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1 MAI
Ziua Solidarității Internaționale a 

celor ce muncesc

In ziua de 1 Mai oamenii muncii 
din lumea întreagă sărbătoresc 
ziua solidarității lor în lupta pen
tru un trai mai bun. Anul acesta, 
pe plan internațional 1 Mai se 
sărbătorește în condițiile ascuțirii 
luptei dintre cele două lagăre, — 
lagărul păcii, condus de glorioa
sa Uniune Sovietică și lagărul 
ațâțătorilor la' război, condus de 
imperialismul nord-american și 
englez.

In lupta lor, popoarele asuprite 
de imperialiștii setoși de sânge, 
văd în Uniunea Sovietică — pri
mul stat socialist din lume — che
zășia păcii, securității și fericirii 
lor.

Cu ocazia zilei de 1 Mai clasa 
muncitoare din lumea întreagă își 
manifestă dragostea sa nețărmu
rită față de Marea Țară a Socia
lismului și față de iubitul conducă
tor al popoarelor, tovarășul Iosif 
Vissarionovici Stalin. Cu numele 
tovarășului Stalin pe buze, cu 
încredere nețărmurită în popoarele 
Uniunii Sovietice, oamenii muncii 
din toată lumea se strâng tot mai 
mult în jurul invincibilului steag 
al Iui Marx-Engels-Lenin-Stalin.

Lozinca nemuritoare: „Proletari 
din toate țările uniți-vă“ înfrățește 
azi popoarele în lupta comună 
pentru pace împotriva intențiilor 
criminale ale imperialiștilor.

Oamenii muncii din țara noas
tră întâmpină ziua de 1 Mai, ziua 
trecerii în revistă a forțelor de 
luptă ale oamenilor muncii de 
pretutindeni, ziua frăției de luptă 
a muncitorilor din toate țările cu 
noi victorii în toate domeniile de 
activitate.

Minunatul avânt al întrecerii 
socialiste în cinstea zilei de 1 Mai 
a cuprins massele cele mai largi 
ale celor ce muncesc din țara 
noastră. — Pretutindeni, înfabrici, 
uzine, mine, instituții, ogoare, 
școli, steagul întrecerii socialiste 
se înalță tot mai sus.

Și în Combinatul nostru, che
marea la întrecere socialistă lan
sată de petroliști a avut un larg 
ecou. In focul întrecerii socialiste 
in cinstea zilei de 1 Mai au eșit 
la iveală minunatele inițiative 
creatoare ale muncitorilor, ridi- 
cându-se fruntași, inovatori și ra- 
ționalizatori ca: Simeria Gheorghe, 
Baba Ioan, "Dojescu Simion, llea 
Ioan, Uea Gheorghe, Zidariu loan, 
Ing. Mihuț loan, Cazan Ștefan, 
Farcaș Viliam, Greț loan, Răpeanu 
Romulus, Marișca Partenie, Stan- 
ciu Aurel, Laszlo Adalbert și 
alții.

Prin extinderea și aplicarea 
metodei sovietice de elaborare a 
șarjelor rapide oțelarii noștri au 
obținut succese frumoase. Apli
când această metodă, echipa lui 
Marișca Partenie dela Cuptorul 
Nr. 5 a reușit să depășească pro
gramul de producție pe luna 
Aprilie cu peste 10%, îmbunătă
țind în acelaș timp indicele 
tehnic-economic. — Deasemeni 
echipa condusă de Stanciu Aurel 
a depășit programul lunii Aprilie 
cu peste 3a/o.

La Furnal, prin muncă încordată 
în întâmpinarea zilei de 1 Mai, 
programul de producție pe luna 
Aprilie a fost îndeplinit.

In frunte este „Furnalul Păcii" 
cu o depășire de peste 30%, ur
mat de „Furnalul Tineretului" cu 
o depășire de peste 5%.

Echipa de lăcătuși a lui Laszlo 
Adalbert a terminat cu 6 zile 
înainte de termen lucrarea dela 
Furnalul Nr. 3, iar zidarii cari au 
lucrat la cuptorul Nr. 4 Siemens 

Martin au terminat zidirea acestuia 
înainte de termenul fixat în așa 
fel ca prima șarje dela cuptorul 
respectiv s’a putut da în noaptea 
zilei de 25 Aprilie.

Nenumărate exemple asemănă
toare găsim și la Minele Ghelar, 
Teliuc, Secțiile Forje, Garaj, Me
canică, Turnătorii și Construcții 
Metalice.

Echipele dela șablonaj, trasaj 
ansamblare și montaj dela Con- 
strucțiii Metalice conduse de Ti- 
mofte Alexandru, Trușcă Gheor
ghe, Enciu Radu, Szalkay Martin, 
Voina Ioan și Iștvan Iosif au depus 
eforturi sporite pentru terminarea 
la timp a macaralei consolă dela 
Oțelăria Siemens Martin, lucru 
ce l-au și îndeplinit.

Elanul muncitorilor a făcut ca 
producția și productivitate muncii 
să crească considerabil în toate 
sectoarele de muncă și odată cu 
creșterea acestora, Partidul și 
Guvernul nostru s’au îngrijit de 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
al celor ce muncesc.

Vorbind numai de Hunedoara 
în perioada 1 Mai 1949 — 1 Mai 
1950 s’au făcut transformări mari, 
în ceeace privește îmbunătățirile 
sociale.

S’a terminat blocul dela Orașul 
Muncitoresc unde azi locuesc 30 
fruntași în producție în condiții 
confortabile, s’au dat spre folo
sință alte 48 de apartamente mun
citorești dela O. M., s’a terminat 
dispensarul policlinic, iar locuin
țele dela tabăra Nr. 1 vor fi date 
în curând spre folosință pentru 
1528 muncitori.

La tabăra Nr. 1, s’a construit 
o sală de teatru pentru 300 per
soane, sală de șah și sală 
de lectură, unde muncitorii noștri 
se vor putea recreea după timpul 
de lucru.

S’a construit Dispensarul poli
clinic dela Teliuc și în acelaș timp 
s’au construit și locuințe munci
torești,

S’a înzestrat creșa și căminul 
de zi unde mamele muncitoare își 
pot lăsa în siguranță copii în 
timp ce ele lucrează în Combinat.

Acestea și multe altele dovedesc 
grija Partidului și Guvernului 
nostru pentru cel mai de preț 
capital, omul.

Școlile de alfabetizare și califi
care sunt încă o dovadă a grijii 
Partidului nostru față de om. 
Sute de oameni au învățat carte 
și alte sute și-au însușit diferite 
meserii ca: lăcătuși, mecanici, 
forjeri, oțelari etc. Astăzi — fiind 
calificați — aceștia aduc un aport 
mai mare colectivului, în același 
timp salariile lor s’au îmbunătățit 
cu mult față de trecut

Cu încredere în forțele noastre, 
sub conducerea Partidului nostru, 
să pășim înainte, să muncim cu 
elan pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor ce ne revin din 
Planul de Stat pe 1959. Numai 
prin muncă încordată pen
tru Plan, prin luptă neîntreruptă 
pentru demascarea acelora care 
caută să pună piedici mersului 
nostru înainte, vom putea contri
bui din plin la întărirea economiei 
noastre naționale, la înflorirea 
Patriei noastre și la lupta pentru 
pace a oamenilor muncii de pre
tutindeni.

lianu Andrei
Membru în Biroul Jud. P.M.R, C.S.H.
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In cinstea zilei de 1 Mai

PENTRU PACE, PENTRU VIAȚĂ

Hotărîți să contribue prin realizările lor la grandioasa trecere în revistă a forțelor 
proletare ce se desfășoară în ziua de 1 Mai, muncitorii Combinatului nostru au depus 
eforturile cele mai puternice, au intensificat întrecerea socialistă și utilizând din plin ex
periența muncitorilor celor mai înaintați, muncitorii sovietici, au obținut rezultate care 
alături de celelalte succese obținute de clasa muncitoare a întregului glob, fac să tremure 
lagărul imperialist exploatator.

Realizările muncitorilor noștri sunt un aport însemnat la întărirea mărețului lagăr al 
păcii, care în frunte cu Uniunea Sovietică, va zdrobi orice încercare de deslănțuire a unui 
nou măcel și pregătește sfârșitul apropiat al criminalilor exploatatori.

Succesele obținute de muncitorii noștri, alături de întreaga clasă muncitoare din 
lumea întreagă ilustrează hotărîrea lor de a sărbători ziua de 1 Mai, Ziua Solidarității 
Internaționale a celor ce muncesc, sub semnul luptei pentru pace, pentru viață.

Cuptorul de 5 tone produce din ziua de 28 Aprilie în 
contul zilei de 5 Iunie

Conștienți că oțelul special pro
dus de ei este un aport important 
în producția mașinilor și utilajelor 
din industria noastră națională, 
muncitorii Oțelăriei speciale și-au 
intensificat eforturile în ultimele 
zile ale lunii Aprilie, reușind să 
depășească propriile lor recorduri.

La Oțelăria Siemens Martin Cuptorul Nr. 5, a realizat
11,56 la sută peste normă

Cu cât se apropia ziua de 1 Mai, 
cu atât râvna oțelarilor dela cup
torul Nr. 5, devenea^mai puter
nică și eforturile lor 'dădeau re
zultate din ce în ce mai bune.

In ziua de 27 Aprilie, schimbul 
maestrului O ț e 1 a r u dela acest

Lichidând complect absențele 
nemotivate, organizând temeinic 
munca și depunând o atenție 
deosebită, la elaborarea șarjelor 
de oțel special, ei au redus rebu
turile la 3,4°/o, deci cu 34°/o mai 
puțin decât rebutul admis și în 
ziua de 28 Aprilie șarja a fost 

cuptor, a obținut prin aplicarea 
metodelor rapide de elaborare a 
șarjelor să dea o șarje în 3 ore 
45 minute. Oțelarii acestui cuptor 
întrebuințând în proporții cres
cânde metoda oțelarului sovietic 
Matulineț, au dat multe șarje 

dată în contul zilei de 5 Iunie.
Ca întotdeauna, echipa lui 

Wallo Viliam se află în fruntea 
întrecerilor, cu o depășire de 23,15 
la sută, urmată de echipa lui 
Popa Alexandru care a dat 7,02 
la sută și a lui Băda Gheorghe 
cu 2,05 la sută peste normă.

rapide și au obținut până în ziua 
de 27 Aprilie o depășire a nor
mei de 11,56 la sută.

Deasemeni oțelarii cuptorului 
Nr. 1, au dat până în aceiaș dată 
2,25 la sută peste normă.

Furnalul Făoii a dat ou 
31,87 la sută mal multă 

fontă peste plan
In ziua de 1 Mai, furnalul Nr. 1, 

„Furnalul Păcii", se prezintă la 
măreața sărbătoare a celor ce 
muncesc, nedesmințându-și nu
mele.

Eforturile depuse de muncitorii 
furnalului Nr. 1, metoda lor de a 
descărca furnalul mai des, au fost 
încununate de un deplin succes.

Planul furnalului Nr. 1, a fost 
depășit pe cele 27 zile ale lunii 
Aprilie cu 31,19°/», evidențiindu- 
se prin munca bine organizată și 
realizări, echipa prim-topitorului 
Baba loan care a dat 37,31 
peste normă, urmată de echipa 
lui Dojescu Simion cu o depășire 
de 31,54% și a lui Schweighoffer 
Abel cu 28,08*/“.

Furnalul Tineretului 
oontribue din plin la în

deplinirea planului 
secției Furnale

Organizați pe echipe, temeinic 
pregătite, reducând prin muncă 
conștiinc'oasă defecțiunile meca
nizării și intensificând întrecerea 
socialistă, tinerii furnaliști dela 
furnalul Nr. 2, au obținut până

N. Babarțl
(Continuare ta peg. 3)
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RECENZIE

V. I. Lenin și I. V. Stalin 
Despre I Mai

In cartea „Despre 1 Mai“ ge
niile omenirii muncitoare Lenin 
și tovarășul Stalin descriu lupta 
muncitorilor ruși împotriva abso
lutismului criminal țarist, des
criind evenimentele importante 
petrecute în zilele de 1 Mai din 
fiecare an, arătă.,d solidarizarea 
muncitorilor în această zi în lup
ta lor pentru o viață mai ome
nească

Broșura ,.Zilele de 1 Mai la 
Harcov“ a lui Lenin oglindește 
clar cum se poate transforma o 
sărbătoare muncitorească într’o 
puternică acțiune politică. Parti
ciparea masselor largi ale munci
torilor din' Harcov la demons'ra- 
ția de 1 Mai 1900 a imprimat 
zilei un caracter de eveniment 
excepțional, prin faptul că demons
trații împleteau în acțiunile lor 
revendicările economice cu cele 
polititice.

In scrisoarea adresată Uniunii 
de Nord a P.M.S.D.R. Lenin pre
cizează că „ la noi ziua de 
1 Mai trebue să devină și de
monstrație împotriva absolutis
mului țarist și pentru revendica
rea libertății politice. Nu este su
ficient să arăți importanța inter
național a acestei sărbători. 
Trebue să legi de această sărbă
toare și lupta pentru cele mai 
vitale revendicări politice națio
nale". Numai din acest pasagiu 
scris de Lenin în anul 1902 
reese foarte elocvent importanța 
ce o prezintă împletirea grevelor

DIN ȚARA SOCIALISMULUI
Minerii din Ceremhov lucrează cu avânt în cinstea zilei de 1 Mai

In minele din bazinul Ceremhov se des
fășoară cu deosebit avânt întrecerea 
socialis ă în cinstea zilei de 1 Mai. Iniți
atorii întrecerii pentru întâmpinarea cu 
cinste a marii sărbători a oamenilor mun
cii, au fost minerii dela mina No. 8, caro 
au îndeplinit cu succes planul pe primul 

întreceri în cinstea
Zeci de colective de mineri, antrenân- 

du-sa în întreceri socialiste în cinstea 
zilei de 1 Mai, și-au luat angajamentul 
să întâmpine această sărbătoare a tutu
ror oamenilor muncii prin depășirea pla-

întreprinderile din Erevan în întreceri în
In întreprinderile din Erevan și din ce

lelalte orașo ale republicii Armeno se des
fășoară întrecerile în cinstea zilei de 1 
Mai având ca obie tiv îndeplinirea înainte 
de termen a planului pe luna Aprilie. 
In cadiul numeroselor adunări, muncitorii 
își iau noi angajamente sporite. Susținând 
inițiativa tovarășei Korab Linicova și a 
tovarășului Guznețov, muncitorii au hotă
rît ca prin economisirea materiilor prime

Din țările de democrație populară
Angajamentele muncitorilor bulgari în

In cinstea zilei de 1 Mai, muncitorii 
bulgari și-au luat noi angajamente cu 
privire la mărirea producției și îmbună
tățirea calității produselor. Muncitorii din 
transporturi s’fu angajat, să asigure tans-

întrecerile în cinstea lui 1 Mai în Republica Polonă
In cinstea zilei de 1 Mai, întreprinderi

le din industria grea a Republicii Polone 
au economisit până acum'4C.O.O.OCO z'oți 
Instălațiie electrice pentru vagonele de 
cale ferată au fost terminate cu 20 de zi
le înainte de termen, economisindu se

Zidarul stahanovist Ladislau Martcn termină planul anual
Zidarul stahanovist Ladislau Marton 

și-a luat angajamentul ca până la 1 Mai 
să-și termine planul pe anul 1910. Acest 
muncitor nu e singurul care-și ia aseme
nea angajamente. 

cu revendicările politice, deci im
portanța luptei politice pe care 
trebue s’o ducă proletariatul în 
țările stăpânite de capitaliști.

Proectul de proclamația »1 Mai« 
scrisă de Lenin în 1904 a avut 
un larg răsunet în rândul nr.nci- 
torim’i, strigătul: »Jos absolutis
mul» se auzea în întreaga Rusie

Marele L°nin, apoi continuato
rul operei sale geniale, tovarășul 
Stalin au îmbinat armonios lupta 
politică cu upia pentru revendi 
cări economice arătând necesita
tea acesteia.

In proclamația „Trăiască 1 Mai" 
scrisă de tovarășului Stalin în 
1912 se îndeamnă la strângerea 
forțelor muncitorești din Rusia 
și la luptă activă pentru zdrobi
rea țarismului. „Și muncitorii tre
bue să-și aibe sărbătoarea lor, 
spune tovarășul Stalin, la care 
să proclame : să muncească toa
tă lumea, libertate pentru toți, 
egalitate pentru toți. Această 
sărbătoare este sărbătoarea de 
1 Mai."

De zilele de 1 Mai se leagă 
o serie de evenimente importante 
petrecute înaintea și după Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
In aceste zile mum. îtorii își cereau 
drepturi în Rusia țaristă, iar după 
Revoluția din Octombrie popoare- 
îe Uniunii Sovietice sărbătoresc 
In această zi victoria consolidată 
a socialismului.

Pătrău Petru

trimestru și au dat câteva mii de tone 
de combustibil pes'e plan.

Minerii din această mină și-au luat an
gajamentul să îndeplinească înainte de 
termen planul pe luna Aprilie, să realize
ze peste plan câteva mii de tone de căr
buni, să economisească R0.000 de ruble, 
să depășească cu £0 la sută planul lucră- 

zilei de 1 Mai la
nului de Stat privitor la exploatarea com
bustibilului.

Muncitorii dela mina No 100 a centra
lei „Cistiacovantrațit“ și-au luat angaja
mentul să înde linească înainte de termen 

și a materialelor, să realizeze o mare can
titate de produse peste plan

Colectivul fabricii de încă țămir.te No. 1 
din Erevan și-a luat angajamentul ca în 
luna Aprilie să realizeze o economia de 
35.000 do decimetri pătrați de piele, din 
care să producă •— pes<e plan — 1.7oU 
perechi de înălțăminte de calitate superi
oară.

Muncitorii din atelierul de rihtuiț și 

portul în bune condițiuni al trenurilor de 
mare tonaj și să asigure călătorilor un 
serviciu ireproșab 1.

Tinerii acari din gara Dimitiov și-au 
luat angajamentul ca toate macazurilo lcr 

astfel alte 4.C0j.0C0 de zloți.
Fabrica de construcții de mașini din 

Ka owice s'a angajat să realizeze econo
mii în valoare de 6 OcO.OOO de zloți. Mina 
de cărbuni „Rozbak” va extrage până la 
1 Mai 7 500 de tone de cărbuni peste

Deasemenea, muncitorii Întreprinderii do 
construcții din Miskolc au chemat la în
trecere pe muncitorii întreprinderilor de 
cconstrucții din orașele Gyăr și Salgotar- 
jân. Printre obiectivele întrecerii figurează

Ansamblul C. S. H.
în finala concursului 

pe țară
In anii trecufi Ansamblul Com

binatului nostru avea un număr 
foarte redus de muncitori cari 
participau regulat la pregătiri

Sindicatul Combinatului, văzând 
această situație, a trecut la mo
bilizarea maselor de muncitori 
hotărît să crească din rândul 
oamenilor muncii, elemente capa
bile în domeniul artistic.

In prezent, la corul și echipa 
de dansuri participă un număr 
de 104 muncitori.

La concursul ansamblurilor 
artistitice o g mizat de Confe
derația Generală a Muncii a par
ticipat și Ansamblul nostru.

La cea de a Il-a etapă dela 
Deva, au participat ansamb urile 
fruntașe din județenele: Deva- 
Hunedoara, Valea Jiului și Alba.

Superioritatea pregătirii ansamb
lului Hunedorean, cu cântecele 
populare închinate lui Lenin și 
Stalin, cântece populare româ
nești și maghiare s’a remarcat 
dela început.

Felul cum s’au prezentat dan
surile populare legate de spe 
ciftcul regiunii, și dansurile națio
nalităților conlocuitoare, a făcut 
să obțină un meritat succes.

La acest concurs Ansamblul 
hunedo-ean s’a clasat în catego
ria 1. premiul II.

In ziua de 27 Aprilie a. c. 
Ansamblul a plecat la București 
la concursul final al ansamblu
rilor artistice pe ța-ă.

rilor minere pregătitoare și să ridice și 
mai mult product vita’ea muncii.

Apelul lansat de colectivul minei No 8 
a fost primit cu entuziasm de tonte 

întreprinderile din orașul Ceremhov, La 
mina ,Casianovca“ rumeroși mineri au 
început să lucreze în contul lunci Mai.

(Agerpres) 

minele din Donbas 
planul pe luna Aprilie, să dea țării mii 
de tone do că'buni peste plan, să reducă 
procentul de retiduri din combustibil și 
să scadă prețul de cost al exploatării 
antracitului.

cinstea zilei de 1 Mai
ștampat dela fabrica de încălțăminte 
No. 3 și-au luat angajamentul să muncea
scă o zi pe lună folosind numai materi
ale și materii prime economisite.

Noi angajamento și-au luat constructo
rii de strunguri din Erevan, textiliștii din 
Leninasan și colective’e altor numeroase 
înt-eprin eri.

(Agerpres)

cinstea zilei de 1 Mai
să devină macazuri model, iar mecanicul 
Kaparanov din Gorna Oreho ița s’a anga
jat să conducă trenuri de mare tonaj

(Agerpres)

plan, iar minele ,Simianov“ vor extrage 
II 4’1 tone de cărbi ni peste plan.

Mui ci’orii stelierelor grafice ale coope
rați ei de editură „Prata” și-au luat an- 
g jamentul să economisească 5.00(00 de 
zloți prin ridicarea productivi’ății muncii 

(Agerpres)

și acela, de a depăși cu 50 la sută toate 
obiectivele Întrecerii și acela, de depăși 
cu 5 la sută toate obiectivele privăzute 
in planul anual.

(Agei preș)

FILMUL

CALEA LUMINOASĂ
Regisorul Alexandrov, compozitorul Du- 

naevski și artista Orlova, iată echipa ar
tistică strălucită, care a realizat marile 
succese ale comediei muzicale soviotice : 
„Toată lumea râde, cântă și dansează” 
„Circul”, „Volga, Volga”, „Primăvară” etc.

Aceeași echipă a colaborat la realiza
rea comediei muzicale „Calea luminoasă, 
pe care Societatea „Sovromfilm” o pre
zintă pe ecranele Capitalei.

In cadrul unei fermecătoare împletiri de 
muzică și voioșie, filmul „Calea lumino
asă”, povestește viața Taniei Morozova, 
unul d’n zecile de mii de eroi ai m-mcii 
socialiste, despre cere tovarășul Stal n 
spunea că sunt „inspiratorii practici ai 
entuziasmului muncii, din rândul cărora 
clasa muncitoare ridică proprii săi intelec
tuali tehnicieni, în stare să apere intere
sele în produ ție, ca interese ale clasei 
stăpânitoare”.

Și viața Taniei Morozova poate sluji 
drept pildă pentru toți oamenii muncii. 
Dintr’o tână'ă fată dela țară neștiutoare 
de carte și sfioasă, o micuță „cenușărea
să” — cum o poreclise inginerul Lebe- 
diev — ea izbutește, datorită condițiuni- 
lor create de orânduirea socialistă sov e- 
tică, precum și prin voința și munca ei 
neîncetată, să ajungă o muncitoare frun
tașă, o doborâtoare neîntrecută de norme 
și până la urmă — în urma învățăturii 
însușite — inginer și depu'at în Sovietul 
Suprem.

Episoadele filmului „ra'ea luminoasă” 
ilustrează toate etapele acestei vieți. Mul
țumită sprijinului Mătiei Sergheevna 
Pronina responsabila politica a unei ma'i

Clubul Muncitoresc factor 
activ în lupta pentru pace

Lupta pentru apărarea păcii 
este dusă de oameni cinstiți din 
lumea întreagă pe toate tărâmu
rile activităților omenești.

Prin realizări în producție, prin 
ilustrarea în literatură a ororilor 
războiului pe deoparte și a mi- 
i unatelor înfăptuiri în timp de 
pace a Țării Socialismului și a 
țărilor de democrație populară pe 
de altă parte, se demonstrează 
lumii întregi că pacea este bunul 
cel mai de preț al omenirii.

La noi în Hunedoara, un rol 
important in munca de ridicare 
a masselor muncitoare, în munca 
de ridicare a nivelului cultural 
și ideologic al muncitorilor, îl 
îndeplinește Clubul Munciioresc 
„Alexandru Sahia".

Dela 1 Mai 1949, când numă
ra un total de 6500 volume dife
rite, până la 1 Mai 1950 când 
numără peste 25 000, activitatea 
desfășurată de Clubul Muncitoresc 
a contribuit în mod activ la lupta 
pentru pace.

Cărțile de literatură sovietică, 
în procentaj de 75 /o din numă
rul volumelor, constitue un bogat 
material de documentare în do
meniul construcției socialiste din 
timp de pace, oglindește puterea 
de neînvins a muncitorilor, dra
gostea lor pentru Patrie și forța 
creatoare a oamenilor pașnici.

Din aceste cărți, s’au '’nspirat 
inovatorii și raționalizatorii uzinei 
noastre.

Cărți ca : „Atelierul de foc", 
„Dela cuptorul stahanovist la 
atelierul stahanovist", „Călăuza 
lucrătorului din hala de turnare 
a Oțelă- iei Siemens Martin" și multe 
alte lucrări de acest gen fac parte 
dn b.bliotecile secțiilor și sunt, 
cetite în ședințe speciale de către 
echipele aflate în întrecere care 
își Îmbogățesc cunoștințele și :și 
perfecționează stilul <le muncă 
prin stud erea lor amănunțită.

In timp de un an de zile, bib
lioteca Clubului Muncitoresc a 
înființat biblioteci în majoritatea 
secțiilor productive, la cabane, 
spital, Orașul Muncitoresc.

S’au ținut conferințe în care 
s’au popularizat metodele de mun
că sovietice, s’au publicat recenzii 

fabrici de textile, Tania Morozova ajunge 
muncitoare la o fabrică textilă. O viață 
nouă începe pentru tânăra fată. In mijlo
cul tovarășilor ei de muncă ea lucrează 
cu tot mai multă râvnă.

Ea învață să citească și să scrie. Viața 
ei e tot mai senină, mai luminoasă.

Dorința ei de a munci cât mai mult și 
mai bine izbutește să învingă toato piedi
cile puse în calea ei de maistrul Kurra- 
cov și de directorul fabricii, care o împi
edică să lucreze la mai multe războaie 
odată, sub protext că ar strica m șinile. 
A unci tania trimite o scrisoare președin
telui Consiliului Comisarilor Poporului 
tovaiășu' Molotov. Răspunsul prin caro 
însuși tovarășul Molotov, îi urează succes 
tine-ei țesătoare, o face pe Tania să luc
reze cu și mai mult avânt. Ea lzbuteș'e 
să mânuiască singură 150 și apoi 240 
de războiaie, depășește norme, întrece 
proprii'e ei recorduri. într’o zi tovarășele 
ei de muncă îi aduc neașteptata veste: 
a fost decorată cu ordinul „Lenin* I 
Va pleca la Moscova, la Kremlin I

Și anii trec... Tania Morozova continuă 
să învețe, să studieze. Ea a ajuns ingi
ner, deputată în Sovietul Suprem.

La deschiderea unei expoziții unionale 
agricole, la care ia cuvântul inginerul 
Tatiana Ivanova Morozova, Tania și Le- 
bedev se în'âlnesc din nou. Cu ani în 
în urmă, se avântaseră amândoi în viață. 
Acum amândoi și-au realizat năzuințele. 
Dar nu se vot opri. împreună vor porni 
mai departe, pe o calo luminoasă, spre 
noi înfăptuiri și victorii.

și s’au organizat ședințe, în care 
s’a arătat lupta întregii omeniri 
pentru pace, demascându-se pla
nurile mârșave ale ațâțătorilor la 
război.

Apelul lansat de Comitetul Per
manent al Partizanilor Păcii, a 
fost discutat în repetate rânduri 
în sălile Clubului și cu aceste 
ocazii a izbucnit voința dârză a 
muncitorilor de a lupta din toate 
puterile pentru înlăturarea unui 
nou măcel.

In ziua de 16 Aprilie, după 
conferința tovarășului Budău Aron, 
muncitori și muncitoare s’au ridi
cat pătrunși de importanța luptei 
pentru pace și și-au spus răspicat 
cuvântul.

Tovarășa lakob Ana, tovarășul 
Gheicev Pavel, Balint Alexandru 
și alții, cu emoție In glas și-au 
luat angajamentul ca prin muncă 
neobosită, dusă zi cu zi în secto
rul lor, să contribue la întărirea 
și consolidarea lagărului păcii.

In luna Aprilie, 2753 de cetitori 
au luat acasă cărțile aducătoare 
de lumină și alți 1830 au cetit 
revistele și broșurile din sala de 
lectură a Clubului, insușindu-și 
multe lucruri folositoare în munca 
și lupta lor.

Prin vitrine, fotomontaje, con
ferințe și cenacle literare, Clubul 
Muncitoresc „Alexandru Sahia“ 
contribue activ la lupta pentru 
pace, pentru fericire.

Tocmai, dată fiind marea im
portanță ce o prezintă Clubul, se 
cere din partea conducerii lui, 
întărirea eforturilor pentru a acti
viza cât mai mulți iubitori ai lite
raturii și științei, spre a organiza 
cât mai dese cenacle și confe
rințe, prin care să se sădească 
adânc în massele largi ale mun
citorilor noștri, adevărul și dra
gostea de muncă și pace.

PARIS VICTOR 
bibliotecar
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2>jm „G/temărîle 
de 1 9Tîai ale G. G, 

al
1. Trăiască 1 Mai, ziua solida

rității internaționale a clasei mun
citoare, zi de trecere în revistă a 
forțelor de luptă ale oamenilor 
muncii din lumea întreagă 1

2. Oameni ai muncii 1 La luptă 
activă pentru apărarea păcii, pen
tru interzicerea armei atomice, 
împotriva imperialiștilor americani 
și englezi ațâțători la război, 
pentru declararea drept criminal 
de război a acelui guvern care va 
folosi cel dintâi arma atomică I

3. Trăiască U. R. S. S., bastio
nul păcii, democrației și socialis
mului 1 Trăiască marele popor so
vietic — constructorul comunis
mului 1

4. Glorie invincibilei Armate 
Sovietice, straja păcii, eliberatoa- 
rea noastră și apărătoarea inde
pendenței și libertății popoarelor 1

5. Glorie marelui Partid Bolșe
vic, partidul lui Lenin și Stalin, 
farul călăuzitor al oamenilor mun
cii din toată lumea!

6. Salutul nostru fierbinte clasei 
muncitoare, oamenilor muncii, 
partidelor comuniste și muncito
rești din țările democrației popu
lare — China, Cehoslovacia, Un
garia, Polonia, Bulgaria, Albania, 
Mongolia, Coreea de Nord!

7. Salutul nostru frățesc parti
delor comuniste francez și Italian 
și celorlalte partide comuniste, care 
organizează și conduc lupta po
porului împotriva imperialismu
lui, pentru pace, democrației și 
independență națională!

8. Salutul nostru poporului 
muncitor din Republica Democrată 
Germană 1

9. Salutul nostru comuniștilor 
internaționaliști din Jugoslavia, 
care luptă împotriva bandei de 
spioni Imperialiști și de ucigași 
fasciști Tito-Rankovici, pentru rea
ducerea Iugoslaviei în lagărul 
socialismului și păcii!

10. Muncitori, țărani muncitori, 
intelectuali!

Pentru a zădărnici planurile 
ațâțătorilor la război, fiți vigilenți! 
Demascați pe spioni, sabotori, 
răspânditori de svt nuri și alți 
agenți ai imperialiștilor!

11. Muncitori și tehnicieni din 
industria siderurgică! Dați Patriei 
noastre mai mult oțel, mai multă 
fontă și laminate pentru desvolta- 
rea economică a țării noastre!

12. Muncitori și tehnicienii în
grijiți mașinile și uneltele cu care 
munciți! Măriți capacitatea lor de 
producție ! Luptați pentru reduce
rea prețului de cost al mărfurilor 
și ridicarea nivelului de trai

13. Comuniști! Fiți în fruntea 
celor ce muncesc în lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea Planului 
de Stat, pentru întărirea Republi
cii noastre Populare, pentru con
struirea socialismului în Patria 
noastră I

14. Utemiști I Fiți exemplu pen
tru întregul tineret muncitor I 
Mobilizați massele largi ale tine
retului în lupta pentru construirea 
socialismului, pentru pace!

15. Pionieri ai Patriei noastre I 
Invățați cu sârguință! In ușiți-vă 
cunoștințe cât mai temeinice ! Pre- 
gătiți-vă pentru a deveni luptători 
activi pentru cauza lui Marx, 
Engels, Lenin, Stalin !

16. Trăiască prietenia poporului 
muncitor român cu massele mun
citoare ale naționalităților conlocu
itoare, în lupta pentru construirea 
socialismului în țara noastră, 
pentru pace!

17. Trăiască scumpa noastră 
Patrie — Republica Populară Ro
mână !

18. Trăiască Partidul Muncito
resc Român, forța conducătoare 
în Republica Populară Română, 
organizatorul și inspiratorul victo
riilor noastre 1

19. Slavă marelui Stalin, cel 
mai iubit prieten al poporului 
nostiu, genialul învățător al oame
nilor muncii din întreaga lume 1

S’A ÎNMÂNAT „MEDALIA MUNCII“ 
fruntașilor în producție

Cu ocazia zilei de 30 Decemvrie 1949, ziua înfăptuirii Repubticii Popu
lare Române, prin Decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale a R. P. R. 
au fost distinși cu „Medalia Muncii" pentru merite excepționale în câmpul 
muncii, următorii tovarăși din uzina noastră, cărora li s’a înmânat „Medalia 
Muncii" în ziua de 29 Aprilie 1950:

Davldescu Leonida cazangiu, Ktar Francisc lăcătuș, Pasca Laurențlu maestru, 
Furdui Dumitru lăcătuș, Mincov Mlhai sortator, Lucaci Anton luminator, Spărios 
Gheorghe turnător, Oprea Nicolae turnător, Vlad Alexandru modelar, Bontea Ștefan 
topitor, Stanca Viorel formator, Varga Alexandru lăcătuș, Szalkai Martin lăcătuș, 
Sziebig Augustin lăcătuș, Perceac Vladimir arhitect, Lazăr Iosif fierar, Barbu Cornel 
fierar, Moro Anton lăcătuș, Betbecaru loan maestru oțelar, Gheorghlu Vasile contabil, 
Anau Margareta funcționară, M>hai Constantin șef secție, N/sipeanu Iile inginer, 
Grlgorescu Traian șef secție, Pașiika Mlhai tâmplar, Varadi Ștefan lăcătuș, Fleghel 
Emil referent tehnic și Varga Iuliu electrician.

Să urmăm exemplul muncitorilor fruntași din uzina noastră, distinși de 
Prezidiul Marii Adunări Naționale a R. P. R. pentru a da un avânt și mai 
puternic luptei de îndeplinire a Planului de Stat, înainte de termen.

Cinste fruntașilor in producției

FRUMOASE SUCCESE 
obținute în cadrul schimburilor de onoare in cinstea zilei de 1 Mai

Măreața zi de de 1 Ma>, a insuflat muncitorilor din uzina noastră noi puteri în muncă șl efor
turile lor au fost canalizate tocmai pentru a exprima dragostea lor fierbinte pentru solidarizareâ 
cu muncitorii liberi din Țara Socialtsmului, cu cai din țările de democrație populară și în deosebi 
cu cei ce încă mai sunt asupriți do exploatatorii imperialiști, muncitori care luptă din răsputeri 
pentru înlăturarea jugului criminal al capitaliștilor anglo americani.

Pentru a demonstra puterea de neînvins a clasei muncitoare, toți cei ce muncesc au în
chinat zilei de I Mai schimburi de onoare.

In uzina noastră aceste schimburi au întărit realizările obținute în cadrul întrecerilor In cin
stea zilei a I Mai și au exprimat voința de neclintit a muncitorilor noștri de a lupta pentru pace, 
pentru socialism.

O șarje de fontă pentru pace, pentru 1 Mai
Echipa prim-topitorului Baba loan a dat o șarje în onoarea zilei de I Mai, o șarje care să arate 

ațâțătorilor că muncitorii sunt de neînvins..
Furnalul Păcii a fost mereu în frunte, dar astăzi el arată că prin hotărîreade neînfrânt a ce

lor ce muncesc, se pot învinge orice obstacole.
In schimbul de onoare pentru întâmpinarea zilei de I Mai, echipa lui Baba loan a dat fontă 

cu 6l°/0 peste normă.
La fel echipa lui Dojescu Simion încordându-și forțele a realizat o depășire de 41%.
Echipa lui Farkas Wihelm dela Furnal Nn 2, Furnalul Tineretului a dat și el pentru pace, 

15% peste program.

La Oțelăria Siemens Martin o șarje record
In schimbul de onoare, șarja elaborată prin metodă sovietică, arată lumii întregi superioritatea 

tehnicii celei mai înaintate, pusă în slujba oamenilor muncii.
Echipa lui Olah Ștefan dela Cuptorul Nr. 5, a elaborat șarja de oțel în 3 ore și 45 minute și 

entuziasmul lor însuflețind pe muncitorii dela gropile de turnare, aceștia au depășit cele mai înalte 
vârfuri de record, dând gata groapa de turnare în 35 minute, deci cu 75°/« mai repede decât timpul 
normat.

Laminatorii își spun cuvântul
Cu toate piedicile de ordin obiectiv întâmpinate, muncitorii laminoriștl, au dovedit 

prin elanul șl hotărârea lor că în fața clasei muncitoare nu poate sta nici un obstacol.
In schimbul de onoare echipa lui Mârza Nicolae a obținut o depășire a normei de 

67% prin eforturi sporite depuse pentru ziua de 1 Mai, ziua celor ce muncesc, zi de trecere 
în revistă a forțelor mareu crescânde a păcii, semnalul de zdrobire a vechii șl putredei 
societăți capitaliste. N. B.

Un an de luptă, un an de realizări sociale
Pl»nul de Stat pe 1950 mobilizează 

toate forțele și din toate domeniile de 
activitate, în vederea construirii socialis
mului.

In lupta pentru atingerea acestui tel, 
înbunătățirea condițiilor de viată ale oa
menilor muncii, este o preocupare perma
nentă a Partidului și Guvernului nostru

Peralel cu desvoltarea uzinei din peri
oada 1 Mai 1949 — 1 Mai 1950 s’au 
înmulțit și construcțiile sociale ca: noi 
clădiri la Orașul Muncitoresc, cabane, etc.

Nu numai ridicarea nivelului de trai 
este o preocupare, ci și ridicarea nivelului 
cultural. Dela sine se înțelege că pentru 
a construi socialismul este nevoc de tot 
mai mulțl muncitori calificați și cu o edu
cație sănătoasă. Pentru aceasta toate așe- 
zămintele unde învață și se pregătesc vii
torii muncitori trebuiau renovate.

Ce s'a făcut dela 1 Mai 1949 
până la 1 Mai 1950

Toate succesele înregistrate până acum 
sunt roadele muncii în lupta pentru Plan, 
sunt rezultatul ajutorului frățesc dat de 
Uniunea Sovietcă

La Orașul Muncitoresc s’au construit 
48 apartamente a câte 2 camere, 48 
apartamente cu o cameră și un bloc cu 
30 garsoniere care sunt date spre folo
sință muncitorilor noștri.

Locuințele colective dela tabăra Nr. 1. 
constitue încă o îmbunătățire a nivelului 

de trai al muncitorilor. Aici s’au cons
truit 12 cabane cu 1 6 camere unde pot 
locui 1528 muncitori.

Penttu asigurarea sănătății și higsnei 
la tabără, s’a construit o baie cu 60 du
șuri, 20 spălătoare și vestiare pentru 60 
persoane.

Pentru a asigura condiții de recreere 
muncitorilor care locuesc la tabăra Nr. 1 
s'a construit un frumos club muncitoresc 
cu o capacitate ’ de ' 00 persoane, având 
sală de teatru, de lectură, șah și biblio
tecă, lângă acestea este gata și cantina 
cu o capacitate de 300 persoane, ale că
rei inaugurare, împreună cu tabăra se va 
face în ziua de 1 Mai.

Pentru ca sănătatea oamenilor muncii 
să fie asigurată s’a amenajat easa de odih
nă a Sindicatului dela Poeni, unde vor li 
trimiși angajații evidențiați din Combina
tul nostru, s’a amennjat dispensarul poli
clinic și s’au făt ut instalații sanitare la 
diferite secții din uzină.

Amenajarea celor două cămine de 
ucenici, — din Str. Popa Șapcă și Răcă- 
știe — a făcut ca condițiile de trai ale 
ucenicilor să se îmbunătățească cu mult.

Pentru a asigura condiții optime de creș
tere și ducație a copiilor, Partidul se îngri
jește pe a creia creșee și cămine de zi, ca bu
na îngrijire a copiilor să fie asigurată atâta 
timp cât mamele lor sunt în câmpul mun
cii. Ca toate celelalte îmbunătățiri și aceas

ta este o dovadă in plus că elementului 
de bază de care depinde toate tra îsfor- 
mările — omului — i se dă toată grija.

In afară de acestea, la secția Furnale 
și Turnătoria de fontă s’au construit 
vestriare pentru 1070 persoane și două 
băi, ca după terminarea lucrului, muncito
rii să se poată spăla și îmbrăca ia haine 
curate.

Punându-se un accent deosebit pe cul
tura fizică și sport, s’a construit la Ora
șul Muncitoresc un teren sportiv de an
trenament, cu tribună des hisă pentru 
800j persoane, cu pistă olimpica de 400 
m, teren sportiv cu vestiare și dușuri.

Deasemeni la Minele de lier din Teliuc 
s’au construit un spital, un dispensar și un 
bloc pentru muncitori

Toate aceste îmbunătățiri din cadrul 
Combinatului nostru reprezintă numai o 
parte din ceace este prevăzut. Noi trebue 
să luptăm din răsputeri pentru a îndepli
ni Planul de Stat căci numai astfel vom 
putea îmbunătăți cu mult nivelul nostru 
de trai.

Sub conducerea Partdului, noi trebue să 
îngrijim tot ceeace ne este pus la dispo
ziție, pentru că acestea aparțin tuturor 
muncitorilor. Să luptăm cu avânt pentru 
îndeplinirea Planului de Stat, pentru pace 
și libertate, asigurându-ne astfel un 
viitor fericit pentru noi și copii noștri

V. Manea

In cinstea zilei 
de 1 Mai

Pentru pace, 
pentru viață

(Urmare din pag. 1)

în ziua de 27 Aprilie depășirea 
normei cu 6,23*/», contribuind 
astfel la îndeplinirea planului de 
producție a furnalelor, dând mai 
multă și mai bună fontă pentru 
patria noastră, pentru consolidarea 
lagărului păcii.

Echipa prim-topitorului Cazan 
Ștefan se află în fruntea întrece
rilor pe furnal, dând 9,82% fontă 
peste normă, urmată fiind de 
echipa lui Farkaș Wilhelm și Mun- 
teanu Gheorghe care au dat res
pectiv 7,54 și 1,67% fontă peste 
normă.

Turnătoria de oțel a dat 
31,54 la șută pieșe tur

nate pește normă

Piesele produse de muncitorii 
Turnătoriei de oțel, sunt materiale 
hotărîtoare în bunul mers al în
tregului Combinat cât și în a altor 
intreprinderi industriale din țara 
noastră, intreprinderi ce produc 
pentru întărirea lagărului păcii.

Turnătorii de oțel a Combina
tului nostru se prezintă în ziua 
de 1 Mai mândri că și-au înde
plinit și depășit angajamentele cu 
care au pornit Ia întrecerea pen
tru întâmpinarea acestei mărețe 
sărbători.

Până în ziua de 27 Aprilie 
norma Turnătoriei de oțel a fost 
depășită cu 31,54%.

Echipa lui Navratil Emil, lucrâua 
Ia piese pentru funicularul Teliuc 
și alte diverse piese, s’a clasat în 
fruntea întrecerilor cu o depășire 
a normei de 83%.

In lupta pentru depășirea anga
jamentelor s’a evidențiat dease
meni echipa lui Steltzner Iuliu, 
care lucrând la troace pentru în
cărcat fierul vechiu la O. S. M. a 
depășit norma cu 54%.

Brigada Tineretului condusă de 
Brebeanu Victor a realizat și ea 
o depășire de 45% a normei la 
turnarea diferitelor piese de pre
cizie.

Forjerii au dat 34,55 la 
sută pește normă

Pentru noile construcții din uzi* 
na noastră, pentru Furnal, Ojelă- 
ria S. M., Laminoare cât și pen
tru produse de comercializare, 
Forja este chemată să dea un 
puternic sprijin.

Conștienți de importanța muncii 
lor, forjerii antrenați în întreceri 
socialiste s’au străduit să dea cât 
mai multe și mai bune piese for
jate pentru a înlesni îndeplinirea 
și depășirea programelor celorlalte 
secții productive.

Eforturile lor au dus la depă
șirea normei secției cu 34,55%.

De astă dată drapelul de fruntaș 
se cuvine echipei lui Munteanu 
Mihai care a dat 45% peste nor
mă, lucrând la forjarea răngilor 
pentru furnale.

Echipa bătrânului forjer Hein- 
rich Rudolf, lucrând la lopeți și 
buloane pentru Minele Teliuc și-a 
dovedit dragostea pentru întărirea 
lagărului păcii, dând 40% piese 
forjate peste normă.

Deasemeni echipa lui Isac Iuliu 
a dat cu 34% peste normă la 
forjarea pieselor pentru Laminoare.



UZINA NOASTRĂ

Importante inovații 
și raționalizări făcute de 
MUNCITORII NOȘTRI

Metoda sovietică de lucru pe bandă
mărește productivitatea muncii cu 100 la sută

Prin intensificarea Întrecerii so
cialiste, prin folosirea pe scară 
largă a metodelor tehnice sovie
tice ți prin obținere a de noi succese 
in muncă, muncitorii și tehnicienii 
din țara noastră Iși manifestă în- 
Uă căra tul lor patriotism in lupta 
pentru pace fi construirea socia
lismului in Republica noastră Po
pulară.

Educați fiind de Partid și spri
jiniți de regimul de democrație 
din țara noastră, muncitorii scot 
la iveală din ce in ce mai multe 
fapte care dovedesc inițiativa crea
toare a clasei muncitoare.

In focul întrecerii socialiste în 
șinstea marilor evenimente pentru 
cei ce muncesc, muncitorii și teh
nicienii țării noastre aduc În
semnate inovații și raționalizări 
pentru îndeplinirea angajamente
lor luate în cinstea mărețelor săr
bători.

Numai în cursul ultimelor trei 
luni muncitorii și tehnicienii Com
binatului nostru au introdus o 
serie de noi metode, în urma că
rora productivitatea muncii s’a 
mărit, în acelaș timp se obțin 
însemnate economii.

Prin turnarea la crud a troa
celor pentru Oțelăria S. M. 

s'au obținut economii

Studiind posibilitățile de eco
nomisire a materialelor, maestrul 
Păcurar Ioan, ajutat de Stelțner 
Iuliu, șef de echipă turnător, dela 
Turnătoria de oțel, a reușit să 
toarne crud troaepeie de încărcat 
fler pentru Oțelăria S. M. dato
rită următorului amestec de ni
sip : nisip vechi 50%, nisip proas
păt 18% și praf de cocs 32%. 
Prin această nouă metodă de 
turnare se economisesc zilnic 1924 
lei, deci în 6 luni se economisesc 
300.144 lei.

Un dește automat pentru scoa
terea blocurilor din cochile

La propunerea colectivului teh
nic al Oțelăriei electrice, tovarășii 
Guga Alexandru ;și Paraschiv 
Adalbert dela Biroul de Studii au 
trecut la întocmirea unui proect 
pentru un clește automat de 
scoaterea blocurilor din cochile.

Proectul realizat, fiind supus 
comisiei de examinare a inovații
lor a fost găsit bun de pus în 
practică aducând importante avan- 
tagii.

Cleștele automat poate fi a- 
daptat la macaraua consolă atunci 
când e nevoie, în restul timpului 
stând pe un suport, macarau în
deplinind funcțiunile sale nestin
gherită; în acelaș timp se înlo
cuiesc cârligele actuale care In
troduse în capul blocurilor anu
lează o parte din funcționarea 
normală a maselotei.

Un dispozitiv original pentru 
tuburile de oxigen

Frământat mereu de problema 
golirii tuburilor de oxigen până 
la refuz magazionerul Ene Ni- 
colae, gestionar oxigen, a inven
tat un dispozitiv care adaptat la 
ventilul tubului de oxigen nu mai 
permite golirea lui până la refuz.

Economii de electrozi 
la heliograf

In cadrul Secției Studii, tova
rășii Suciu Nicolae și Muntean 
Aurel, heliografiști au reușit, prin 
întrebuințarea unor prelungitori 
metalici, să folosească , electrozi 
de cărbune de 3 ori mai mult 
decât Înainte.

Astfel prin metoda lor, in loc 
de a se folosi numai 60 mm. 

din electrodul de 200 m. se fo
losesc 180 mm. realizându-se 
astfel o economie de 39.000 lei 
lunar.

O rolă oscilantă care înlătură 
pericolul căderii dela mecani

zarea furnalului

Un inconvenient pe care îl pre
zenta mecanizarea furnalelor era 
acela al săririi cablului de câte 
2—3 ori într’un schimb, fapt 
care producea timpi morți in 
producția furnalelor.

Tov. Vlaicu Aurel, lăcătuș la 
Atelierul Mecanic, lucrând la 
mecanizarea Furnalului Nr. 2, a 
confecționat o rolă oscilantă care 
elimină complect pericolul căderii 
cablului.

Rola intrând deja în funcțiune 
a dat rezultatele cele mai bune.

Un dispozitiv de reducere a 
timpului de fălțuire cu 
800—1.000 la sută

Având de executat o comandă 
de dulapuri din tablă pentru ves
tiare, tov. Jurca Gheorghe dela 
Construcții Metalice s’a străduit 
să găsească un dispozitiv prin 
care să se facă fălțuirea tablei 
în timpul cel mai scurt, înlocuind 
munca obișnuită de indoire pe o 
bară de fier cu ajutorul cioca
nului.

Ei a confecționat un dispozitiv 
format dintr’o placă metalică, ju
mătate fixă, jumătate mobilă cu 
care printr’o simplă mișcare a unei 
manivele, îndoaie tabla uniform 
fără sforțări. Prin acest dispozitiv, 
timpul de fălțuit s’a redus cu 
800—1.000 la sută.

(Jn dispozitiv de reducere a 
timpului de strunjire 
a cuzineților cu 90%

La depoul de sus C. F. U., 
strungarul Silaghi Alexandru a 
introdus o nouă metodă de strun- 
gire a cuzineților.

In loc de a fixa cuzinetul pe 
ax și a ține cuțitul fix, el a fixat 
cuzinetul pe o placă, fixând pe 
ax un cuțit cu două tăișuri ast
fel că taie deodată două șpanuri.

Prin acest sistem timpul de 
strunjire a cuzineților este redus 
la numai 4 minute în loc de 30 
cât se făcea înainte.

(Jn ferăstrău circular de tăiat 
lemn care aduce o economie 

lunară de 120.000 lei

Deoarece în Combinatul nostru 
nu există o circulară de retezat 
lemn, ceeace face ca marginile 
buștenilor să nu poată fi fasonate 
urmând a le vinde ca rămășițe, 
tov. Lerch Francisc studiind posi
bilitățile realizării unui astfel de 
ferăstrău, a reușit să execute un 
proect de mari perspective.

Pe axul unui „motor se 
montează pânza ferăstrăului circu
lar, care cu ajutorul unor foar
feci se poate mișca în plan ori
zontal, tăind scândura de lemn 
dintr’o singură deplasare.

In fața pânzei de ferăstrău se 
află scheletul unei mese care e 
prevăzut cu rulouri ce ușurează 
mișcarea longitudinală a scându- 
rei, cu o margine ce menține în 
permanență lemnul în poziție 
perpendiculară pe pânza ferăs
trăului și cu un cursor care 
odată fixat la distanța dorită ușu
rează tăerea în serie a scându
rilor.

Prin această inovație, se fac 
economii de 120.000 lei lunar și 
se înlătură timpii morți.

Țopan Ioan 
corespondent

In ultimii ani, Atelierul Con
strucții Metalice a fost mai mult 
un atelier de întreținere.

In acest atelier se executau lu
crări mărunte și foarte variate, 
începând dela simple șarpante 
metalice și până la reparații radi
cale de vagoanea, locomotive, 
cazane de aburi, motoare Diesel, 
motocompresoare, etc.

Odată cu planificarea econo
miei naționale și cu începerea lu
crărilor de noi investiții ca: refa
cerea furnalelor, a cuptoarelor S. 
M. etc., atelierul de construcții 
Metalice a căpătat o importanță 
mai mare, dar nu putea să facă 
față lucrărilor cu sculele, utilajul 
și puținul personal calificat ce-1 
avea.

S’au întâmpinat greutăți seri
oase, deoarece nu aveau încă o 
experiență în organizarea muncii, 
întâmplându-se de multe ori ca 
un șef de echipă să execute toate 
operațiunile la confecționarea unor 
piese, operațiuni ca: trasaj, tăiat, 
găurit, atc. Aceasta metodă dă
dea naștere la multe greșeli.

Având în vedere sarcinilor din 
zi în zi mai mari ale Atelierului 
Construcții Metalice, se punea 
problema reorganizării muncii pe 
baze noi, înaintate.

Prin shimb de experiență cu 
tehnicienii dela „Sovrommetal" 
Reșița s’au pus bazele șablona- 
jului și trasajului după o metodă 
aplicată în Uniunea Sovietică, 
care este denumită metodă de

IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI

Cuptorul Nr. 4 Siemens Martin 
A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE

La Combinatul Siderurgic Hune
doara funcționează 5 cuptoare 
Siemens Martin. Pentru prima dată 
in istoria Hunedoarei s’a văzut 
eșind fumul pe cele 5 coșuri ale 
Oțelăriei.

La noi se va produce anul 
acesta de 3 ori mai mult oțel 
față de cea mai ridicată produc
ție din timpurile de sub capitaliști

Industria țării noastre își în
dreaptă privirile spre cuptoarele 
Simens Martin, cuptoare unde se 
plămădește și se fabrică oțelul,

Planul de Stat a pus un accent 
deosecit pe construirea de noi

Din activitatea Comitetului de sprijin
DE PE LÂNGĂ SPITALUL „ANA PAUKER"

Dela înființarea sa, Comitetul 
de sprijin depe lângă Spitalul 
Combinatului nostru a avut o 
rodnică activitate.

Sprijinit în permanență de Or
ganizația de partid, Comitetul de 
de sprijin a intreprins o serie de 
acțiuni ca: organizarea de festi
valuri artistice, petreceri, etc. în 
urma cărora a realizat un benefi
ciu de peste 520.000 lei. Acești 
bani au fost investiți pentru 
amenajarea Spitalului, complec- 
tându-se bucătăria, cumpărându-

Muncitorii dela Mecanică lucrează la mai multe mașini
Antrenați în întreceri socialiste 

în cinstea zilei de 1 Mai, mun
citorii dela Mecanică și-au înde
plinit angajamentele.

Negrilă Aron și Topliceanu 
Ioan, lucrând la 2 și 3 freze, la 
confecționarea de roți pentru 
macaraua consolă au reușit să 
depășească norma în medie cu 
161%. 

lucru pe bandă, operațiunile tre
când din mână în mână într’un 
circuit in sens unic: dela șablo- 
naj la trasaj, găurire, tăere, an- 
samblare și nituire. In urma apli
cării acestei metode productivita
tea muncii a crescut cu 100% 
față de trecut.

In ce constă metoda șablona- 
jaului și trasajului ?

Orice șarpantă metalică fiind 
construită din profite laminate 
standarizate, executarea găurilor 
pentru ansamblare face după 
anumite norme, cu ajutorul unor 
șabloane, care reprezintă secțiunea 
profilului laminat. Sunt necesare 
și șabloane, care combină pe un 
singur șablon toate rădăcinile 
găurilor pentru o serie de profile. 
făcându-se astfel o trasare rapidă 
și foarte precisă. S’au confecțio
nat astfel din tablă de 3 mm. 
șabloane care reprezintă secțiu
nea profilelor corniere „U“, etc. 
de toate dimensiunile normalizate 
la noi în țară. S’au cofecționat 
pe de altă parte șabloane din 
tablă de 3 mm. pentru trasarea 
găurilor la profilele corniere „U“ 
și dublu „T“, etc.

Metoda cuprinde două părți 
dinstincte: a) șablonajul propriu 
zis, care desenează la mărime 
naturală pe carton de ambalaj 
gușeele sau nodurile de îmbinare 
a profilelor. Dispunând de șa
bloanele, care reprezintă secțiu
nea profiilelor de îmbinat, opera
țiunea se face rapid copiind pe 

cuptoare și reconstruirea celor 
vechi după sistemul cuptoarelor 
sovietice.

Zilele acestea a intrat în func
țiune cuptorul Nr. 4, nou recon
struit. Munca fiind bine organi
zată, muncitorii au dovedit că 
acest cuptor poate fi terminat 
într’un timp foarte scurt.

Construcția lui s’a terminat în 
numai 88 de zile.

Zidarii, constructorii și apaduc- 
tierii, au dat dovadă de abnega
ție în muncă.

Aportul cel mai însemnat în 
munca de construire l-au dat 

se saltele, cearceafuri și alte obi
ecte necesare bolnavilor din Spital.

S’au prestat peste 1.000 de ore 
muncă voluntară de tovarășe
le din Comitetul de sprijin și s‘au 
donat spitalului 55 perne și 20 
ștergare.

Deasemeni tovarășele din Co
mitetul de sprijin au contribuit 
la îmbunătățirea hranei bolnavilor 
prin donarea unor articole ali
mentare ca: 100 kgr. untură,
5 porci și altele.

Tovarășele din Comitetul de

F Rabotorii Pioker Adalbert, 
Woghe Rudolf și Covrig Adrian, 
lucrând pe schimb la 3 raboteze 
la cojirea blocurilor de oțel și 
diferite piese pentru întreținere, 
depășesc normele cu peste 53%. 

Tovarășul Brandisz Francisc 
lucrează la conusurile dela furnal 
și supapele pentru aer cald.

La cele 2 strunguri la care 
lucrează consecutiv a depășit 

carton șablonul de îmbinat pe 
guseu.

b) Atelierul de trasaj primind 
șabloanele de carton dela Atelie
rul de șablonaj știe cum să îm
bine toate profi.ele. Trasarea 
găurilor se face pe niște benzi de 
oțel văruite; pe aceiaș bandă de 
oțel se poate trasa găuri pe toate 
fațele profilului.

Această metodă se aplică cu 
succes pentru orice lucrare, de
oarece analizează precis și rapid 
posibilitățile de îmbinare și-i pre
zintă găuritorului și lăcătușului 
și nituitorului foarte puțin de lu
cru la asamblare.

La șablonaj au făcut progrese 
frumoase tovarășii Timofte Ale
xandru, Bocaniciu Ioan, Moldo- 
van Gheorghe și Ileș Francisc.

La trasaj, au arătat inițiativă 
și pricepere tov. Părăuț Aron, 
Furca Gheorghe, Joldiș Ioan și 
tinerii Dorsan Gheorghe și Oltea- 
nu Ioan.

Brigada tineretului a folosit din 
plin această metodă obținând re
zultate foarte bune, depășind nor
mele cu peste 100%.

Muncitorii și tehnicienii Atelieru
lui Construcții Metalice conștienți 
fiind de eficacitate metodelor so
vietice introduseși de necesitatea 
măririi productivității muncii, fo
losesc din plin aceste în vederea 
asigurării îndeplinirii Planului de 
Stat.

Ing. Zabunov Atanasiu 
șeful secției Constr. Metalice

zidarii Potop Ioan, Clemnic Abel 
și Târlea Nicolae, apaductierul 
Târlea Nicolae și lăcătușul Vischi 
Elemer.

In noaptea zilei de 25/26 Apr. 
cuptorul a elaborat prima șarje 
de oțel, începând să funcționeze 
normal.

Prin aceasta muncitorii au ară
tat voința lor de a lupta pentru 
apărarea păcii, știind cu cât se 
produce mai mult oțel cu atât 
mai mult se întărește industria 
noastră națională, și se dă lovi
turi din ce în ce mai mari ațâță
torilor la război.

sprijin și-au luat angajamentul 
ca în perioada 1 Mai - 1 Iunie să 
presteze 1000 de ore muncă vo
luntară cu scopul de a veni în 
ajutorul copiilor invalizilor și vă
duvelor de război, totodată să 
sprijine orfanii de război.

Prin acțiunile sale, Comitetul 
de sprijin este hotărît să contri- 
bue la lupta pentru pace și un 
trai mai bun pentru toți cei ce 
muncesc.

Zabunov Adela 
corespondentă

norma în cinstea zilei de 1 Mai 
cu 72%.

Echipele de lăcătuși conduse 
de Cișmaș Remus și Negru Petru, 
lucrând la forte ventile reduc- 
toare pentru O. S. M., piese pentru 
macaraua consolă și ventile pentru 
furnal, depășesc normele respec
tiv cu 65% și 70%

Monoran Gheorghe 
corespondent
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O problemă în core Sfatul Popular Semnați Sipetul 
frebue să facă „lumină" păcii

■

1 MAI
Îmi pl ce grozav să citesc. 

Citesc chia' mult de tot; asta 
pot să o dovedesc cu fisa pe care 
o am la Biblioteca Sindicatului 
C. S H. „Alexandru Sahia".

Ultima carte am luat o la 
începutul lunii Aprilie. O carte, 
o minune; se numește: „Pământ 
desțelenit". Spun că e bună 
numai din recenzia pe care am 
cetit o în ziar și din spusele 
ctlor care au cetit-o. Eu nu am 
reușit să o citesc până în pre
zent pentrucă stau pe Strada 
Romanilor.

Desigur că se naște întreba
rea ce are cetitul unei cărți cu 
Strada Romanilor ? — Și totuși 

' eu susțin că acesta este motivul 
pentru care nu am reușit să 
citesc „Pământ desțelenit".

Tot acesta este motivul pen
tru care nici vecinul meu nu a 
terminat până acum cartea.

Nu știu dacă pe Strada Ro
manilor există vre un școlar 
corigent la vre-o materie, căci 
dacă aș ști, aș fi îndreptățit să 
cred că a rămas corigent numai 
pentru faptul că stă pe Strada 
Romanilor.

Când am ridicat cartea dela 
Bibliotecă mi-am zis: „după ce 
termin treburile de după amiază 
și bineînțeles după ce iau cina, 
rră așez liniștit pe pat și citesc." 
Dar socoteala făcută la ridica

rea cărții cu cea de acasă nu 
s’a potrivit.

Cum se făcea seară, îmi și pre
găteam cartea! După ce citeam 
doar câteva pagini, lumina de
venea din ce în ce mai obscură. 
Cineva mi-a spus când am în
trebat de ce este atât de slab 
curentul, că din cauza reșeu- 
rilor.

Poate că au fost concentrate 
toate reșcurile din Hunedoara 
pe Strada Romanilor, zise un 
alt vecin (tot după Strada Ro
manilor)

A doua seară, probabil că au 
fost aduse și reșeurile din Deva 
sau din împrejurimile Hune
doarei, căci lumina era și mai 
slabă.

Am încercat să citesc la lu
mina unei lumânări, dar a doua 
zi când am descoperit fumul 
care se depozitase pe lucruri, 
am renunțat.. . Am renunțat și 
la lampa de gaz când mi-am 
adus aminte că în cele mai în
depărtate cătune. Ministerul 
Electrificării întinde firul care 
va aduce lumină

Unii dintre vecini, pretind 
că este stricat transformatorul, 
combătându-i pe cei cu reșeuri.

Pentru a lichida cu aceste 
presupuneri, locuitorii din Stra
da Romanilor, cer ca Sfatul 
Popular să facă „lumină" în 
această chestiune.

Nicufă Tănase

I
Voi care-ați suferit orori
Luptând să vă atingeți țelul 
Neobosiți ai muncii truditori 
Veniți ca să semnați Apelul

II-

Apelul păcii dragi și sfinte, 
Sporesc pe el nume'n coloane 
Semnați tovarăși, îninte !
Cu noi sunt zeci de milioane.

III.

Cei ce vor pacea sunt cei mulți 
Și sunt puțini ce vor măcel 
Femei, copii, bătrâni cărunți 
Semnează-al păcii sfânt Apel.

IV.

In pace ne înfrățim muncind 
Și ațâțători — îi vom sdrobi 
Prin munca noastră și clădind 
Furnale și oțelării,

V.

Celor ce pacea vor să calce 
Să’nchidă’n lanțuri libertatea 
Vom ști să le impunem pace 
A noastră fiind de veci dreptatea,

VI.

Nu vrem s’apară iar morminte 
Nu vrem în loc de pâine chin 
Ci'n pace să pășim 'nainte 
Conduși de marele Stalin.

M. Manolache șl A. Uscar
C. S Serv. Producție

Zorii zilei luminează a Țării plai, 
E senină dimineața de ’ntâi Mai.
Fețe vesele sclipesc pe ’n tinsuri lucii,
E măreața sărbătoare a oamenilor munoii.

Florile își răspândeso parfumul,
Și oraș ți satul șl cătunul. 
Toate au veșmânt de sărbătoare 
Dăruit de olasa muncitoare.

f''l’

w

Soarele aruncă razele pe pământ, 
Steagurile rofii se înalță ’n vânt, 
înfrățiți în muncă oamenii-fi zâmbesc 
Și ou toții la STALIN gândul și-l opresc.

Știu, oă FACEA lumii el o strdjoește, 
Qlasu-i blând în’r'una îi povățuește i 
„Voi, iubiți tovarăș*, luptați pentru paoe, 
Viitorul lumii prin muncă l vom face.* —

Sfatul lui, voința noastr’a oțetit
Și-a ’ncordat pe strunguri, pe condei, pe nit 
Brațe ce muncit-au în voios alai
Până ’n ziua scumpă a lui unu Mai.

In orice uzină stă astăzi motorul
Și voios pe brazdă s’a oprit tractorul.
Cu avânt condus-au cursa în întreceri, 
far acum așteaptă pe harnioii meșteri.

Vor începe mâine, mai cu drog și spor. 
Să clădească Pacea noastr’ a tuturor. 
Ei în lupta Păcii azi sunt partizani. 
Pumnul lor zdrobi-va, aprig, pe dușmani.

Mâine, soarele se va’nălța mai sus, 
Luminând deodată Răsărit și-Apus 
Va luci mai mândru mâine-al lumii plai 
In lumina caldă a zilei do ’ntâi Mai. —

OLIMPIA OLTEANU, Serv, ’nvestiții

La Sindicatul Constructori panourile 
cu evidențiați se schimbă la ...zile mari

Ațâțătorii la război între ei Pacea în mâini sigure

— Avem mereu, mereu nenorociri 
CAci mâna Moscovei ațâță iar la pace!
— Vai, Slr, nenorocirea-! că se face, 
SA fie vocea’ntregei omeniri.

(Din „Ațâțătorila lăzboi'*)

Clica lor imperialistă 
Jn zadar țipă’nciudată 
Fiindcă pacea lumii astăzi, 
Este bine apărată.

f (Din „Ațâțătoriila război*)

*» -țr •

Două lumi două războaie

Colhoznicul Sovietic:
— Aicea vom planta păduri 

Schimba-vom cursul unui râu 
Vom duce secetei război 
Și dup un timp, va crește grâu!

(Din „Ațâțătorii la război**)

Wall Street-manul:
— Voi instala aicea baze noi

Pe cele vechi, vezi de le Întărește 
Vom încerca s’atrsgem țara In 

război
Și astf 1 dividendele vor crește. 

(Din „Ațâțătorii la război**)

— „Vei face un reportaj în 
care vei scoate în evidență efor
turile ce se depun pentru întâm
pinarea zilei de 1 Mai . . .

A fost sarcina care mi s’a tra
sat de către colectivul redacției ga
zetei ,.Uzina Noastră".

Intenționam să scriu despre 
sclrmburile de onoare care se fac 
cu ocazia zilei de 1 Mai, Ziua 
Solidarității Internaționale a celor 
ce muncesc.

Am părăsit Redacția îndreptân- 
du-mă spre casă. Gândurile îmi 
erau concentrate asupra reporta
jului ce urma să-l înfățișez colec
tivului redacțional Nu știam despre 
care se ție să scriu. Deodată in
voluntar mă oprii în fața panoului 
dela Sindicatul din Str. V. I. Lenin. 
Atenția mi-a fost atrasă de lozinca 
„Cinste .fruntașilor stahanoviști" 
și de portretele muncitorilor evi- 
denfați.

— Am găsit subiectul — 
mi-am zis, voi face un revortuj 
formidabil.

Doar este vorba de mișcarea 
stahanovistă, este vOiba de efor
turile care s’au depus în cinstea 
zilei de 1 Mai".

Am lOat numele evidențiaților 
și m’am îndreptat spre secția 
Personal a întreprinderii Nr. 12 
pentru a întreba pe ce șantier 
lucrează stahmoviștii respectivi.

— „Tovarășe aș vrea să știu 
pe care șantier lucrează tovarășul 
Sardino Mario, este angajat la 
Dumneavoastră și cred că nu vă 
supărați dacă vă deranjez".

— „Vai se poate, noi nu ne 
supărăm așa ușor, vă servim chiar 
cu plăcere.

Trecură 30 de minute . . .
— „Aș fi vrut să vă servesc 

cu plăcere dar îmi este imposibil, 
nu putem ști unde lucrează to
varășul — Sosi răspunsul.

— „Atunci caută unde lucrează 
Iona Ștefan și Edling Gustav.

A căutat în statele de plată în 
cartoteci, a întrebat pe unul, pe 
altul unde să dea de ei.

— „Păi tovarășe cum se poate 
să nu le cunoști locul de muncă, 
doar sunt stahanoviști ?

A început să răsfoiască printre 
dosare, a scos trei dintre ele s’a 
uitat în ele și mi-a zis:

— „Tovarășe eu sunt foarte 
serviabil din fire însă de data 
aceasta nu pot să vă servesc. Nu 
cred că aș reuși să găsesc locul 
unde lucrează în momentul de 
față dar ași putea să vă spun 
data până la care a lucrat la noi. 
Uite tovarășul Sardino Mario a 
lucrat până la data de 4 Decem
brie 1949, tovarășul Iona Ștefan 
pâră la data de 7 Decembrie 1940, 
iar tovarășul Edlinng Gustav până 
la data de 20 Decembrie 1949.

— „E imposibil tovarășe să fie 
plecați dela D stră. Vedeți poate 
coincid numele cu a altora.

— „Posibil, neposibil, asta este 
realitatea : sunt plecați dela datele 
pe care vi le-am dictat. Dacă mai 
doriți mai vi Ie dictez odată căci 
doar . . . sunt serviabil din fire.

Vă mulțumesc pentru serviabi- 
litate și vă salut.

Ce reporțaj minunat îmi imagi
nasem și în ce încurcătură am 
intrat; nu puteam să-mi explic și 
de aceea am intrat la Sindi
cat .. .

— „Tovarășe vă rog dați-mi
și mie o lămurire. — Am vrut să 
scriu ceva despre acești tovarăși 
pe care îi aveți afișați aici la in
trare" . .„ , >w> „ ,;j fnl M

— , Nu tovarășe, să- nu faci
una ca asta 1 Acești tovarăși sunt 
evidențiați cu ocezia zilei de 7 
Noembne 1049. — Poimâine îi 
schimbăm cu cei cari s’au eviden
țiat în cinstea zilei de 1 Mai 1950, 
căci noi suntem foarte ocupați și 
schimbăm panourile numai la 
zile mari". ,

— „Păi bine, muncitorii numai 
la zile mari lucrează ?

— „Ba lucrază mereu tovarășii, 
dar vezi dumneata, suntem foarte 
ocupați, nu avem timp nici . . . 
să ne uităm la panou".
... Ce ocupați sunt!

T. N.
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Aplicarea metodelor sovietice, garanția îndeplinirii Planului de Stat

Metodele sovietice introduse în construcții 
au făcut posibilă realizarea planului

In trimestrul 111. al anului trecut noi 
— constructorii — eram In urmă cu în
deplinirea planului nostru, iar neînde- 
plinirea planului la noi însemna stân- 
jenirea întregului Plan de Stat, însem
na mai puțină fontă, mai puțin oțel, 
mai puține unelte agricole, mai puține 
case de locuit, etc.

Cu toate că muncitorii, antrenați, în 
întreceri socialiste, au reușit să depă
șească cu 80-100 la sută normele de 
lucru, față de planul stabilit, n’a fost 
suficent.
Calea îndeplinirii planului 
este aplicarea metodelor sovie

tice în construcții
Calea pe care o avem de urmat ne-a 

arătat-o atunci tov. Luigi Strenati — 
zidarul dela Galați, care aplicând pen
tru prima oară la noi în țară metoda 
eroicilor stahanoviști sovietici, ca Orlov 
Maximenco și alții — a reușit să spar
gă norma la zidărie de cărămidă și să 
lucreze într’o zi cât alții în 6 zile.

Am studiat cu toții această metodă 
și am discutat în ședințele de produc
ție, iar în Septembrie 1949, pe șantie
rul Școala Profesională, tov. Zaharia 
Nicolae, în echipa cu 2 ucenici a pus 
în practică pentru prima oară pe șan- 
ierele întreprinderii Nr. 12 Construcții, 
din Hunedoara, metodele de zidărie 
stahanoviste și a reușit să depășească 
normele cu 80 la sută.

Pentru a asigura condițiile necesare 
lucrului, șantierul a fost aprovizionat 
cu materiale; schelele s’au prelungit 
dealungul zidurilor și s’au pregătit și 
schelele demontabile, s’a organizat din 
timp transportul materialelor la locul 
de muncă.

Rezultatele acestei prime experiențe 
la noi au fost repede popularizate, dis
cutate și analizate pe toate șantierele 
noastre de construcții. Au fost scoase 
In evidență și lipsurile noastre în ce 
privește aplicarea justă a acestei meto
de și am hotărât înlăturarea lor.

Pentru a difuza această metodă pe 
toate șantierele, la îndrumarea Partidu
lui, Întreprinderea de Construcții, cu 
ajutorul Sindicatului a organizat — o 
zi stahanovistă — In ziua de 27 Oc
tombrie 1949.

Rezultatele au fost minunate: La 
Șantierul Alimeatarea cu apă tov Moa
ca Stelian cu 3 ucenici — a depășit în 
fiecare oră norma pe 8 ore, — câști
gând 1800 lei pe zi, îndeplinind zilnic 
11 norme. Ca și el au făcut tov. Zaha- 
harla, Orban, Biro, Deneș și alții.

Zidarii și tehnicieni, au înțeles atun
ci că această metodă nu este numai un 
alt sistem de a lucra zidăria, aceasta 
este o metodă nouă bazată pe principii 
noi, care se putea aplica cu ușurință 
și la alte lucrări ca tencueii 
dulgherie, vopsitoare, etc. Această me
todă nouă ne-a dat posibilitatea nu 
numai să mărim considerabil produc
tivitatea muncii, nu numai să se 
ridice salarul muncitorilor, dar ne-a 
dat posibilitatea practică a îndeplini 
și chiar depăși planul nostru rămas 
In Întârziere.

Care sunt aceste principii ale meto
dei stahanoviste? Organizarea lucrului 
pe baze simple: transportul, ridicatul 
cărămizii din stivă, așezatul mortarului 
pe rândul de cărămizi, așezatul cără
mizilor pe rând, etc. Fiecare lucrător 
execută numai una din faze și anume 
aceea corespunzătoare calificării sale. 
In acest fel se mărește foarte mult 
randamentul zidarului care ajutat de 2 
sau 3 ucenici execută numai faza de 
așezare a cărămizilor in zid, restul luc
rărilor fiind executate de ucenici.

Aceasta înseamnă că lucrătorul cali
ficat, depunând un afort fizic mal mic 
decât Înainte, are randament mai mare, 
calitățile meseriei sale sunt folosite din 
plin, munca sa se depărtează de 
aceea brută și negândită și se aproprie 
de cea calificată intelectual. Pe de altă 
parte meseriașul crește lângă el uceni
ci, viitori stahanoviști.

In cadrul întreprinderii 12 de Cons
trucții, echipele care folosesc metode 
stahanoviste s’au înmulțit foarte repede

S’au formatechipe stahanoviste de ten- 

cultori. Pe baza principiilor arătate mai 
sus, a fost împărțit lucrul în eehipe de 
tencuitori astfel: ucenicii aruncă mate
rialul brut pe perete, în urma lor vine 
zidarul tencuitor care netezește pere
tele la o suprafață plană. Este clar și 
aici, că tencuitorul care numai netezește, 
făcând faza calificată a lucrării, are un 
spor cu mult mai mare decât atunci 
când tot el aruncă mortarul și apoi 
netezește suprafața respectivă.

In felul acesta echipele lui Biro 
și Deneș au reușit să depășească 
cu 1500 și 1280 la sută normele de 
producție.

Tot pe aceleași principii și-au orga
nizat lucrul dulgherii, vopsitorii și fie- 
rar-betonerii, obținând însemnatedepă- 
șiri de norme. Astfel nu 
numai că am îndeplinit planul nostru 
pe anul 1949, dar leam și depășit cu 
8 la sută.
Pe baza experienței sovietice 
s'au organizat brigăzi de eco

nomii și calitate
In anul acesta, răspunzând la chema

rea Partidului și Guvernului pentru 
realizarea de economii însemnate în 
construcții, muncitorii s’au orga
nizat în brigăzi stahanoviste și de eco
nomii. Această inițiativă pornită din 
Hunedoara a fost îmbrățișată cu căldu
ră de muncitorii constructori din alte 
intreprinderi șl extinsă în toată țara.

In cadrul brigăzii lucrează mai multe 
grupe în formație minimă de lucru, 
— conform normelor — astfel că fie
care grupă face un singur fel de lucru 
în raport cu categoria lor și lucrarea 
pe care o execută.

Fiecare lucrare compusă, este 
defalcată In lucrări simple și atribuite 
unei grupe speciale. Prin această metodă 
fiecare muncitor lucrează la operația 
corespunzătoare meseriei sale, — iar 
nu inferioară sau superioară cum se 
întâmpla adeseori înainte.

Am ajuns astfel ca lucrările de bara- 
camente să »e lucreze în serie; am 
ajuns ca fiecare grupă în cadrul bri
găzii să lucreze după foi de angaja
ment separat, conform programării și 
cointeresată de bunul mers al tuturor 
grupelor.

Aceste brigăzi, aplicând metode noi 
și având ca obiectiv economia de ma
teriale, au reușit să realizeze importante 
depășiri de norme și economii însem
nate.

Brigada de dulgheri a lui Holzinger 
Matei a econimisit In curs de câteva zile 
1,48 m. c. cherestea = 5.180 lei; 
19,15 kg. caie = 1915 lei; în total 
7095 lei.

La fel brigada de tencuitori a lui Bronz 
Ioan, tntr’o singură zi a făcut econo
mii la materiale In valoare de 1480 lei 
și a depășit normele cu 160 la sută.

Datorită acestor metode de lucru 
care au fost aplicate la noi, In urma 
exemplului și experienței uriașe a 
constructorilor sovietici, Întreprinderea 
noastră a putut depăși programul de 
lucru pe trimestrul I. cu 12, 8 la sută1 

Insușindu-ne și aplicând metodele 
de lucru ale oamenilor sovietici, noi 
asigurăm construcția mai grabnică a so
cialismului, ne asigurăm pacea și un 
trai mai bun

In cinstea zilei de 1 Mai, muncitorii 
și tehnicienii și-au luat angajamen
te concrete în ce privește productivi
tatea muncii, prin aplicarea metodelor 
stahanoviste, cât și pentru realizarea 
de economii însemnate printr’o și mai 
bună organizare a muncii.

Schimbul de onoare în ziua de 28 
Aprilie înseamnă efort deosebit pentru 
depășirea angajamentelor în cinstea 
Zilei Solidarității Internaționale 
a oamenilor muncii.

Este necesar să lărgim tot mai mult 
aplicarea metodelor stahanoviste pe 
șantierele noastre, să le aplicăm In 
mod just, fără greșeli, pentrucă numai 
astfel vom putea fi siguri de realizarea 
planului nostru, vom putea contribui 
la întărirea puternicu’ui front al păcii.

L. CĂLIN
Inginer-șef la întreprinderea 12 

de •onstrucție

Ce am învățat în 
U. R. S. S.

Am lucrat în strugăria unei 
mari uzini. Am rămas suprins de 
randamentul pe care-1 dădeau 
muncitorii prin depășirea cu pro
cente destul de mari a unor 
norme pe care eu le credeam de 
neralizat.

M’au interesat foarte mult me
todele lor de muncă și eram foar
te atent la felul de muncă a lor. 
Văzând interesul meu de față de 
lucru, tovarășii mi-au arătat unele 
metode care contribue la ridica
rea productivității muncii și la ob
ținerea de economii. M’a inpresi- 
onat adânc dragostea cu care am 
fost înconjurat, cu care am fost 
învățat să muncesc mai bine. 
Individualismul este necunoscut 
în rândurile muncitorilor sovietici, 
mai presus de toate este dragos
tea față de Patria Socialistă, față 
de fericirea popoarelor ce o lo- 
cuesc,

Pe lângă că am învățat meto
de sovietice în munca de zi cu 
zi, am învățat mult din patriotis
mul fierbinte al oamenilor sovi
etici care azi construesc 
comunismul.
Hu numai strungul, ci și me

toda este sovietică
Intorcându-mă din Uniunea 

Sovietică la locul de muncă dela 
Secția Mecanică, cu inima plină 
de bucurie am aflat că voi mun
ci la un strung nou, venit din 
U. R S. S. M’am hotărît ca nu 
numai strungul, ci și metoda apli
cată să fie sovietică. Am început 
să muncesc cu drag, sprijinit în 
permanență de Partid și Sindicat 
aplicând în practică cele învăța
te dela muncitorii sovietici.

Intr’una de zile, sosind la Me
canică 600 inele de bronz pentru 
vană și aplicând la această luc
rare o metodă sovietică, ce cons
tă în schimbarea cuțitului de strung 
pus la tăere joasă, am reușit să 
strungesc 10 bucăți inele în timp 
de 6 ore, cu toate că norma 
fixată pentru strungărie unui inel 
a fost 2 ore, deci am mărit pro
ductivitatea muncii cu 400 **/o 
față de trecut. De atunci aplic 
metoda de tăere joasă a cuțitu
lui și reușesc ca să obțin impor
tante depășiri de norme și scur
tări de timpi.

Am înțeles pe deplin importan
ța folosirii metodelor sovietice în 
induslria noastră mereu crescân
dă, am înțeles că folosirea acestor 
metode contribue la înflorirea 
Patriei noastre și la întărirea la
gărului păcii.

Eu îmi iau angajamentul de a 
aplica și de extinde metoda sus- 
arătată, pentru ca în felul acesta 
să mărim productivitatea muncii 
să aducem aportul nostru la 
construirea socialismului în Patria 
noastră.

Grintzner Ignat
strungar la At. Mecanic

Am învățat din experiența minerilor sovietici
Hotărîți ca prin realizări să de

monstreze în fața întregii lumi 
muncitoare solidaritatea lor în 
luptă pentru desființarea exploa
tării omului de către om, pentru 
pace, minerii echipei Nr. 47 con
dusă de Lup Ioachim, depun 
eforturi sporite spre a întâmpina 
ziua de 1 Mai, ziua trecerii în 
revistă a forțelor proletare cu noi 
succese în muncă.

Metoda de lucru în abataj în
trebuințată de echipa lui Ltîp 
Ioachim este luată din experien
ța minerilor cei mai înaintați, 
minerii sovietici.

Prin această metodă, operațiu
nile sunt defalcate până la cele 
mai simple și mai precise mișcări, 
fiecare orânduite în ordine crono
logică și repartizate pe individ

Oțelarii sovietici, oțelarii cei
mai înaintați din lume ne ajută în muncă

L
Dacă analizăm realizările obținute de 

oțelarl în primul trimestru al acestui an, 
vom vedea că ele sunt strâns legate de 
un fapt nou, acela a folasirli mai te
meinice a bogatei experiențe sovietice 
In munca de flecare zl. Ne aducem 
aminte de zilele grele, când in hala de 
turnare a Oțelărlel noastre lucrul mer
gea foarte grâu, mai ales din cauza 
orificiilor de șamotă prin care se scurge 
oțelul din oala de turnare

Acestea se crăpau, provocând turnări 
defectoase, multe rebuturi șl strangulări 
în producție, prin blocarea gropilor de 
turnare, ba mal mult, chiar și accidente.

Azi această deficiență este complect 
înlăturată prin folosirea unei bucșe de 
magnezltă încadrată In orificiul de șa
motă, care-l împiedecă crăparea șl deci 
asigură o turnare In bune condițlunl. 
Ace stă metodă de lucru Introdusă pen
tru prima oară la .Sovrommetal* Reșița 
de către tehnicienii sovietici, ne-a scos 
din Impas, iar azi — când am devenit 
o Oțelărle mare — ne peimite să pu
tem face față sarcinilor noi. Datorită 
metodelor sovietice introduse, In luna 
Martie am reușit să depășim realizăiile 
lunii Ianuarie cu 3‘,52 la sută

La acest salt în producție a contribuit 
într’o măsură serioasă șl folosirea me
todei oțelarulul s.vlelic Matullneț, me
todă pentru elaborarea șarjelor rapide, 
aplicată de prlm-topltorli noștri.

In cartea „Dela cuptorul stahanovlst 
la atelierul stahanovlst* — repartizată 
bibliotecii organizației de bază din Oțe- 
lărla S M. de către Partid, muncitorii 
șl tehnicienii oțelari au găsit metodele 
practice folosite de oțelarul Matullneț 
pentru elaborarea șarjelor rapide, prin 
organizarea mal temeinică a muncii, 
prin îngrijirea în bune condițlunl a In
stalațiilor șl prin conducerea mai justă 
a lucrului, psnt u eliminarea timpilor 
morți.

Discutându-se aceste probleme, prlm- 
topltorul Sireria Oheorghe a fost pri
mul care a pornit să Înfăptuiască practic 
metoda descrisă de oțelarul sovietic 
Matullneț, a supraveghiat felul de în
cărcare a cuptorului pentrucă flerul 
vechlu să fie așternut frumos pe vatră, 
blocurile mai mari să nu stea în fața 
Injectoarelor, Iar calitățile de fler șl 
adausurile să fie încărcate în ordinea 
prescripțiilor. S’a îngrijit să încarce pe 
vatră bine încălzită, Iar în timpul topirii 
să obțină o flacără pe toată suprafața, 
dând maximum de păcură la Injectoare 
și aer suficient.

In timpul descărcării cuptorului a 
câștigat timp făcând reparația peretelui 
din fund și al capetelor cuptorului, 
urmând scăderea nivelului băii de oțel 
din cuptor.

După descărcare se îngrijea ca oțelul 
șl zgura să se scurgă complect după 
vatră, reparând cele mal neînsemnate 
gropi pentru a obține profilul normal 
al vetrei.

O vatră bine întreținută cere reparații 
de scurtă durată șl permite cuptorului

astfel că la terminarea șutului 
randamentul este cu 80-100 la 
sută peste cel normat.

Cupturirea frontului ține 20 
minute, perforarea frontului 1 oră 
și 15 minute întrebuințându-se 
pentru fiecare front compact un 
perforator, iar pentru frontul mai 
sfărâmat două perforatoare.

Apoi timp de un sfert de oră 
se fac pregătirile de pușcare după 
care în 30 minute se face cuptu
rirea fronturilor și înlăturarea 
blocurilor dislocate din front.

Acum începe încărcarea mine
reului și transprtarea lui cu va- 
gonetele de abataj, operațiune 
care durează 3 ore și un sfert.

Pentru a se preda schimbului 
următor terenul în bune c o n- 
dițiuni (echipa fiind formată din 

un timp mal îndelungat de funcționare.
In felul acesta prim-topltorul Slmerla 

Oheorghe a reușit să elaboreze șarje 
in numai 4 ore.

Succesul prlm-topltorulul Slmerla 
Oheorghe dela cuptorul 3 care a apli
cat această metodă, a îndemnat șl pe 
ceilalți prlm-topltori să se folosească 
de experiența oțelarulul sovietic Matu- 
llneț. Astfel în luna Ianuarie s’au obți
nut 6 șarje rapide pentru ca In luna 
Februarie numărul lor să crească Ia 25, 
Iar în luna Martie la 64.

In cinstea zilei de 1 Mal oțelarii cup
toarelor S. M. pornind în întreceri so
cialiste cu un elan nestăvilit au avut ca 
lozincă tocmai realizarea de șarje ra
pide, reușind ca în cursul lunii Aprilie 
să dea 35 la sută șarje rapide din to
talul șarjelor elaborate

Desigur că succesele oțelarilor In 
producție au fost legate șl de ridicarea 
calificării lor care s’a făcut treptat șl In 
mod continuu, fiind ajutați de către 
Pa'tld și Sindicat, precum și de către 
tehnicienii secției care sunt lectori la 
școlile de calificare de gradul 1 șl II.

Dar și în această direcție experiența 
sovietică ne-a venit în ajutor, dând 
posibilitatea oțelarilor să se specializeze 
prin însușirea problemelor tehnice șl 
de producție ce sunt legate de meserii 
lor, — expuse în traducerile lucrărilor 
sovietl e ale Inginerilor N. S. Mlrosnl- 
cenko șl O P Alexandrov: „Călăuza 
muncitorului oțelar* șl „Călăuza lucră
torului din hala de turnare a Oțelărlel 
S. M.“

Prin mărirea capacității cuptoarelor, 
Oțelăria S. M. a fosl pusă In situația 
de a nu putea exploata cu randament 
optim vatra cuptoarelor, deoarece ma
caralele de turnare nu corespundeau. 
Și de această dată «xperltnța sovietică 
ne-a venit în ajutor, dându ne date ne
cesare funcționării unul cuțtor cu o 
rină bifurcată, ca<e să permită descăr
carea in două oale deodată. S’a făcut 
prima încercare cu ocazia pornirii cup
torului Nr 5. Aceasta a reușit, fiind 
nevoie numai de anumite madlficărl de 
construcție a rinei — Cu ocazia por
nirii cuptorului Nr. 4 rina bifurcată va 
fi din nou încercată și suntem siguri 
că ea va rezolva problema Oțelărlel, 
chiar șl în cazul când actualele cup
toare se vor mări încă

Insușindu-ne temeinic tehnica cea mal 
înaintată d n lume, tehnica sovietică, șl 
folosind tot mal larg bogata experiență 
a muncitorilor sovietici, muncitorii șl 
tehnicienii Oțelărlel noastre vor obține 
noi victorii în cadrul întrecerii socialiste, 
contribuind astfel la desvoltarea Indus
triei noastre grele, la întărirea Patriei 
noaste în drum spre socialism șl la 
întărirea puternicului front al păcii In 
frunte cu Uniunea Sovietică.

INO NISIPEANU ILIE 
Șeful Secției halei de turnare 

la O. S. M.

6 oamenii lucrând în 2 schimburi 
pe 2 fronturi) se începe montarea 
armăturilor, ramblarea golurilor din 
tre dărâmături și montarea c. f.

Echipa din schimbul II. primește 
serviciul la locul de muncă, fiind 
pusă în curent de schimbul pre
cedent cu mersul operațiunii, pen
tru a putea face față or ieftror 
dificultăți ivite în schimbul 
anterior.

Astfel respectând întocmai fa
zele prescrise de metoda ciclică 
sovietică de lucru în abataj, 
echipa lui Lup Ioachim, prezintă 
un exemplu al bunei reușite și 
al succesului obținut prin folosi
rea experienței sovietice.

Sărbu loslf
Subinglner mineri
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