea 
oțelului cu 10% față de trimestrul 
I, de a reduce rebuturile cu 20% 
față de admisibil, de a respecta 
indicele tehnico-economic, de a 
reduce absențele nemotivate cu 

respectarea indicelor tehnic-eco
nomici, utilizarea deșeurilor prin 
sortarea pentru lucrări interioare, 
schimbarea lucrului la locul de 
muncă, îmbunătățirea calității la
minatelor cu 10°/, și pregătirea 
celui mai bun laminator, lăcătuș 
și maestru laminator.

Numeroși muncitori au luat 
cuvântul, cari și-au manifestat 
voința lor dârză de a lupta pentru 
pace, prin îndeplinirea angajamen
telor luate. Astfel tov. Velichi 
Nicolae, sortator, s’a angajat de a 

40% și ridicarea productivității 
muncii cu 10% față de trimestrul 
I, reducerea absențelor nemotivate 
sub 1%, respectarea indicelor 
tehnic-economici, schimbarea lu
crului la locul de muncă și îmbu
nătățirea calității oțelurilor spe
ciale cu 12%.

* * *
Angajamentele luate de munci

torii Combinatului nostru dove
desc hotărîrea lor dârză de a lupta 

lupta pentru pace și împotriva 
ațâțătorilor la un nou război." — 
Șeful de echipă Prodan Constan
tin, în numele echipei sale și-a 
luat angajamentul de a da side- 
rită bine prăjită, pentru ca furna
lele să meargă în cele mai bune 
condițiuni. — Oprișan Constantin 
și-a luat angajamentul ca să dea 
la timp corfele încărcate, totodată 
a chemat la întrecere echipa de 
pregătire a materialului din schim
bul I.

2%, de a face schimbul la locul 
de muncă, de a pregăti cel mai 
bun topitor și maestru și de a 
extinde metoda sovietică de șar
jare rapidă la toate cuptoarele 
Siemens Martin.

Numeroși muncitori au luat 
cuvântul, printre care și Chibirici
I. dela groapa de turnare, care 
s’a angajat să pregătească fiecare 
groapă cu 25 minute înainte de 
termen. Ing. Fătu Teodor, șeful 
serviciului O. S. M., și-a luat 
angajamentul de a sprijini din plin 
eforturile muncitorilor, în acelaș 
timp să declare la 1 Mai cel mai 
bun topitor și maestru.

întâmpina ziua de 1 Mai, depă
șind norma lunii Aprilie cu 100%. 
Pistolarul Pleșu Nicolae deasemeni 
și-a luat angajamentul de a de
păși norma lunii curente cu 100%. 
Tov. Costescu Gașpar dela postul 
de comandă s’a angajat ca în 
cinstea zilei de 1 Mai să dea în 
fiecare zi un bloc laminat în plus.

Au mai luat cuvântul tehnicieni, 
cari s’au angajat să asigure bunul 
mers al serviciului, sprijinind ast
fel pe tovarășii muncitori în lupta 
pentru Plan.

pentru îndeplinirea și depășirea 
Planului de Stat pe 1950 și prin 
aceasta să-și dea aportul la întă
rirea scumpei noastre Patrii, la 
consolidarea lagărului păcii, con
dus de Uniunea Sovietică, adu
când contrbuția lor Ia zdrobirea 
manevrelor mârșave ale ațâțători
lor la un nou război, în frunte 
cu imperialiștii anglo-americani și 
agențiile lor titoiste, trădătoare ale 
clasei muncitoare.



UZINA NOASTRA"

CE SĂ CETIM
VOLT

(Editura de Stat)

Cartea lui Derjavin se înca
drează în seria de studii și lucrări 
de critică literară pe care Editura 
de Stat le pune la îndemâna tutu
ror care simt nevoia să adâncească, 
evoluția fenomenului literar.

Studiul cunoscutului critic so
vietic, analizează viața și opera 
lui Voltaire, — fiu al burgheziei 
franceze a secolului XVIII-lea — 
a cărui personalitate întrunește 
caracteristicile filosofilor materia- 
liști burghezi, clasa revoluținară 
în acea vreme.

După o introducere biografică, 
autorul examinează rând pe rând

V ATIC
(Editura de Stat)

Cartea scriitorului Avro Man- 
hattan prezintă una din problemele 
de mare actualitate care s’a impus 
în ultimii ani atenției generale.

Autorul arată rolul Vaticanului 
în politica internațională și des- 
văluie uneltirile papalității, care a 
avut încă din sec. al 19-lea un 
rol important în toate acțiunile de 
reprimare a libertății popoarelor, 
și a sprijinit în veacul nostru 
fascismul.

Vaticanul a sprijinit fără rezerve 
pe Mussolini și Hitler, pe Franco 
și Pâtain și pe toți dictatorii mai 
mărunți din anii de urgie ai cotro
pirii fasciste. Chiar atunci când 
s’a ridicat împotriva anumitor ex
cese și violențe, Vaticanul a pro
testat de fapt numai pentrucă i se

DIN ȚRRfl SOCIALISMULUI

60 de ani dela nașterea pictorului 
FIODOR MODOROV

S’au împlinit 60 de ani dela 
nașterea și 40 de ani de activita
te creatoare a unuia din cei mai 
cunoscuți pictori sovietici, — Fio- 
dor Modorov. Această dublă ani
versare a fost sărbătorită în șe
dința specială a Academiei de 
Arte din U.R.S.S.

Marele pictor Fiodor Modorov 
este foarte cunoscut prin tablou
rile sale cu subiecte istorice-revo- 
luționare. In operele sale sunt 
redate chipurile celor doi condu
cători ai partidului bolșevic și ai 
Statului Sovietic: V. I. Lenin și

Fapte mărețe ale tinerilor
feroviari sovietici

Tinerii feroviari ai Uniunii So
vietice participă și ei la efortul 
întregului popor sovietic pentru 
mărirea producției, pentru scăde
rea prețului de cost și pentru 
utilizarea la maximum a materia
lului. Tânărul comsomolist Iura 
Nabotov, — mecaniq pe linia 
„Stalin", care leagă Donbas de 
Krivoirog, a realizat un record 
frumos : a parcurs această distan
ță în timpul prevăzut, cu o în
cărcătură suplimentară de 12©

Muncitorii din Novosibirsk
primesc case noi

Pe malul stâng al fluviului 
Obi, în raionul Kirov din Novo
sibirsk, s’au dat în folosință nu
meroase case noi care formează 
o stradă întreagă. Muncitorii din 
Novosibirsk au primit 30.000

Al R E
de DERJRVIH

opera poetică și filosofică a lui 
Voltaire și lucrările sale istorice, 
reliefând poziția lui anticlericală 
și atitudinea lui în problemele 
politice ale vremii.

Derjavin a realizat un studiu 
de largi perspective. Folosind o 
vastă bibliografie el a urmărit cu 
atenție și cu mult discernământ 
critic momentele importante din 
activitatea marelui scriitor francez. 
El reușește să dea o imagine vie 
a omului și operei, prezentându-le 
din punct de vedere materialist, 
în legătură cu aspectele economice 
și sociale ale epocii.

AXUL
de RVRO MRNHRTTRN

restrânsese în unele direcții liber
tatea de acțiune.

Catolicismul s’a ridicat în schimb 
împotriva socialismului și comu
nismului, căutând să împiedice 
prin orice mijloace drumul spre 
progres al omenirii.

Biserica papală a sprij’nit și 
sprijină capitalismul și clasele 
asupritoare, gândindu-se numai 
la extinderea dominației ei.

Astăzi, după răsunătorul pioces 
din Ungaria, care a desvăluit lumii 
întregi mârșavele uneltiri ale 
slugilor Vaticanului, cartea lui 
Avro Manhattan permite cetitorului 
să-și formeze o părere justă des
pre rolul nefast al Vaticanului în 
politica internațională.

I. V. Stalin, precum și evenimen
tele importante din războiul civil. 
In ultimii ani, pictorul a lucrat 
multe pânze consacrate Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, 
pe care poporul sovietic l-a pur
tat împotriva contropitonlor ger- 
mano-fasciști. Intre altele, el a fă
cut portretul a peste 60 de par
tizani sovietici.

Peste 400 de pânze ale lui 
Fiodor Modorov sunt expuse în 
diferite muzee din U.R S.S.

(Aflerpres)

lone de mărfuri. El a economisit 
500 kgr. de cărbuni.

Mecanicul Jipolupov și-a între
cut tovarășul, transportând 370 
de tone de mărfuri peste plan. 
Tinerii muncitori dela atelierele 
Simferopol au reparat 4 vagoa
ne peste plan, în vreme ce cole
gii lor dela atelierele din Zapo- 
roje au reparat o locomotivă în 
afara orelor de program.

(Agerpres)

metri pătrați de teren locativ.
Numeroși muncitori din mine

le combinatului „Tulaugol" au 
primit case noi.

(Agerpres)

Despre Contractul 
Colectiv încheiat la 
întreprinderea Nr. 
12 de Construcții

Muncitorii, tehnicienii, ng nerii 
și funcționarii întreprinderii Nr. 
12 d Construcții din Hunedoara 
îu ziua de 31 Martie au semnat 
Contractul Colectiv de muncă pe 
anul 1950.

Noul Contract Colectiv se ba
zează pe colaborarea rec procă 
între salariați și Direcțiune, pen
tru realizarea sarcinilor din Planul 
de Stat.

Rând pe rând muncitorii au luat 
cuvântul și au vorbit despre im
portanța Contractului Colectiv. Din 
partea „Brigăzilor de economie" 
a luat cuvântul muncitorul Bronz 
Ioan luându-și angajamentul în 
numele brigăzii lui de a reduce 
prețul de cost la zidărie cu 20% 
față de media anului 1949 și cu 
2°/« față de plan.

Muncitorii dela Șantierul „Orașul 
Muncitoresc" a întreprinderii 
Nr. 12 și-au luat angajamentul 
ca până la 1 Mai, întregul șan
tier să se încadreze în „brigăzi 
de economii", pentru ca în felul 
acesta să dea rezultate frumoase 
în producție, să reducă prețul de 
cost și să aducă economii cât 
mai mari Republicii noastre.

Direcțiunea întreprinderii își 
ia angajamentul să mecanizeze 
toate șantierele cu utilaje noi, iar 
la introducerea acestora să facă 
economii la agregate cu 5%, să 
reducă consumul specific de ci
ment, și fier beton cu 1%, să 
sprijine muncitorii pentru a mări 
productivitatea muncii cu 5%.

Pentru creșterea nivelului cul
tural al muncitorilor, Direcțiunea 
își ia angajamentul ca până la 
1 Mai să termine clădirea Clubu
lui Muncitoresc, iar pe fiecare 
șantier să înființeze câte o biblio
tecă cu un aparat de radio, iar 
tabăra de odihnă Nr. 1 să se ter
mine tot până la această dată.

In cursul anului dela această 
întreprindere se vor trimite 50 de 
muncitori la casele de odihnă, 
iar în fiecare Duminică se vor 
organiza excursii cu fruntașii în 
producție.

Pentru protecția muncii fondu
rile vor fi cu 2,5% mai mari față de 
media anului 1949, iar pentru a 
se ridica gradul de calificare al 
muncitorilor, Direcțiunea între
prinderii își ia angajamentul ca în 
acest an să califice 500 de mun
citori pe ramuri de meserii ca : 
zidari, dulgheri, mecanici, beto
nieri și ferari betoniști.

Pe toate șantierele întreprinderii 
muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii, au primit noul Contract 
Colectiv cu convingerea că prin 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin, 
contribue la creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, la în
tărirea Patriei și la consolidarea 
lagărului păcii.

In atenția Administrației 
cantinei

Pentru păstrarea zarzavatu
lui pe timp de iarnă, în toamna 
anului trecut s’a hotărît ca să 
fie depozitat în grădina Spita
lului „Ana Pauker".

Inițiativa a fost bună, însă 
rezultatele n’au fost tocmai 
cele dorite, deoarece scoaterea 
zarzavatului s’a făcut în mod 
superficial, rămânând cca. 
20 la sută în pământ.

Este necesar ca Administra
ția Cantinei să nu se mulțu
mească numai cu darea direc
tivelor, ci să și controleze pe 
teren îndeplinirea lor.

Schonborn Francisc
corespondent

Restaurant ...de stat...
Nu are firmă restaurantul, 

care de curând a fost deschis 
în orașul nostru, dar are mu
zică și chelneri. Pe lângă aces
tea restaurantul mai are și un 
responsabil care împreună cu 
chelnerii trebue să ia „notă“ de 
cele „notate" aci . . .

Cu multă bucurie au întâmpi
nat locuitorii orașului nostru 
acest eveniment care a adus 
după sine posibilitatea de re- 
creere. Un aperitiv, o bere rece, 
o muzică, toate acestea le găsești 
la noul Restaurant de Stat.

Eu în Dumineca de 2 Apri
lie a. c. nu m’am dus să iau 
aperitive, nici să ascult muzică, 
ci am vrut să servesc o țuică 
înainte de masă.

Nu despre calitatea sa vreau 
să vorbesc, ci despre timpul pe 
care l-am pierdut,în așteptarea ei.

La ora 13,5 am ocupat un 
loc la una din mesele din res
taurant unde am stat până la 
ora 13,15. Am așteptat cu răb
dare sosirea chelnerului; la 
13,20 am început să bat cu 
scrumiera pentru a-l face atent 
pe chelner.

La ora 13,30 i-am aflat numele 
și am început să-l strig pe nume; 
la ora 13,45 m’am deplasat la 
masa unde servea-, la 13,50 m’am 
reîntors la masă, cu promisiu

Filmul
BALADA SIBERIEI

SUBIECTUL
Războiul cel crunt s’a sfârșit; 

Cu pieptul acoperit de decorații, 
locotenentul Andrei Balașov se 
întoarce la Moscova, în seara în 
care are loc concertul dat de co
legii săi, laureații concursului de 
muzică. Boris Olenici a luat premiul 
întâiu la pian și Natașa Malinina, 
la canto. Iar el. Andrei, cel mai 
nun elev al lui Vădim Serghievici, 
nu va mai putea cânta nici odată 
la pian, de oarece pe front fusese 
rănit la mâna stângă. Cu toată 
dragostea pe care o seară. Andrei 
își dă seama că nu are ce căuta 
în câmpul artei. Dar cuvintele 
de îmbărbătare ale profesorului 
său, îi rămân întipărite în minte

=SFOBT~
rOOTBALL

Metalul C. S. H - Dinamo - Brad 7-0 (3-0)
Duminecă, 2 Aprilie a c. s’au dis

putat primele jocuri din campiona
tului Districtual. Cu această ocazie 
echipa noastră net superioară e- 
chipei Dinamo Brad, a dispus la 
scor de aceasta, obținând rezul
tatul de 7— 0 (3—0).

Punctele au fost înscrise de :
1. Metalul Hunedoara
2. Dinamo Orâștie
3. C. S. A. Deva
4. Constructorul Deva
5. Locomotiva Simeria
6. Metalul Cugir
7. Metalul Călan
8. C. S. Dobra
9. Aurul II Brad

10. Dinamo Brad
11. Tanantul Orăștie

C. S. Ghelar - C. S. Teliuc 1 - 3
Deplasându-se la Ghelar echi

pa minerilor dela Teliuc a reușit 
să învingă echipa localnicilor cu 
scorul de 3—1. 

nea că va veni și la masa ce o 
ocupam. In sfârșit la 13,55 a 
sosit la masă cu încă vre-o 15-20 
inși care doreau să scoată 
bonuri ... La ora 14,05 am 
obținut bonul. La ora 14,15, a 
venit un chelner, a luat bonul 
și după 5 minute a sosit cu o 
tavă, cu mai multe pahare și 
sticle. Le-a împărțit pela flecare. 
Era 14,20 și eu tot nu reuși
sem să intru în posesia artico
lului dorit.

— „Păi, tovarășe eu stau de 
o oră și 20 de minute".

— „Stai tovarășe, că daia 
este restaurant. . . de stat. . . 
îmi spune în zeflemea chelnerul, 
care nu avea bani mărunți să 
dea restul celor cari scoteau 
bonuri.

La ora 14,30 am părăsit res
taurantul. O oră și 25 de minute 
pentru 50 de grame de țuică. 
In acest timp puteam să merg 
la Hășdat să beau și nu-mi 
făceam atâția nervi, — bineîn
țeles dacă știam felul cum se 
servește aci.

Pentru a putea fi remediate 
aceste lipsuri, propunem respon
sabilului acestui restaurant să 
ia măsuri imediate de bună 
organizarea a serviciului, pentru 
a nu se mai pierde atâta timp 
de geaba

T. Nicuță

Vădim Serghievici îi spusese că 
artistul, fără a mai putea fi pianist, 
trebue să slujească arta, sub altă 
formă, spre binele poporului său.

Andrei pleacă în Siberia ca 
desenator al unui combinat de 
hârtie și în fiecare Sâmbătă cântă 
la restaurantul intreprinderii. Acolo 
el se apropie de sufletul blându
lui popor, siberian.

Balada Siberiei are un răsună
tor succes. Ea este executată de 
orchestra filarmonică din Moscova, 
iar Andrei însuși recită versurile. 
Andrei nu l-a desamăgit pe bătrâ
nul său profesor. El și-a regăsit 
locul în câmpul artei, spre ferici
rea lui și a Natașei...

Blaga, Bundic, Moscu, Ținea și 
Schertz, iar două de către fun
dașii dinamoviști în propria lor 
poartă.

In urma primei etape din cam
pionat, clasamentul Seriei I-a din 
District se prezintă astfel:

1 1 0 0 — 7 0 = 2
1 1 0 0 — 5 0 = 2
1 1 0 0 — 2 0 = 2
1 10 0—10 = 2 
10 10 — 00=1 
10 10 — 00 = 0 
10 0 1-01 — 1
1 0 0 1 — 0 2 — 0
1 0 0 1 — 0 5 = 0

1 0 0 1 — 0 7 = 0
Neprogramat

In aceeași zi formația de volei- 
bal dela Ghelar a învins formația 
dela Teliuc cu 2—0.



UZINA NOASTRA

Viața d,e Feirtid.
Ședința plenară a activului de Partid

DIN COMBINATUL NOSTRU

Aplicând metodă sovietică în muncă

Brigăzile flela Intreprinflerea Nr. 12
depășesc cu mult normele

In ziua de 31 Martie a. c. a 
avut loc ședința plenară a activu
lui de Partid din Combinatul 
nostru

Scopul ședinței a fost expune
rea dării de seamă asupra activi
tății Comitetului de Partid C.S.H. 
pe trimestrul I. al anului în curs

Deschizând ședința, tov. Șerban 
Constantin — secretar al Comi
tetului de Partid C. S. H. — des
crie raportul de forțe între cele 
două lagăre, între lagărul păcii 
și între lagărul ațâțătorilor la un 
nou război și sarcinile noastre în 
lupta pentru apărarea păcii.

Darea de seamă a fost făcută de 
tov. Boureanu Ștefan, secretar 
adjunct al Comitetului de Partid 
al C. S. H., care în concluzie 
arată că majoritatea organizații
lor de bază nu și-au respectat 
planul de muncă stabilit, ținând 
ședință cu 3 sau 4 zile după 
termenul fixat, în acelaș timp nu 
s’au încheiat în mod regulat pro
cese verbale.

O altă lipsă în activitatea or
ganizațiilor de bază, care a reeșit 
din concluzia tov. Boureanu, este 
aceea că în ședințele acestora 
se mai discută la ordinea zilei 
mai multe probleme, contrariu 
sarcinilor trasate.

Mai departe, tov. Boureanu a 
arătat că nu a existat o condu
cere politică efectivă din partea 
unor organizații de bază în secții
le respective, birourile lăsându-se 
conduse de organele administra
tive ale secției.

In încheiere, tov. Boureanu a 
spus că birourile organizațiilor de 
bază trebue să învețe din lipsuri
le primului trimestru, lichidându- 
je în perioada ce urmează.

La cuptorul 3, oțelul curge mai repede
Trei oameni aruncă neîncetat 

lopeți de dolomită în pântecul 
cuptorului. Meșterul ajutor Șerban 
deschide gura cuptorului. Un răs
timp, chipurile celor trei sunt pu
ternic luminate de limbele de foc.

Cuptorul e bătrân. Cu acest 
cuptor, Simeria Gheorghe și to
varășii lui au dat mai întâi cele 
800 de șarje cât prevede norma. 
Apoi au mai dat 100 și încă 100 
de șarje. Simeria Gheorghe e 
acum maistru ajutor la C. S. 
Hunedoara. In locul lui, l-a lăsat 
la cuptor pe Ilia Gheorghe, oțe- 
lar tânăr. Succesele pe care le-a 
obținut Simeria Gheorghe se da- 
toresc faptului că el a lucrat 
după metoda sovietică a șarjelor 
rapide.

MAI MULT OȚEL I
— Pentru ca viața noastră să 

devină din ce în ce mai bună — 
le spunea deseori Simeria Ghe
orghe oțelarilor săi — să silim 
cuptorul nostru să dea din ce în 
ce mai mult oțel. Din acest oțel, 
metalurgiștii vor fabrica tractoare, 
locomotive, vagoane, mașini care 
vor înbogăți Patria noastră. Ne 
trebue mai mult oțel! Și deseori, 
în cursul acestor convorbiri, Si
meria Gheorghe își punea sieși 
și tovarășilor săi această întreba
re : Cum să facem să dăm mai 
mult oțel? Oțelarul hunedorean 
a găsit răspuns la această între
bare într’o carte pe care a pri
mit-o dela Partid. In această car
te : — „Dela cuptorul stahano- 
vist la atelierul stahanovist“ — 
se arată pe înțelesul tuturor cum, 
în măreața țară a sovietelor, 
oamenii au reușit să smulgă cup- 
toatelor mai mult oțel. Așa a 
aflat Simeria Gheorghe că oțela
rul sovietic Matulineț a reușit să 
elaboreze șarje rapide, și cum 
anume au făcut oțelarii sovietici

Darea de seamă a fost urmată 
de discuții la care au luat parte 
numeroși tovarăși.

Printre alții, tov. Toma Constan
tin, secretarul organizației de* bază 
Administrativ III, mulțumește Co
mitetului de Partid pentru măsu
rile luate în vederea îmbunătățirii 
muncii la C F. U. Mai departe 
arată că munca sindicală în unele 
sectoare merge slab, birourile 
organizațiilor de bază nu le con
duc politicește. Dă exemplu La- 
minoarelor unde maeștrii nu cu
nosc comitetul sindical de secție.

Tov. Budai Ștefan critică lipsu
rile Secției de Propagandă și 
Agitație, pentru slaba mobilizare 
la studiul Scurtei biografii a tov. 
Stalin și la cercurile de politică 
curentă; arată că problema ridi
cării nivelului politic nu a consti
tuit o sarcină de frunte pentru 
toate birourile organizațiilor de 
bază, ca: Edil, Forje, Investiții 
și altele.

Tov. Rusu Victor, secretar al 
Comitetului de Partid ^Grădiștea 
de Munte, critică secțiile Comite
tului de Partid C. S. H. pentrucă 
n’au ținut legătură permanentă, 
prin instructorii lor, cu exploată
rile, în acelaș timp nu s’au îngrijit 
de convocarea membrilor din 
Comitetului de Partid ale exploa
tărilor la diferite șed'nțe ce s’au 
ținut.

Tov. LupU Vasile dela C. F. U. 
arată unele lipsuri ce le-a avut 
Comitetul de Partid. Printre aces
tea arată că Comitetul de Partid, 
prin instructorii săi n’a sprijinit 
suficient îndeplinirea planului de 
muncă la organizația de bază 
C. F. U.

Tov. Schfimborn Francisc cri
tică unele lipsuri ale dării de

ca să curgă mai repede oțelul 
din cuptoare. Erau lucruri minu
nate, pe care Simeria Gheorghe 
s’a grăbit să le explice a doua 
zi echipei sale, să le discute cu 
maistrul. îndrumați de organiza
ția de partid, oțelarii dela cupto
rul trei au reuși apoi să pună 
în aplicare metoda șarjelor rapide.

A 1.021-A ȘARJĂ!
La cuptorul 3, Ilia Gheorghe 

și echipa lui încarcă acum cea 
de a 1.021-a șarjă, O jumătate 
de oră a durat reparația vetrei. 
Șarja va fi totuși scurtă. Ilia 
Gheorghe lucrează după metoda 
oțelorului sovietic Matulineț, așa 
cum l-a învățat Simeria. Această 
metodă cere în primul rând ca 
prim topitorul să cunoască bine 
meșteșugul și să-i învețe și pe 
tovarășii săi să-și organizeze bine 
lucrul. Succesul depinde și de 
munca ajutoarelor, a celora care 
lucrează la încărcătură, la groapa 
de turnare etc. Oțelarii trebue să 
respecte cu strictețe regimul ter
mic al cuptoarelor. In timpill în
cărcării, ei trebue să evite răcirea 
cuptoarelor, să asigure apoi ar
derea complectă a combustibilu
lui- Pentru a câștiga timp prețios, 
oțelarii nu așteaptă descărcarea 
complectă a cuptorului, ci chiar 
în timpul scurgerii metalului pre
gătesc cuptorul pentru o nouă 
topire. Ei își organizează rațional 
munca, repartizând în mod just 
sarcinile între muncitorii auxiliari. 
Din timp ei pregătesc materialele 
auxiliare necesare elaborări șarjei.

Oțelarii din echipa lui Ilea 
Gheorghe se străduesc să res
pecte întocmai aceste reguli. 

seamă, arătând că spre exemplu 
problema mobibzării femeilor pen
tru z'ua de 8 Msrtie în raport nu 
este privită în spirit autocritic, ci 
mai mult sub formă de autoapă
rare.

Ca încheiere tov. Șerban Con
stantin arată că ședința a decurs 
în spirit critic mai mult asupra 
activității birourilor organizațiilor 
de bază și prea puțini tovarăși 
au fost acei cari au criticat în 
mod just lipsurile secțiilor din 
cadrul Comitetului de Partid. In 
continuare tov. Șerban face o 
analiză temeinică a muncii de
puse pe primul trimestru, în spi
rit crititic și autocritic, scoțând în 
evidență o serie de lipsuri ale 
secțiilor Comiteului de Partid ca: 
lipsa de poavazare a Uzinei, 
slaba activitate a muncii de agi
tație, slaba mobilizare a munci
torilor la meetinguri și manifes
tări, împreună cu lipsa de con
trol în muncă cari au pricinuit 
apoi lipsurile ce le-au avut biro
urile organizațiilor de bază.

Tov. Șerban trasează apoi sar
cinile generale ale birourilor or
ganizațiilor de bază, arătând că 
cea mai importantă este planifi
carea muncii, deci întocmirea și 
respectarea întocmai a planului 
de muncă. Mai departe tov. Șer
ban trasează sarcina întăririi 
muncii propagandistice în cam
pania luptei pentru pace și în 
campania întâmpinării cu cinste 
a zilei de 1 Mai, totodată ca or
ganizațiile de bază, membrii de 
Partid să-și ascută la maximum 
vigilența pentru demascarea sa
botorilor și a tuturor uneltirilor 
dușmanului de clasă, contribuind 
astfel la îndeplinirea Planului de 
Stat și la întărirea lagărului păcii.

Intr’adevăr, deși cuptorul e acum 
în plină reparație, temperatura se 
menține la 1.600 de grade. Altăda
tă la reparații mult mai scurte, tem
peratura scădea până la 1.300 
grade ceeace făcea ca durata șar
jelor să fie mai mare.

O ȘARJĂ RAPiDĂ 1
Așezat lângă masa de coman

dă, ilea Gheorghe conduce în
cărcarea. Brațul macaralei a răs
turnat în inima clocotitoare a 
cuptorului prima troacă de fier 
vechi. Acele ceasornicului din pe
retele oțelăriei arată că e ora 3 
și jumătate.

Prim-topitorul are grijă ca fie
rul vechi să fie așezat în mod 
uniform pe întreaga suprafață a 
vetrei cuptorului. Acest lucru a- 
sigură deasemeni micșorarea du
ratei de topire a șarjei.

In cuptor, flăcările se măresc, 
se întind pe întreaga suprafață. 
Temperatura crește în mod lent. 
Lângă cuptor a rămas un singur 
om: prim-topitorul Ilia Gheorghe. 
Ceialalți, Costache Vasile, Popes- 
cu Ștefan și Irimia Traian, pre
gătesc materiale auxiliare nece
sare afinării și elaborării șarjei: 
țevile de oxigen pentru destupa- 
rea știhului, feromanganul, mag- 
nezită, etc. In cuptor procesul de 
topire și afinare a oțelului e în 
toi... Ceasul din peretele oțelăriei 
indică ora 8 și jumătate, când 
la cuptorul 3, cel mai bătrân cup
tor din uzină, se elaborează cea 
de a 1.021-a — șarjă. Șarja a fost 
gata în 5 ore 1 După metoda o- 
bișnuită, o șarjă are nevie de 7 
ore jumătate — 8 ore.

Experiența înaintată a oțelaru- 
lui sovietic Matulineț a devenit 
bun prețios al echipei dela cup
torul 3.

(din Scânteia)

Hunedoara, un adevărat șantier 
de construcție ; este în fierbere în 
tot timpul zilei.

Tencuitorii, zidarii și dulgherii 
șantierului „Gh. Apostol" al în
treprinderii de Construcții Nr. 12 
să străduesc zilnic pentru a găsi 
noi metode de lucru pentru ca 
angajamentele lor să fie îndepli
nite la timp, deoarece la 1 Mai, 
locuințele colective din Hunedoara 
trebue să fie date spre folosință 
pentru 1800 muncitori.

— Lozinca lansată de zidarii 
și tencuitorii dela șantierul „Pas- 
teur din București, de a se exe
cuta 5 m. p. de tencuială pe 
echipă la oră îi frământă foarte 
mult

„Pentru a da rezultatele cuvenite, 
trebue să stăm de vorbă cu Di
recțiunea întreprinderii și cu 
Sindicatul, să convocăm o ședință 
cu șefii de echipe dela săpători și 
tencuitori și aceasta cât se poate

Toți zidarii tencuitori fac parte din brigăzi
După principiile de organizare 

sovietice; intreaga brigadă compusă 
din 23 zidari, 15 ucenici și ajutată 
fiind de 38 zilieri este împărțită 
pe echipe. Astfel: un șef de echipă, 
2 până la 4 zidari calificați și 2 
sau 3 ucenici. Fiecare echipă are 
planificat un sector și are normat 
zilnic plafonul ce trebue să-l atingă. 
Din primele zile, zidarii bătrân,
— pentru a ridica nivelul de ca
lificare profesională al ucenicilor,
— i-a pus să lucreze alături de 
ei, călăuzindu-i și îndrumându-i 
pas cu pas, deoarece angajamen
tul lor este ca în 6 luni de zile 
să formeze din ucenici, zidari stă
pâni pe meserie.

După muncă organizată, succese frumoase
Echipele lucrează de zor pentru 

a nu pierde nici o clipă.— Ten- 
cuitorul Bronz Ioan controlează 
fiecare echipă din brigada sa 
pentru a vedea cum și-a trasat 
terenul și a da ajutor acolo unde 
munca merge mai greu. Și el face 
parte dintr'o echipă de tencuitori, 
iar echipa lui este întotdeauna în 
fruntea întrecerilor.

Tencuitorii, sunt mândrii de 
conducătorul lor și muncesc cu 
elan pentru ca angajamentele pe 
care brigada și le-a luat să devină 
fapte.

Roadele muncii se cunosc. — 
Cei 21.000 m. p. de perete care 
trebuiau tencuiți sunt aproape 
gata, iar față pe 8 m. p. cât este 
norma de tencuit pe om la 8 ore, 
aceasta de mult a fost depășită, 
atingând vârful cel mai înalt de 
21,60 m. p. pe om în 8 ore.

Călăuză în munca de zi cu zi 
le-a fost lozinca lansată de tenqu- 
itorii șantierului „Pasteur", de a 
executa 5 m. p. de tencuială pe 
echipă la oră. Ei au muncit 
cu multă dragoste, depășind 
aceasta și realizând în medie 8 
m. p. tencuială de echipă la oră.

Datorită acestui mod de orga
nizare întreaga brigadă a depășit

0 INOVAȚIE Li ȘANTIERUL TRIAJ
La șantierul Triaj al întreprin

derii Nr. 12. de Construcții, tov. 
Radomschi Anatolie, pentru a 
ușura munca la montarea și de
montarea liniilor înguste, a făcut 
o inovație care se poate aplica 
numai la linia decovil pentru 
lucrările de terasamente.

înainte, prinderea liniei pe tra
versa de lemn se făcea cu eclise 
și buloaiie. Nemai găsindu-se în 
comerț, au fost nevoiți ca linia 
s’o prindă cu scoabe de fier, 
care neavând atâta siguranță- 
provocau deraieri

Pentru a înlătura această lipsă, 
tov. Radomschi a schimbat felul, 

de repede pentru a da o altă 
formă șantierului nostru",—spune 
zidarul Bronz Ioan.

Ședința s’a fixat... S’au adunat 
toți șefii de echipă pentru a discuta 
cum pot să organizeze mai bine 
șantierul. Discuțiile au durat mult 
și aproape nu se ajunsese la 
nici un rezultat.

— „Eu am o propunere, — 
spune Bronz Ioan — și ar fi bine 
să mai sacrificăm ceva timp că 
poate vom ajunge la un rezultat 
bun. Am cetit anumite broșuri 
despre felul cum muncitorii sovie
tici își organizează munca în 
brigăzi. Nu credeți că și la noi se 
poate aplica acest lucru?

După ce ceilalți au cerut să 
vorbească mai larg despre acest 
mod de organizare a muncii, au 
căzut de acord, iar în ziua urmă
toare au organizat brigada pe 
baze sănătoase.

Mortarul este pregătit de zilieri 
sub îndrumarea unui zidar 
mai bătrân, după toate regulele 
de pregătire, în care timp ceilalți 
zidari și ucenici trasează terenul 
la care trebue să lucreze în aceeași 
zi și pregătesc sculele necesare.

Odată cu terminarea pregătirii 
mortarului și zidarii sunt gata de 
a începe lucrul.— Zilierii aduc 
mortarul la mână pentru ca zidarii 
să nu alerge după el și prin 
aceasta să elimină timpii morți. 
In asemenea condiții începe lucrul, 
care continuă în ritm viu timp de 
8 ore.

norma în luna Martie cu 76*/t.
Ucenicii, și ei își însușesc din 

în zi tot mai bine meseria. Un 
exemplu este tânărul Toduț Petrii 
în vârstă numai de 17 ani, 
care este cel mai bun dintre uce
nici și are perspective de a fi nu 
numai un meseriaș bun dar într’un 
viitor apropiat poate deveni și un 
meșter iscusit.

însuflețiți de avântul întreceri
lor socialiste, tencuitorii din Bri
gada lui Bronz se frământă pen
tru a organiza și mai bine munca, 
astfel, ca să nu piardă nici o 
clipă fără de folos.

Ei sunt hotărîți ca până la 1 
Mai să termine tencuirea locuin
țelor pentru a le da spre folosință 
celor 1800 muncitori.

Luptând cu dragoste pentru a 
îndeplini sarcinile ce le revin din 
Plan, pentru ca angajamentele lor 
să devină fapte, ei au pornit în
treceri între echipele brigăzii sub 
lozinca „Să se execute cel mai 
eftin metru pătrat de tencuială, 
știind că prin aceasta luptăm pen
tru îmbunătățirea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, pentru întă
rirea Patriei, pentru pace.

V. Manea

de montare a liniei cu acest sis
tem, înlocuind-o cu o scoabă cu 
ureche, simplă sau cu ghivent și 
piuliță.

Dacă înainte, llfl/o din vago- 
nete deraiau prin introducerea 
acestor scoabe deraierile au fost 
complect excluse.

Datorită acestei inovații, în timp 
de 2 săptămâni s’au înlăturat 
peste 250 deraieri și productivi
tatea muncii a crescut cu ll°/a.

La montarea liniei s’a redus 
timpul cu 5O*/o, iar pentru de
montarea cu 12O°/o, în plus recu
perarea intactă a întregului 
material
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IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
Echipa lui Tuza Gavrilă dela 
Cariera de dolomită cere 

mărirea normei zilnice

Muncitorii și tehnicienii dela Minele 
Ghelar răspund apelului lansat de 

petroliștii fruntași
Dragi tovarăși petroliști,

„Noi, muncitorii, tehnicienii și 
funcționarii Minelor de fier Ghelar 
am primit cu entuziasm chemarea 
voastră la întrecere socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai.

Sub conducerea Partidului și 
îndrumați de Sindicat, am hotărît 
să îndeplinim următoarele anga
jamente în cinstea zilei de 1 Mai: 
să depășim sarcinile Planului de 
Stat cu 1 % față de media primu
lui trimestru, să mărim producti
vitatea muncii cu 6% față de tri
mestrul I, să punem în exploatare 
Mina de fier „Cornetu", nepre
văzută în Plan, până la 1 Mai, 
dându-i numele de „Mina 1 Mai 
1950“, prin introducerea indicilor 
tehnico - economici să reducem 
prețul de cost al minereului pe 
întreg grupul Minelor de fier din

La. Ghelar
A luat ființă prima 

brigadă de calitate
După terminarea lucrului în 

ziua de 1 Aprilie, tov. Dobra 
Ioan dela «Abatajul Tineretului” 
a chemat toți ortacii săi la șe
dința grupei sindicale. Tov. Vâl- 
ceanu Ioan, responsabilul de gru
pă le-a cetit minerilor din 
ziarul „Scânteia", chemarea la 
întrecere socialistă în cinstea zi
lei de 1 Mai lansată de munci
torii dela „Sovrompetrol" — 0- 
chiuri — Dâmbovița.

După cetire minerii s’au înscris 
la cuvânt. — Tov. Dobra — a 
fost primul care a vorbit, luân- 
du-și angajamentul să termine 
programul de producție pe luna 
Aprilie cu 5 zile înainte de ter
men. Tot din grupă aceasta face 
parte și echipa lui Alic Iosif (Bă- 
lonl), care s’a angajat ca să ter
mine programul de producție pe 
luna Aprilie cu 3 zile înainte de 
termen.

Rând pe rând minerii au luat 
cuvântul, întărind angajamentul 
luat de șeful lor de echipă.

Luând cuvântul din nou tov. 
Dobra Ioan, șeful de echipă dela 
„Abatajul Tineretului" a propus 
ca cele două echipe să se uneas
că la un loc și să formeze o bri
gadă de calitate, această proble
mă fiind discutată înainte cu o 
zi în cadrul celor două echipe.

La propunerea lui Dobra mi

Personalul Spitalului „Aua Paukef 
de pe lângă C.S. H. cheamă la întrecere 

socialistă personalul Spitalului 
din Hațeg

In voința noastră dârză de a 
întâmpina cu cinste ziua de 1 Mai, 
chemăm la întrecere socialistă 
personalul spitalului din Hațeg.

In cadrul întrecerii să depunem 
toate cunoștințele și posibilitățile 
pentru a da sănătatea oamenilor 
muncii, spre a-i reda cât mai 
curând capabili să lupte pentru 
Plan, în rândurile puternicului 
front al păcii.

întrecerea o pornim cu urmă
toarele criterii, de ordin medical: 
precizarea diagnosticului, com- 
plectarea fișelor de observații, 
ținerea de ședințe cu personalul 

Ghelar cu 10%, să reducem con
sumul de explosiv și lemn de 
mină cu 5% față de trimestrul I, 
să montăm încă un compresor 
pentru asigurarea energiei pneu
matice, să organizăm extinderea 
pe scară largă a inovațiilor și a 
metodelor tehnice sovietice pentru 
a experimenta noul sistem de ex
ploatare a minereului prin pră- 
bușire.“

Muncitorii își mai iau angaja
mentul de a mări vigilența pentru 
prevenirea accidentelor, defecțiu
nilor și sabotajelor în mină și la 
suprafață, iar Direcțiunea se anga
jează de a organiza instructaje cu 
muncitorii în vederea securității 
în muncă și de a pune în func
țiune stația de difuzare dela Mina 
Ghelar.

nerii au răspuns cu însuflețire. 
Tov. Vâlceanu printre altele a 
spus: „da tovarășe Dobra, ai 
dreptate, mulți dintre noi au fugit 
numai după câștig, fără să țină 
seamă și de calitatea minereului". 
„Dacă ne dădeam seama dela în
ceput, furnaliștii hunedorei n’ar 
fi azi sub plan," continuă să 
spună minerul Lobonț Octavian. 
Numai șeful echipei a Il-a tov. 
Alic Iosif (Băloni) nu a fost de 
acord. In goana lui după câștig 
el n'a ținut seamă de calitatea 
minereului, dar și de astă dată 
Dobra ia venit în ajutor. El l-a 
lămurit pe Alic, arătându-i ce în
seamnă producția de proastă ca
litate.

Alic Iosif (Băloni) lăsă capul 
jos spunând: „Da tovarășe Dobra, 
ai dreptate, am alergat numai 
după câștig mai mare, fără să 
mai țin cont de calitatea minereu
lui. Să înființăm brigada. „S’o 
înființăm," răspund în cor mi
nerii.

Astfel în cinstea zilei de 1 Mai, 
Ziua Solidarității Internaționale a 
celor ce muncesc,’ a luat ființă pri
ma brigadă de calitate dela Minele 
Ghelar, care s’a angajat ca să 
dea o producție sporită și de ca
litate superioară.

D. Fotescu

auxiliar, ținerea de ședințe medi
cale și colaborare cu serviciile 
medicale exterioare, de ordin po
litic și administrativ: poavazarea 
în cinstea zilei de 1 Mai, ridica
rea nivelului politic și ideologic 
al personalului, curățenia perfec
tă în incinta spitalului, alimentare 
bolnavilor în cele mai bune con- 
dițiuni și pregătirea grădinii cu 
zarzavaturi.

înainte pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în cinstea zi
lei de 1 Mai.

Personalul Spitalului 
„Ana Pauker"

Din ce în ce mai mulți oameni 
ai muncii își manifestă voința lor 
fermă de a contribui într’o cât 
mai mare măsură la reducerea 
prețului de cost al produselor și 
la ridicarea productivității muncii, 
știind că așa vor întări scumpa 
noastră Patrie, vor întări frontul 
de luptă al păcii.

In cinstea zilei de 1 Mai, o 
asemenea inițiativă a pornit din

Hlte echipe îi urmează exemplul
Urmând axemplul echipei con

duse de Tuza Gavrilă, echipa Nr. 
1, dela Cariera de dolomită Banea 
a cerut și ea mărirea normei de 
1,6 tone pe om și schimb — la 
producția de dolomită — la 1,8 
tone pe om și schimb, iar la pro
ducția de steril echipa a cerut 
mărirea normei dela 4,5 tone, pe 
om și schimb la 5 tone pe om 
și schimb.

Cei dela Fabrica de oxigen se alătură inițiativei 
tovarășilor dela Cariera de dolomită

Depășind cu mult planul lunii 
Martie, muncitorii dela Fabrica de 
oxigen aU pornit cu nou elan la 
continuarea întrecerii socialiste în 
cinstea zilei de 1 Mai.

Luând în considerare capacita
tea de producție a instalațiilor 
dela Fabrica de oxigen, muncito
rii au cerut conducerii Secției 
Energetice ca să 1-i se măreas
că norma lunară la oxigenul 
industrial cu 25%, față de canti

Chemarea petroliștilor a avut un larg 
ecou în rândul muncitorilor dela 

întreprinderea Nr. 12 Construcții
întruniți în consfătuiri de produc

ție pe grupe și brigăzi muncitorii 
și tehnicienii dela întreprinderea 
Nr. 12 de Construcții au răspuns 
cu elan chemării la întrecere în 
cinstea zilei de 1 Mai, sub lozin
ca «Pentru pace, împotriva ațâță
torilor la un nou război, nici o 
întreprindere sau instituție în 
afara întrecerilor socialiste”, lan
sată de muncitorii dela schela 
„Sovrompetrol” OchiuriDâmbovița 

Conduși de Partid, muncitorii 
dela întreprinderea Nr. 12 de 
Construcții sunt hotărîți să îndep
linească cu cinste angajamentele 
luate în întâmpinarea zilei de 1 
Mai, fiind convinși că aceasta 
contribue la întărirea Patriei noas
tre, la întărirea lagărului păcii.

In cadrul consfătuirilor mun
citorii și tehnicienii și-au luat an
gajamentul de a depăși planul de

Colectivul gazetei de perete „laborantul" 
cheamă la întrecere celelalte colecțiile

Urmând exemplul muncitorilor 
și tehnicienilor din Combinat, care 
și-au luat angajamente, intensifi- 
cându-și eforturile în muncă în 
cinstea zilei de 1 Mai, colectivul 
redacțional al gazetei fruntașe din 
Uzină, „Laborantul" a chemat la 
întrecere socialistă toate colecti
vele redacționale ale gazetelor de 
perete, propunând organizarea 
unui concurs, în întâmpinarea 
Zilei Solidarității Internaționale a 
celor ce muncesc.

Ca obiective ale întrecerii so
cialiste s’au propus următoarele: 
articolele dela gazetele de perete 
să se ocupe de probleme specifi
ce locului de muncă, folosind din 
plin prin ele puternica armă a 

sânul echipei Nr. 1, dela Cariera 
de dolomită Grohotea, condusă 
de șeful de echipă Tuza Gavrilă. 
După ce s’a discutat temeinic, 
într’o consfătuire acest lucru, 
echipa a cerut mărirea normei 
zilnice la producția de dolomită. 
— Astfel echipa a cerut ca vechea 
normă de 1,6 tone pe om și 
schimb să fie mărită la 1,8 tone 
pe om și schimb.

In aceeași consfătuire muncitorii 
Carierei de dolomită Grohotea au 
chemat la întrecere socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai pe munci
torii dela Cariera de dolomită 
Banea, fixând următoarele criterii: 
depășirea planului de producție, 
economisirea de explosibil, redu
cerea absențelor nemotivate și 
altele.

Poanta Gheorghe 
corespondent

tatea planificată in trecut.
Colectivul Fabricii de oxigen 

s’a mai angajat ca să dea tot 
sprijinul specialistului Jiroș Valen
tin din Arad pentruca până la 
data de 1 Mai să termine repara
ția la aparatul de lichiefiere lientă, 
deoarece prin aceasta se va mări 
cu mult capacitatea de producție 
a Fabricii de oxigen.

Groza Ioan 
corespondent

producție cu 3%, de a mări pro
ductivitatea muncii cu 11% față 
de luna Martie, de a organiza 
încă 7 brigăzi mixte, de calitate 
și economie, de a extinde metode
le stahanoviste pe toate șantierele 
și de a reduce prețul de cost la 
lucrările de zidărie, tencuială, cof- 
raje și săpătură cu 2%

Brigăzile de zidărie conduse de 
Bronz Ioan, Mihali Ioan și Klein 
Ioan și-au luat angajamentul de 
a micșora consumul de cărămidă 
cu 3% prin utilizarea tuturor 
spărturilor și de a micșora consu
mul de var cu 10% prin evita
rea risipei de mortar.

Brigăzile de dulgheri conduse 
de Doboli Alexe și Guido Deneș 
și-au luat angajamentul să redu
că cu 10% consumul de cuie 
vechi, iar cele 2 brigăzi de săpă
tori s’au angajat să depășească 
normele cu 30% 

criticii și autocriticii, popularizarea 
fruntașilor, inovatorilor, etc. și a 
metodelor lor de lucru, păstrarea 
articolelor apărute în luna în curs 
și prezentate lor la concurs, fon
durile gazetelor de perete să 
oglindească specificul locului de- 
muncă, în acelaș timp să fie a dec 
vate zilei de 1 Mai, procentajul 
de participare la editarea gazetei 
de perete față de numărul mun
citorilor din secția respectivă, 
redactarea îngrijită a materialelor, 
atât din punct de vedere politic 
cât și estetic și prezentarea 
punctuală a gazetelor de perete 
la concurs, până în ziua de 29 
Aprilie a. c.

însemnate economii 
obținute de brigăzile de 

zidari dela șantierul 
„Șoolii Profesionale"

Șantierul Școala Profesională a 
întreprinderii Nr. 12 de Cons
trucții este în plină fierbere.

Cele 4 brigăzi de z'dari și dul
gheri au reușit în luna Martie să 
dea rezultate frumoase în pro
ducție și să aducă însemnate eco
nomii intreprinderii.

Brigada de dulgheri condusă 
de Holtzinger Matei pe lângă fap
tul că a depășit planul de pro
ducție cu 117% a dus lup
ta și pentru economii, încununată 
de frumoase succese.

Scândurile întrebuințate pentru 
cofrajii până la sfârșitul lunei 
Martie au fost folosite de 5 ori, 
făcându-se până acum o econo
mie de peste 102.000 lei. Prin 
înlocuirea cuielor cu cepuri din 
lemn la legatul grinzilor și prin 
folosirea cuielor vechi scoase dela 
cofrajii la montarea dușumelelor 
oarbe s’au economisit cuie în valo
are de peste 29.900 lei

Prin noua metodă întrebuințată 
in zidărie de către cele 3 brigăzi 
de zidari, metodă prin care se 
înlocuesc stâlpii de mortar cu 
bare de fier lungi de umplutură, 
s’au putut depăși normele cu mult. 
O altă metodă întrebuințată cu 
rezultate bune a fost aceea de a 
arunca mortarul pe tavanul de 
rabiț folosindu-se o tablă de 1,80/ 
2 m. pe care s’a așternut morta
rul. In felul acesta, s‘a putut a- 
duce o însemnată economie de 
timp.

Datorită acestor noi metode, 
brigăzile de zidari au depășit nor
mele după cum urmează : briga
da lui Klein Ioan cu 80 %, a lui 
Focher Ioan cu 58% și a lui 
Mihali Ioan cu 50*/#.

Pentru a întâmpina cu cinste 
ziua de 1 Mai, muncitorii șantie
rului și-au luat angajamentul de 
a se încadra cu toții în brigăzi de 
producție și chiar în aceași zi s’a 
format o brigadă de săpători din 
33 de oameni.

Astfel organizați, muncitorii șan
tierului. „Școala Profesională® 
sunt hotărîți ca ziua de 1 Mai 
să-i găsească cu depășirea pro
priilor lor recorduri.

Bartha I.
corespondent

La Minele Ghelar

Să se sprijine mai mult 
inovatorii

Pentru a veni și mai mult în 
ajutorul minerilor, pentruca a- 
ceștia să dea cât mai mult mi
nereu Patriei, tovarășul Tențer 
Francisc a construit un dispozi
tiv cu ajutorul căruia se înlocu- 
ește munca unui om și se extra
ge minereul dela un abataj la 
galerie într’un timp record.

Inovația lui constă dintr’un troc 
tras de o funie cu ajutorul unui 
scripet pe un plan înclinat.

Noua metodă de extracție a 
minereului mai prezintă și acel 
avantaj că toată instalația noului 
dispozitiv nu cântărește mai 
mult decât 50 kg. și se poate 
transporta dela un abataj la al
tul. Cu toate că noul dispozitiv 
a dat rezultate frumoase, nici 
Direcțiunea Minei și nici Sindi
catul n’au luat nici o măsură ca 
noua metodă să fie extinsă și a- 
plicată. Direcțiunea n’a sprijinit 
nici pe tov. Tențer, cu toate că 
în Contractul Colectiv se prevede 
sprijinirea muncii creatoare a ino
vatorilor.

Direcțiunea Minelor și Sindi
catul trebue să sprijine această 
inovație și altele, ca ele să fie 
studiate și aplicate spre ajutorul 
celor ce muncesc.

Herban Aurel 
corespondent
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