
jnainte, pentru îndeplinirea pianului de Stat 
pe cel de al treilea trimestru

In toate sectoarele de 
muncă, planul trimestrial a 
fost realizat și chiar depășit 
și concomitent s’a realizat și 
planul semestrial.

Acest succes al muncito
rimii din Combinatul nostru 
se datorește faptului că orga
nizația de partid a știut să 
mobilizeze, prin Sindicat toți 
muncitorii și tehnicienii, an- 
trenându-i în întrecere socia
listă. Majoritatea covârșitoare 
a muncitorilor din Combinatul 
nostru au răspuns cu elan 
chemării Partidului și în frunte 
cu comuniștii au pornit cu 
elan la lichidarea rămânerii 
în urmă față de plan din tri
mestrul I.

Mai departe, organizația de 
partid, prin agitatorii săi a 
extins tot mai mult metodele 
cele mai avansate de lucru, 
metodele sovietice. Astfel mi
nunata metodă a oțelarului 
sovietic Matulineț, de elabo
rarea rapidă a șarjelor a fost 
extinsă la toate cuptoarele 
Siemens Martin. La Furnale, 
din inițiativa organizației de 
partid s’a introdus o nouă 
metodă de lucru pe bază de 
grafice și contragrafice.

La Minele de fier Ghelar 
s’a început experimentarea 
sistemului sovietic de extracție 
prin prăbușire.

Având în față necontenit 
minunatul exemplu al oame
nilor sovietici, experiența lor 
în toate domeniile de activi
tate primind un ajutor nepre
cupețit din partea Uniunii 
Sovietice ca: cox, cărbune, 
ferroaliaje etc., muncitorii noș
tri au reușit să învingă în 
bună parte greutățile și să 
realizeze planul trimestrial și 
semestrial.

In focul luptei pentru rea
lizarea și depășirea Planului 
de Stat pe primul semestru 
s’au evidențiat fruntași ca: 
Baba Ioan, Dojescu Simion, 
Schweighoffer Abel, Vlaicu 
Nicolae dela Furnale, Simeria 
Gheorghe, Ilea Ioan, Ilea 
Gheorghe, Andruț Gheorghe, 
Olah Ștefan, Stanciu Nicolae 
dela O.S.M., Băda Gheorghe, 
Lupescu Teodor dela Oțelăria 
Specială, Greț Ioan, Dănică 
Ioan dela Laminoare și mulți 
alții din celelalte secții ale 
Combinatului nostru, care au 
contribuit practic și în mod 
efectiv la realizarea planului.

La Furnale și Oțelăriile 
Siemens Martin, atât Planul 
trimestrial, cât și cel semes
trial au fost realizate. La Oțe
lăria Electrică, prevederile 
planului pe primul semestru 
au fost depășite cu 23 la sută, 
la Turnătoria de fontă cu 5 
la sută, iar la Laminoare cu 
toate deficiențele, planul tri
mestrial a fost realizat.

începând cu prima zi a se
mestrului II, muncitorii noștri 
au pornit cu eforturi sporite, 
pentru a da mai mult mine
reu, mai multe piese și produse 
Patriei noastre. Muncitorii din 
sectorul siderurgic lucrează 
acum cu însuflețire la repa
rarea instalațiilor, pentru a 
întâmpina intrarea în primul 

nostru Plan Cincinal cu uti
lajul în perfectă stare de func
ționare.

Piatra de încercare pentru 
intrarea în Planul Cincinal o 
constitue Planul de Stat pe 
1950 și deaceea, avem sarcina 
de a depune toate eforturile 
pentru a-1 îndeplini și depăși.

In acest scop, trebue să se 
ia măsuri pentru a se lichida 
toate lipsurile ce mai persistă 
în munca noastră.

Accentuăm asupra prețului 
de cost, care datorită faptului 
că nu se dau bonuri de ma
teriale la fiecare scoatere, ci 
lunar, nu se poate obține un 
preț de cost real.

Secțiile trebue să trimită 
zilnic, cu punctualitate, bule
tinele informative pentru a se 
putea ține o evidență clară.

Pentru intensificarea între
cerii socialiste, metoda cea 
mai eficace pentru mărirea 
producției și productivității și 
pentru înlăturarea lipsurilor 
în muncă, se cere din partea 
comitetelor sindicale din secții 
să-și activizeze munca.

La Laminoare și Oțelăria 
Siemens Martin, comitetele 
sindicale de secții sunt cu 
totul pasive.

Ele trebue să pornească o 
muncă activă organizată și 
sistematizată, după un plan 
bine stabilit, care să se res
pecte întocmai.

Comitetele sindicale de sec
ții, trebue să țină ședințe 
regulat cu muncitorii din 
secții, să se discute profund 
sarcinile din plan ce revin 
secției, echipelor și fiecărui 
muncitor în parte. Să nu ră
mână nici un muncitor care 
să nu cunoască sarcinile, sec
ției și a lui personal.

In aceste ședințe să se ana
lizeze modul cum a decurs 
munca în secții, să se critice 
fără cruțare și constructiv 
lipsurile în muncă a fiecărui 
factor al secției, începând cu 
șeful secției și terminând cu 
femeia de serviciu.

Trebue ca fiecare om al 
muncii să-și întărească vigi
lența pentru a lovi fără cru
țare pe cei ce încearcă prin 
diferite metode să saboteze 
producția.

Să avem mereu în față 
cazurile de sabotaj dela Fur
nale, unde sabotorii au acțio
nat cu toată ura lor și să 
veghem pentru a-i descoperi 
pe toți dușmanii clasei mun
citoare care au reușit să se 
strecoare în rândurile munci
torilor cinstiți.

Intensificând întrecerile so
cialiste și ascuțindu-ne mereu 
vigilența, vom asigura înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
planului pe trimestrul III, con
tribuind prin aceasta la înde
plinirea Planului de Stat, la 
pregătirea trecerii în Planul 
Cincinal, vom întări Patria 
noastră, factor activ în puter
nicul lagăr al păcii, care în 
frunte cu Uniunea Sovietică 
reprezintă chezășia unei păci 
trainice, a unei vieți fericite 
pentru cei ce muncesc.

N. Babarți
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„Jos mâinile imperialiștilor de pe Coreea!“
— a răsunat glasul miilor de muncitori în însuflețitul meeting 

convocat de Comitetul de luptă pentru pace a Combinatului nostru
In urma convocării Comitetului 

de luptă pentru pace din Combi
natul nostru, mii de muncitori s’au 
adunat în meetingul din ziua de 
7 Iulie a. c. pentru a-și arăta 
solidaritatea și admirația față de 
eroica luptă a poporului coreean, 
pentru libertate, împotriva mâr
șavei agresiuni a mercenarilor 
lui Li Sân Man și a stăpânilor 
lor, imperialiștii americani.

Sub lozincele: „Jos mâinele 
de pe Coreea", „Trăiască lupta 
eroicului popor coreean pentru 
libertate", a fost ales prezidiul

Către
Comitetul Permanent pentru Apărarea Păcii din B. P. B.

Noi, muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii din Combinatul Siderurgic Hunedoara, 
întruniți azi, 7 Iulie a. c. într’un mare meeting, am luat cunoștință cu indignare de mâr
șava intervenție a imperialiștilor americani împotriva poporului coreean care luptă cu hotărîre 
pentru eliberarea sa.

Imperialismul american și-a desvăluit încă odată intențiile sale criminale de subjugare 
a popoarelor dornice de pace și libertate.

Milioanele de oameni ai muncii din întreaga lume, care și-au pus semnătura pe Apelul 
dela Stockholm al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii, având in frunte marea 
și puternica Uniune Sovietică, sunt hotărîți să împiedice prin lupta lor unită și organizată, 
uneltirile criminale ale odioșilor agresori imperialiști.

Alături de întreaga omenire muncitoare, dornici de pace și libertate pentru toți cei ce 
muncesc, ne solidarizăm cu eroicul popor coreean atacat mișelește de fiarele lacome de 
sânge ale Wall-Street-ului. Salutăm cu deosebit entuziasm victoriile obținute de către Ar
mata Populară Coreeană și protestăm cu hotărîre împotriva ticăloasei agresiuni a impe
rialiștilor americani.

Călăuziți de bogata experiență a Uniunii Sovietice și sub conducerea P. M. R. vom 
dovedi prin munca și lupta noastră, solidaritatea cu toate popoarele dornice de libertate, 
cu toți partizanii păcii.

Trăiască lupta oamenilor muncii din lumea întreagă, pentru pace și libertate!
Trăiască Uniunea Sovietică bastionul păcii și libertății popoarelor și marele călăuzitor 

al popoarelor I. V. Stalin!
Jos mâinile mânjite de sânge ale imperialiștilor americani de pe Coreea!
Trăiască lupta eroicului popor coreean pentru libertate!

Prin meetingul și moțiunea 
aceasta, muncitorii, tehnicienii și 
funcționarii Combinatului nostru, 
salută eroica luptă pentru libertate 
a poporului coreean.

Grupul de spioni și trădători în slujba statelor imperialiste
și-a. primit pedeapsa meritată

Marți după amiază, Tribunalul 
Militar București a pronunțat sen
tința în procesul grupului de spioni 
și trădători în slujba statelor im
perialiste.

Tribunalul Militar, deliberând în 
secret, în unanimitate de voturi, a

Ciobanu Vasile, la moarte, 10 ani degradare civicd și confiscarea averii.
Vâlsan Nicolae, la moarte, 10 ani degradare civică și confiscarea averii.
Ciocâlteu St. Alexandru, la 20 ani muncă silnică, 10 ani degradare civicd și confiscarea 

averii.
Bențe Mircea Gheorghe, la 1B ani muncă silnică, 10 ani degradare civicd și confiscarea 

averii.
Cernătescu Aurelia Sanda, la 10 ani muncă silnică, 10 ani degradare civică și confis

carea averii.
Kiazim Aktuan, la 10 ani muncă silnică,
771.1B0 lei amendă în folosul Băncii R. P. R., confiscarea averii șt expulzarea după 

ispășirea pedepsei.
Popescu Nicolae, la 7 ani muncă silnică, B ani degradare civicd și confiscarea averii.

Acuzații au fost obligați, fiecare, 
să plătească suma de lei 20.000 
cheltueli de judecată.

S’a dat sentința — o sentință ne
cruțătoare — în procesul grupului 
de spioni și trădători puși în siujba 
spionajului Imperialist. Ea întruchi
pează felul dârz în care poporul 
nostru muncitor pedepsește pe cei 
ce uneltesc împotriva Patriei și a 
vieții noastre noi, întruchipează un

Vineri, 7 Iulie 1950

în care au intrat muncitori bătrâni 
ca Dănică Ioan, Stanciu Nicolae, 
tineri luptători pentru Plan ca 
Baba Ioan, tehnicieni ca Pugacev 
Vasile.

Tov. Farcaș Alexandru, preșe
dintele Sindicatului deschide mee
tingul și dă cuvântul tovarășului 
Budău Aron, secretarul Comi
tetului de luptă pentru pace a 
Combinatului nostru.

In cuvintele calde, Tov. Budău 
arată elanul cu care poporul co
reean pornește la luptă pentru 
libertate împotriva criminalilor

MOȚIUNE

Să ne înzecim eforturile în mun
că, pentru a întări semnătura pusă 
pe Apelul pentru declararea drept 
criminal de război a guvernului, 
care va folosi primul arma ato

găsit vinovați pe Ciobanu Vasile, 
Ciocâlteu St. Alexandru, Bențe 
Mircea Gheorghe, Vâlsan Nicolae, 
Cernătescn Aurelia Sanda, Popescu 
Nicolae, de crimă de înaltă trăda
re, crimă de uneltire împotriva 
ordinei sociale și Înlesnire a delic

La pronunțarea sentinței, oame
nii muncii, care umpleau oala Tri
bunalului Militar, au aplaudat în

sever avertisment dat acelora ce mai 
nutresc încă Intenții criminale ase
mănătoare.

La auzul șirului lor blestemat de 
nelegiuiri, sufletul fiecărui om cinstit, 
care își iubește Patria, se umple de 
mânie și indignare. Și astfel din 
mânia clocotitoare a poporului s’a
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anglo-americani, și înfierând ac
țiunea banditească a acestor hiene, 
exprimă sentimentele tuturor mun
citorilor noștri.

Au luat apoi cuvântul munci
torii Macovei dela Furnale Boca- 
nici dela OSM. Toma Constantin 
Ad-tiv, Bănică Vasile dela groapa 
de turnare OSM. și alții care și-au 
manifestat solidaritatea cu poporul 
coreean și au cerut trimiterea unei 
moțiuni către Comitetul Perma
nent pentru Apărarea Păcii din 
R. P. R.

Iată textul moțiunii: 

mică, să dăm din ce în ce mai 
multe bunuri pentru viața pașnică 
și tot mai îmbelșugată pe care 
ne-o făurim.

tului de trecere frauduloasă a fron
tierei, pe acuzatul Kiazim Aktuan 
pentru crimă de spionaj, pentru 
infracțiune la legea vămilor și pen
tru delictul de trafic de aur și de
vize, și în consecință, în numele 
legii, a condamnat pei 

delung, exprimându-și satisfacția 
pentru dreapta pedeapsă dată gru
pului de spioni și trădători.

(Agerpres.)

pronunțat această sentință dreaptă. 
Ea dovedește pe deplin că poporul 
muncitor din țara noastră știe să se 
apere de uneltiri dușmane și pedep
sește crunt pe cei ce încearcă tăi 
stânjenească munca pașnică, să-i 
răpească libertatea și viața fericită 
pe care o construește astăzi.
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Metalul Hunedoara — Flamura
Roșie Rrad 1—2 (0—2)

Cu toată căldura caniculară din 
ziua de Duminecă 2 Iunie, peste 
6.000 de spectatori au fost pre- 
zenți pe stadionul C. S. H. pen
tru a asista la întâlnirea dintre 
echipa locală „Metalul" și „Fla
mura Roșie" Arad în cadrul Cu
pei R. P. R.

In primele 18 minute, Flamura 
Roșie a marcat 2 goaluri prin 
Huzum și Reinhrdt, primul mi- 
tan, încheindu-se cu 2—0 pentru 
arădeni.

In a doua repriză hunedorenii 
par a reveni la o formă mai bună 
și reușesc să însrie un goal prin 
Blaga.

Forma în care s’au prezentat 
jucătorii hunedoreni a fost foarte 
slabă prin faptul că fiind ținuți 
mai mult timp la Poeni într’o 
temperatură mai scăzută nu au 
putut rezista căldurii caniculare 
dela Hunedoara, totodată fiind și 
obosiți de drumul dela Poeni cu 
o zi înainte.

întâlnirea s’a soldat cu rezul
tatul de 2—1 pentru Flamura 
Roșie astfel Că echipa noastră a 
fost eliminată în 16-imile de fina
lă din Cupa R. P. R.

Echipele au aliniat următoarele 
formațiuni:

Metalul Hunedoara: Șerbescu, 
(Nebela), Iviniți (Barbir), Blaga, 
Moscu, Zelenac, [Pop, Schertz, 
Siboteanu, Ținea, Bundic, Varga.

Flamura Roșie; Cătrănici, Di- 
dici, Farmati, Reinhardt, Bretotea- 
nu, Băcuț II, Roșchin (Slivăț) 
Capas, Huzum, Sasu, Nagy, Du- 
mitrescu 111.

A arbitrat Dinulescu — Bucu
rești, foarte energic și corect.

S’au remarcat în timpul jocu
lui Farmati, Huzum și Dumitrescu 
III dela Flamura Roșie precum și 
Nebela, Bundic și Varga dela Me
talul.

N. B

Reducerea prețului de cost este 
o sarcină de mare importanță 
economică și politică. De aceea 
orânduirea sovietică este vital in
teresată ca fabricarea fiecărui o- 
biect să coste cât mai puțin, cu 
alte cuvinte, ca pentru, fiecare 
rublă cheltuită din fondurile po
porului să se obțină cât mai 
multă producție. Cu cât se pro
duce mai mult, cu atât mai bo
gată devine țara și cu atât mai 
bine trăiește poporul.

Prețul de cost este alcătuit din 
cheltuielile făcute pentru produc
ția mărfii. Din aceste cheltuieli 
fac parte, în primul rând, com
bustibilul, energia electrică, sala
riile și cheltuielile de regie (ale 
întregii uzine, ale secțiunilor și 
cele comerciale). Din prețul de 
cost face parte deasemenea uza
rea utilajului, a clădirilor cu scop 
productiv și a celorlalte fonduri 
de bază. Prin urmare, pentru a 
reduce prețul de cost trebuie re
duse cheltuielile făcute pentru 
materia primă și materiale.

Reducerea prețului de cost per
mite statului sovietic să scadă 
sistematic prețurile mărfurilor. 
Populația dobândește astfel un 
mare câștig, deoarece puterea ei 
de cumpărare crește. Dela termi
narea războiului, în Uniunea So
vietică s’au efectuat până acum 
trei reduceri masive de prețuri la 
toate mărfurile de consum. Ultima 
scădere a avut loc în luna Martie 
a acestui an, când mărfurile s’au 
redus dintr’odată în medie cu 
21°/o.

Reducerea prețului de cost este 
și un isvor de acumulare a pro
fiturilor în economia națională. 
Aceste beneficii sunt folosite, în 
primul rând, pentru lărgirea con
tinuă a producției.

Un rol important în această 
privință îl joacă gospodărirea chib-

RECENZIE

Cine «.țâței la război, 
cine apără pacea

Broșura demască fără cruțare 
pe cei ce vor război. In fruntea 
acestora stau imperialiștii ameri
cani, care văd cum pierd puterea 
pe zi ce trece. In america criza 
econonrcă începe să-și arate colții, 
producția scade, stocurile de 
mărfuri ce zac nevândute cresc 
mereu. Crește zi de zi numărul 
șomerilor, grevele cuprind un nu
măr tot mai mare de muncitori. 
Deasemeni, popoarele din colonii 
luptă tot mai dârz pentru a scu
tura jugul exploatatorilor; ochii 
oamenilor muncii din țările capi
taliste se îndreaptă cu încredere 
și speranță spre oamenii sovietici, 
care construesc comunismul, spre 
oamenii muncii din țările de 
democrație populară care clădesc 
socialismul.

Deslănțuind un nou război, 
imperialiștii americani speră să 
distrugă Uniunea Sovietică a că
rei existență și exemplu însufle
țesc pe cei ce luptă pentru liber
tate. Desvăluind manevrele prin 
care aceștia pregătesc războiul, 
broșura arată că planurile agresi
ve ale imperialiștilor americani 
sunt îmbrățișate cu căldură de 
bancherii și fabricanții englezi, 
francezi, italieni belgieni și olan
dezi care pentru a-și continua vi
ața lor de exploatatori ar fi gata 
să înece omenirea în valuri de 
sânge. Dar, unitatea lor este nu
mai aparentă; contradicții grave 
sfâșie lagărul imperialist, slăbind 
considerabil puterea lui.

Din rândul acestor criminali 
mârșavi face parte și Tito, slugoi 
plătit al imperialiștilor, care sub 
ocrotirea și cu sprijinul stăpâni
lor săi Iși strecoară agenții și 
spionii în țările de democrație 
populară, uneltesc planul de a 
crea axa Belgrad-Atena asemănă
tor axei de tristă amintire, 
Roma-Berlin.

împotriva acestor ucigași ai 
omenirii se ridică tot mai dârz Cum se obține reducerea prețului de cost
zuită pe secții. Când o secție este 
trecută la sistemul de gospodărire 
chibzuită, i se stabilește norma 
de cheltueli pe unitatea de pro
ducție, pentru materia primă, ma
teriale, combustibil și energia elec
trică. Pentru îndeplinirea acestor 
norme și pentru realizarea unei 
economii de mijloace se plătesc 
adausuri la salarii sub formă de 
premii. Astfel, de pildă, uscătoa- 
rele care întotdeauna îndeplinesc 
norma stabilită de uscare a maca
roanelor, primesc 307® adaus la 
salariul de bază. Fochiștii și elec
tricienii primesc în plus peste 
salariu 25®/0 din valoarea combus
tibilului și energiei electrice eco
nomisite.

Gospodăria chibzuită ridică in
teresul întregului colectiv al sec
țiunii față de succesele în pro
ducție, pentru o gospodărire eco
nomică și pentru reducerea chel
tuelilor.

Elementul principal al reducerii 
prețului de cost este productivi
tatea muncii. Dacă muncitorul 
începe să dea mai multă producție 
cu acelaș utilaj însemnează că 
prețul de cost va scădea. Produc
tivitatea muncii depinde, în primul 
rând, de utilajul tehnic. Voi da 
un singur exemplu. In combinatul 
nostru au fost instalate prese per
fecționate cu acțiune continuă. 
Productivitatea acestora este de 
două ori mai mare decât a celor 
vechi. Numai punerea în funcțiune 
a acestor prese a dus la rezultatul 
că productivitatea mijlocie a muncii 
în combinat a crescut cu 10—15 
la sută. Această creștere a dus, 
firește, la scăderea prețului de 
cost a producției noastre. 

frontul organizat al luptei pentru 
pace din care fac parte forțele 
progresiste din lumea întreagă, 
în frunte cu Uniunea Sovietică. 
Analizând raportul de forțe din
tre aceste două lagăre broșura 
trage concluzia că dacă forțele 
lagărului imperialist scad pe zi 
ce trece apoi forțele lagărului 
democrației și al socialismului, 
cresc neîncetat. Arătând că suc
cesele realizate de oamenii sovie
tici care au purces să clădească 
comunismul și cele ale oameni
lor muncii din țările de demo- 
ciație populară, care construesc 
socialismul, contribue considera
bil la întărirea lagărului democra
ții, broșura sublinează deosebita 
însemnătate a înfăptuirii marii 
Republici Populare Chineze, ală
turi de care luptă cu hotărîre 
pentru pace, Republica Populară 
Mongolă, Republica Democrată 
Coreeană, Republica Democrată 
Vietnameză. Deasemeni o izbân
dă însemnată a lagărului păcii o 
constitue crearea Republicii De
mocrate Germane.

Acestui uriaș front al păcii i 
se adaogă sutele de milioane de 
asupriți din țările coloniale, sute
le de milioane de oameni ai mun 
cii din țările capitaliste. In avant- 
garda acestui uriaș front al păcii 
stau comuniștii, care conduc lup
ta pentru pace a tuturor oame
nilor muncii din lumea întreagă.

Apelul sesiunii dela Stokholm 
a avut un ecou puternic în rân
dul maselor de oameni cinstiți 
din lumea întreagă. Milioanele de 
semnături de pe apelul pentru 
pace dovodește voința de pace și 
hotărârea de a lupta pentru pace 
a tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de rasă sau con
vingeri politice. Fiecare semnă
tură pentru pace este o semnă
tură pentru apărarea culturii și a 
vieții.

A introduce tehnica nouă nu 
este însă totul. Mai trebue să în
veți s’o folosești bine și, dacă este 
posibil, s’o și desăvârșești. Iniția
tiva muncitorilor sovietici în acea
stă direcție este nesecată. Staha- 
noviștii, raționalizatorii și inven
tatorii noștri dau adevărate exem
ple de inovație în muncă. In pri
mul trimestru al anului în curs a 
avut loc în combinatul nostru o 
nouă evidență generală a raționa
lizărilor și invențiunilor. In acest 
timp s’au înregistrat câteva zeci 
de propuneri importante pentru 
îmbunătățirea producției. Din în
făptuirea lor combinatul va realiza 
o economie anuală de peste 600 
mii ruble. Aceasta este o contri
buție serioasă la reducerea pre
țului de cost.

Administrația combinatului și 
organizațiile obștești acordă o 
mare atenție ridicării nivelului de 
cunoștințe tehnice și de calificare 
profes onală a muncitorilor. Și 
acest lucru este direct legat de 
reducerea prețului de cost, deoa
rece cu cât mai înaltă este pre
gătirea tehnică a muncitorului, cu 
atât mai înaltă este și productivi
tatea muncii și cu atât mai bine 
se folosește tehnica. Acestea con
stitue prin urmare isvoare impor
tante de scădere a prețului de cost.

Ridicarea nivelului cultural și 
tehnic al muncitorilor din combi
nat, a făcut ca aceștia să poată 
deservi mai multe mașini dintr’o
dată. înainte, fiecare muncitoare 
dela noi deservea o singură ma
șină de vălțuit. Acum există în 
combinatul nostru mai multe sta- 
hanoviste care deservesc câte.două 
mașini, depășind la fiecare din

Să. vedem filmul

Judecata popoarelor
Berlin, în ziua istorică de 2 Mai 

1945. Sub loviturile nimicitoare 
ale Armatei Sovietice s’a prăbu
șit bârlogul fiarei faciste.

Mii de prizonieri: soldați, ofițeri, 
generali, rămășițe ale armatei ger
mane decimate, trec pe străzile 
Bîrlinului.

Câteva zile mai târziu s’a pre
dat Goering, a capitulat Keittel, a 
fost prins Doenitz, capturat Rib- 
bentrop.

Principalii criminali de război 
erau în mâinele Justiției. S’a luat 
hotărîrea să fie judecați la Nu- 
renberg, în acelaș Nuerenberg 
care a fost leagănul facismului 
german.

Agresorii de eri, care au visat 
să cucerească universul, și-au 
încheiat marșul prin Europa în 
închisoarea dela Ntirenberg.

Timp de zece luni a ținut șe
dințe Tribunalul Militar Interna
țional.

Pe banca acuzaților sunt prin
cipalii criminali de război: Goe
ring, Hess, Ribbentrop, Keitel, 
Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, 
Frick, Streicher Funk, Schacht, 
Doenitz, Raeder, von Schirach, 
Sauckel, Jodl, von Papen, Seyss- 
Inquart, von Neurat.

Ei sunt acuzați de organizarea 
complotului, de crime împotriva 
păcii, crime de război, crime îm- 
potrive umanității.

Cale grea și lungă a străbătut 
Armata Sovietică pentru ca să 
ajungă la Berlin. Nenumărate sunt 
jertfele pe care le-au adus popoa
rele iubitoare de libertate în lupta 
cu agresorii fasciști.

A sosit ziua victoriei, a judecății.
Acuzarea a urmărit pas cu pas 

nașterea complotului nazist împo
triva păcii și umanității. Pregătirea 
pentru război, organizarea spio
najului și diversiunii în țările cu 
care în acelaș timp se încheiau 
convenții de pace și pacte. Min
ciuna și înșelăciunea de proporții 

ele normele de lucru si dând o 
producție excelentă. Muncitoare 
care deservesc mai multe mașini 
există și la mașinile-prese. Cea 
mai bună muncitoare de presă a 
noastră, Olga Dvurecensk care 
depășește sistematic norma cu 
20—30°/o, a învățat pe 6 noi mun
citoare să lucreze după metoda ei. 
Toate acestea lucrează acum ex
celent.

In anul 1949 productivitatea 
muncii la combinatul nostru a 
sporit cu 23®/0. La obținerea ace
stui rezultat au jucat un rol im
portant răspândirea metodelor sta- 
hanoviste de muncă, însușirea 
tehnicei și perfecționarea în lucru 
a muncitorilor.

După cum s’a spus mai sus, 
un isvor important de reducere a 
prețului de cost este scăderea 
cheltuelilor de materiale pentru 
fabricarea fiecărui obiect. In cal
cularea acestor cheltueli cerute de 
producția noastră, partea cea mai 
mare revine materiei prime, com
bustibilului și energiei electrice. 
Ținând seama de aceasta, colec
tivul duce o luptă stăruitoare pen
tru folosirea cât mai economică 
a acestor mijloace. Anul trecut noi 
am economisit câteva tone de 
materie primă, realizând o econo
mie de 128 mii ruble peste pre
vederile planului. Sursa principală 
de economie este scăderea pier
derii de făină. Aceasta este inevi
tabilă într’o oarecare măsură, însă 
este important să fie redusă la 
proporții cât mai mici. In acest 
scop la noi au fost introduse nu
meroase dispozitive adaptate la 
mașini și s’a stabilit un astfel de 
regim de muncă, în care pierderea 

universale, călcarea pactelor și 
convențiilor, violarea granițelor 
statelor vecine...

Ciuma brună a început să se 
răspândească prin Europa.

Hoardele hitleriste s’au năpus
tit asupra lumii. E'e distrugeau 
și ardeau totul în calea lor. Se 
dădeau la tâlhării pe uscat și pe 
mare. Pirații lui Doenitz aplicau 
„legea haitei de lupi" : scufundau 
vasele pașnice și vasele-spital, 
ucideau pe naufragiați.

Bestiile hitleriste au încercat 
să transforme Europa întreagă 
într’un imens lagăr de concentrare.

Maidanele, Ausschwitz, Dachau
— lagăre de tortură și extermi
nare, în care au pierit milioane de 
femei nevinovate, copii, bătrâni
— vor rămâne în memoria ome
nirii drept crime groaznice, pentru 
care există o singură pedeapsă: 
moartea.

Acuzații încearcă să se eschi
veze, mint, aruncă vina unii pe 
alții, dar faptele îi divulgă.

Sentința s’a pronunțat. Fascis
mul a fost demascat și condam
nat, ca cel mai fioros dușman al 
omenirii, păcii și progresului.

Este setința istoriei. Principalii 
criminali de război sunt condam
nați la moarte prin spânzurătoare.

Așa s’a sfârșit Judecata Popoare
lor. Sabia Justiției a căzut peste 
capetele ațâțătorilor la război.

Cadavrele criminalilor au fost 
arse și cenușa lor împrăștiată în 
vânt.

Procesul dela Niirenberg să 
servească drept aspru avertisment 
imperialiștilor anglo-americani, 
ațâțători la un nou război. Să 
servească marea cauză a păcii în 
toată lumea. Strajă a păcii trai
nice și democrate stă ca și îna
inte, ca întotdeauna, marea și 
puternica Uniune Sovietică!

de făină se reduce considerabil.
Pentru a evita consumul prea 

mare de făină la fabricarea maca
roanelor, noi veghem cu strictețe 
asupra uscării lor potrivite. Acest 
lucru e important din două puncte 
de vedere: în primul rând, maca
roanele prea uscate pierd din gust; 
în al doilea rând, pentru fabrica
rea lor se consumă mai multă 
făină decât pentru macaroanele 
care au fost uscate normal.

In lupta pentru economii colec
tivul nu scapă din vedere nici 
materialele de importanță secun
dară, din care în general se chel- 
tuește puțin, cum sunt cuiele, 
hârtia, ambalajul, uleiul. Fiecare 
copeică economisită scade prețul 
de cost.

Numai la cărbuni combinatul a 
economisit anul trecut peste 13 mii 
ruble Acest succes a fost realizat 
prin întrecerea socialistă a fochiș- 
tilor pentru cea mai complectă 
ardere a combustibilului, pentru 
folosirea deșeurilor de producție 
(rumegătură de fierăstrău, coji de 
semințe), pentru evidența precisă 
a cheltuelilor de combustibil.

In urma tuturor acestor măsuri, 
combinatul a redus costul pro
ducției fabricate în anul 1949 cu 
368 mii ruble, realizând un mare 
beneficiu peste prevederile planu
lui. O parte importantă din bene
ficiul obținut a fost folosită pen
tru lărgirea mai departe a pro
ducției și pentru îmbunătățirea 
condițiilor culturale și de trai ale 
muncitorilor.

Combinatul a obținut succese 
serioase și în ce privește alti in
dici de producție. Planul anual de 
producție a fost depășit în general 
cu 17%, iar în luna Septemvrie 
noi vom termina întregul plan 
cincinal în ceeace privește nivelul 
producției. (Agerpres.)
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VIATA DE PARTID

Din activitatea Comitetului Județean P. M. R. a 
Combinatului nostru pe semestrul I

Tinerii dela Atelierul Mecanic cer 
mărirea normelor

Combinatul nostru este una din cele 
mai mari întreprinderi siderurgice din 
(ara noastră.

El s’a desvoltat în cursul celor 5 ani 
dela Instaurarea regimului de demo
crație populară șl a primit materii prime 
$1 mașini din U R. S. S. în cursul pri
mului Plan de Stat. Spre Hunedoara 
.inima siderurgiei noastre* sunt ațin
tite privirile a zeci șl sute de îabricl 
prelucrătoare din (ara noastră care aș
teaptă otelal hunedorean pentru a fa
brica tractoare, mașini șl altele. De 
două ori steagul roșu al Confederației 
Oenerale a Muncii, în cadrul întreceri
lor socialiste pe tară a fost deținut de 
Combinatul Siderurgic Hunedoara.

In anul 1949 oțel arii hunedorenl șl-au 
îndeplinit sarcinile ce le reveneau din 
Planul de Stat până în dimineața zilei de 
7 Noemvrle. Deasemenea întreg Com
binatul șl-a terminat planul cu o lună 
înainte de termen. Acest sticces n’a 
venit dela sine. — El a fost obținut 
numai datorită muncii îndârjite a între
gului colectiv, datorită conducerii pri
cepute și operative atât din partea ad
ministrației cât și a inginerilor și teh
nicienilor, datorită uriașei activități 
organizatorice educative șl de îndru
mare desfășurată de Comitetul Județean 
de Partid al Combinatului.

Cel de al doilea Plan de Stat din 
anul acesta a pus sarcini mirețe în fața 
colectivului de muncitori, tehnicieni șl 
ingineri cât și în fata Comitetului Jude
țean de Partid a Combinatului.

Cu 90 la sută mai mult oțel trebue 
să producă oțelarlt hunedorenl în anul 
acesta față de anul trecut, cu 49 la sută 
mai multă fontă șl cu 71 la sută mal 
multe laminate. — încă dela începutul 
acestui an Comitetul de Partid Județean 
a desfășurat o muncă politică de masă, 
unind strâns întregul colectiv pentru în
deplinirea Planului de Stat. Planul a 
fost discutat zile întregi în adunările de 
secții ale membrilor de partid la care 
au luat parte utemiștll și muncitorii 
fără de partid

Discutarea Planului a dat naștere la 
o mare însuflețire în rândurile munci
torilor. — Aceștia și-au luat angajamente 
concrete și au făcut propuneri în ve
derea îmbunătățirii procesului de pro
ducție.

Angajamentele lor s'au transformat 
în fapte. — Aceasta ne dovedesc ze
cile de exemple, de figuri de inovatori 
șl raționalizatori care au fost in cursul 
semestrului I.

Oțelarul Simeria Oheorghe a aplicat 
pentru prima dată la noi în (ară minu
nata metodă sovietică de elaborare ra
pidă a șarjelor, reușind să reducă du

rata șarjelor chiar sub 1 ore. In munca 
sa, Comitetul Județean de Partid pe se
mestrul I. a avut o serie de realizări, 
fapt care a făcut ca Planul pe acest 
semestru să fie îndeplinit în toate sec
toarele Combinatului. In ședințele sale 
de birou și comitet, Comitetul Jude
țean de Partid au avut la ordinea de zl 
numai câte o singură problemă legată de 
producție, de munca și viata de partid, 
de sarcinile cele mal acute ce se iveau. 
In ceeace privește antrenarea muncito
rilor în întrecerea socialistă, Comitetul 
Județean a dus o vie activitate îndru
mând sindicatul în această direcție și 
a|utându-l la formarea brigăzilor de 
tineret

Astfel în cinstea zilei de 1 Mal au 
fest organizate 8 brigăzi de calitate și 
9 brigăzi de economii care au dat re
zultate frumoase.

In secțiile Combinatului s’a desfă
șurat o Intensă muncă pentru ridicarea 
nivelului tehnic și profesional.

Din inițiativa Comitetului Județean de 
partid au fost organizate cursuri spe
ciale în care s’au predat cunoștințe 
tehnice elementare.

Secția de Agitație și Propagandă a 
avut o activitate frumoasă. In acest timp 
au funcționat 32 pe cercuri de studiu 
al Istoriei Partidului Comunist (bolșe
vic) al U R. S S. cu 25 i de tovarăși, 
prezenta la aceste țursurl fiind de 85 
la sulă. In momentul de fată studiul 
Istoriei se găsește în stagiul de a se 
face seminarul general.

In preocuparea sa permanentă de a 
crește noi cadre de partid, Comitetul 
Central al Partidului nostru a Înființat 
pe lângă Comitetul Judtțean o școală 
de part d de 3 luni — Astfel în z ua 
de 23 Mai au absolvit cursurile acestei 
școli 23 tovarăși cari au fost reparti
zat! în diferite munci de răspundere.

In prezent urmează cursurile acestei 
școli seria 11-a care a început la 2 iunie 
cu 21 de elevi. — Comitetul Județean 
de Partid a avut zi de zl o preocupare 
permanentă de a crește noi cadre de 
comuniști. — In această perioadă au 
funcționat 3 cursuri serale de partid cu 
un număr de 01 de tovarăși, care au 
absolvit cursurile acestei școli în ziua 
de 22 Iunie, dintre care 40 au primit 
mențiunea de ,blne“ Iar certificatele de 
absolvire Ie vor primi cu ocazia zilei 
de 23 August.

In vederea îndeplinirii sat cinelor tra
sate de hotărârea Plenarei a Va Co
mitetului Central al Partidului nostru 
de a se îmbunătăți temeinic calitatea 
propagandei în special în verigile de 
jos ale învățământului de partid, Comi
tetul Județean a luat o serie de măsuri 

practice pentru a asigura o cât mai 
bună folosire a formelor celor mai largi 
ale învățământului de partid cât șl îm
bunătățirea sistemului de predare a lec
țiilor. — O atenție mare s’a acordat 
și Cercurilor de politică curentă în care 
au fost încadrat! peste 500 de tovarăși 
in 27 de cercuri

In munca sa de agitație Comitetul 
Județean are 206 agitatori dintre care 
123 sunt membri de partid, iar restul 
buni sindicaliști fruntași in producție. 
Dintre aceștia au terminat in cursul 
lunii Mal, cursul dec6 lecții, 24 tovarăși. 
Deasemenea pentru ducerea la îndepli
nire a rezoluție Plenarei din 3—5 Mar
tie, în fiecare Duminecă se trimit la 
sate agitatori cari sunt Instrulțl in pro
bleme țărănești. — in îndeplinirea Pla
nului de Stat pe semestrul I. Comitetul 
Județean a avut o serie de greutăți și 
de lipsuri în munca sa.

In luna Mai sectoarele siderurgice 
ale Combinatului îndepliniseră progra
mul de producție Se observă că la 
fiecare încăput de lună majoritatea sec
țiilor se găsesc sub plan IntenBlficân- 
du-și eforturile numai către sfârșitul 
lunii.

Această «metodă* nu este justă pen- 
trucă aduce distrugerea utilajului și 
epuizarea forțelor de muncă ale mun
citorilor. — In această direcție Comi
tetul Județean trebue să-și îndrepte 
toată atentla, în ședințele organizațiilor 
de bază trebue combătută această lipsă. 
O altă lipsă este șl acela că instruc
torii Comitetului Județean care participă 
la ședințele organizațiilor de bază nu 
caută să rezolve problemele ridicate in 
cadrul ședinței ci se mulțumesc numai 
să-și ia notițe, fără a răspunde la ele 
în ședințele următoare.

Această lipsă a fost sesizată de to
varășul Bulgaru Vasile organizator în 
biroul Organizației de bază dela Fur
nale la Plenare Comitetului Județean 
cu activul său din 4 Iulie.

Folosind cu pricepere dreptul de con
trol asupra activității economice a ad
ministrație!, desfășurând o largă muncă 
politică de masă între muncitori șl teh- 
nlceni, Comitetul Județean va putea 
mobiliza întregul colectiv al Combi
natului pentru îndeplinirea înainte de 
termen al Planului de Stat.

De felul cum Comitetul Județean va 
ști să mobilizeze Sindicatul pentru ca 
acesta să antreneze întreaga masă de 
muncitori, depinde în cea mal mare 
măsură realizarea șl depășirea sarcini
lor ce ne revin în cadrul Planului de 
Stat.

D. Fotescu

Tinerii utemiști din secția Me
canică, au înțeles pe deplin sar
cinile ce stau în fața lor în ve
derea îndeplinirii și depășirii 
Planului de Stat.

Așa de exemplu tinerii strun
gari Geantă Dumitru, Farcaș Iosif, 
Săușau loan și Pătrău Crăciun, 
au cerut reducerea timpului de 
lucru cu 10°/«, la executarea ori
ficiilor pentru oalele de turnare 
necesare Oțelăriilor S.M.

Acest lucru ei îl cer cu scopul

La Spitalul „Rna Pauker“

S’a declanșat întrecerea socialistă în 
întâmpinarea zilei de 23 August

Din inițiativa Comitetului Sin
dical de secție, a Spitalului »Ana 
Pauker», în ziua de 1 Iulie a. c. 
a avut loc o ședință la care a 
participat întreg personalul spita
lului, ședință în care s’a analizat 
munca din trecut, lipsurile și greu
tățile întâmpinate, în urma căreia 
personalul spitalului a hotărît de
clanșarea întrecerii socialiste în 
cinstea zilei de 23 August.

Luând cuvântul, sora Istrate 
Georgeta își arată hotărîrea de a 
duce o contribuție serioasă în 
munca spitalului pentru redarea 
sănătății oamenilor muncii.

Rând pe rând personalul auxi
liar și de serviciu a luat cuvântul 
arătându-și entuziasmul și luân- 
du-și angajamentul de a-și inten
sifica eforturile în muncă pentru 
a întâmpina cu cinste ziua de 23 
August.

Apoi de comun acord colecti
vul a stabilit criteriile întrecerilor.

La medici; atitudine tovără
șească față de bolnavi, îmbunătă
țirea calității muncii, inovații în 
muncă, eliminarea timpilor morți 
în serviciu, ridicarea nivelului pro
fesional și ideologic, conferințe de 
specialitate etc. 

de a contribui la reducerea pre
țului de cost, care va aduce după 
sine o îmbunătățire a vieții, prin 
eftenirea produselor.

Acțiunea acestor tineri trebue 
să fie un exemplu pentru toți 
muncitorii Combinatului nostru, 
conviși fiind că ptrintr’o normare 
justă a muncii, luând salarul me
ritat nu înșelăm pe nimeni, ci 
contribuim la întărirea Patriei 
noastre, factor activ în lupta pen
tru pace.

La surori: atitudine tovărășea
scă față de bolnavi, promptitu
dinea în chemări, ordine și cură
țenie la locul de muncă, liniște în 
serviciu, îmbunătățirea calității 
muncii, planificarea serviciului, eco
nomie la materiale, recuperarea 
materialelor, muncă obștească, ri
dicarea nivelului profesional și 
ideologic etc.

Și femeile de serviciu, pornesc 
în întrecere cu puncte bine stabi
lite pentru bunul mers al servi
ciului.

îndrumați de Partidul nostru, 
urmând învățăturile marilor das
căli ai proletariatului Lenin și Sta- 
lin, să ținem mereu vie flacăra 
întrecerii socialiste, convinși că 
prin aceasta vom face ca spitalul 
nostru să-și atingă scopul pentru 
care a fost creat iar noi vom ti
vea mulțumirea de a contribui la 
readucerea în câmpul muncii cu 
un ceas mai devreme a muncito
rilor ce vin în spitalul nostru pen
tru a-și recăpăta sănătatea și care 
abia așteaptă să se reîntoarcă la 
locul de muncă spre a lupta pen
tru Plan, pentru pace.

Schtinborn Francisc

COLȚUL MEDICAL

Ce ne-au învățat tovarășii medici sovietici în cadrul 
Săptămânii Medicale Româno-Sovietice

INCHEEREA ANULUI ȘCOLAR 
la Școala Profesională „23 August"

La Săptămâna medicală 
Româno-Sovietică, care a avut 
Joc la București, în zilele de 26- 
30 Iunie 1950, tovarășii medici 
sovietici și în primul rând tova
rășul ministru al U.R.S.S.-ului 
Dr. Bodnârev ne-a arătat care 
este sistemul de organizare și 
mecanismul de funcționare a rețelei 
medicale.

Astfel una din condițiile pentru 
ca activitatea medicală să fie 
eficace, este strânsa colaborare 
a personalului medical cu mase
le și cunoșterea din partea aces
tora din urmă a tuturor proble
melor medicale.

Am reținut cu mai multă in
sistență această apreciere într’u 
totul justă — a tovarășilor me
dici sovietici, deoarece pentru 
plasa Hunedoara și mai ales 
pentru orașul Hunedoara, aceas
tă problemă a colaborării se pune 
în mod acut și imperios spre re
zolvare.

Nemulțumirile, aglomerația ne- 
justifieată la dispensar, lipsa de 
asistență medicală la timp, sur
vin tocmai din această necunoș- 
tere a felului de funcționare a 
serviciilor medicale.

Bolnavul nu cunoaște drumul 
pe care trebue să-l parcurgă dela 
locul de muncă Ia dispensar, 
policlinică sau spital.

Deasemeni, felul de distribuție 
al medicamentelor nu se cunoaș
te, nici legea Asigurărilor Soci
ale și în sfârșit, nu se cunoaște 
importanța anumitor tratamente 
medicale, precum și măsurile 

pentru prevenirea bolilor infecto
contagioase.

Dar să analizăm puțin aceste 
probleme, prin prizma realităților 
locale.

Bolnavul, dacă este la locul 
de muncă, trebue să ia o dovadă 
să se prezinte la dispensarul de 
întreprindere pentru consultație.

Aici medicul de dispensar, fie 
că-1 tratează la dispensar, fie că-1 
trimite pentru precizare de diag
nostic la policlinică fie că-1 trimi
te pentru internare la spital.

Bolnavul desigur este sensibil, 
neîncrezător, el vrea să meargă 
acolo unde dorește, unde are 
preferințe, poate la Clinica din 
București sau Cluj, sau la vre-un 
medic din altă localitate.

Și astfel se aglomerează servi
ciile la Clinici, la spitalele de 
specialitate, pentru cazuri fără 
importanță și de multe ori bol
navii indicați pentru clinici rămân 
fără asistență medicală. — La 
fel și laboratoarele de analiză din 
cauza multor cereri uneori nein
dicate nu pot face analizele în 
bune condițiuni și la timp, toc
mai din cauza prea multor anali
ze care vin nejustificate din punct 
de vedere medical.

Problema asistenței medicale, 
presupune în primul rând o largă 
înțelegere din partea tuturor, un 
simț al responsabilității cât mai 
sever și întotdeauna interesul co
lectivității trebue pus’înaintea mi
cilor interese particulare.

In ceiace privește distribuirea 
medicamentelor, bolnavii trebue 

să asculte indicațiile medicilor 
să nu ceară medicamente decât 
acelea care i se prescriu, fiindcă 
medicul este răspunzător de să
nătatea fiecărui cetățean. Mulți 
bolnavi cer medicamente de spe
cialitate care nu sunt indicate în 
boala pe care o are, dar fiindcă 
au auzit că sunt bune le cer, in
diferent de boala pe care o au.

Amintesc și despre măsuri pre
ventive în combaterea bolilor in- 
fecto-contagioase ca febra tifoidă, 
scarlatina și paralizia infantilă 
unde dacă nu se fac vaccinările 
în massă, dacă nu se respectă 
riguros măsurile medico-sanitare, 
întinderea unei boli nu poate fi 
oprită.

Acesta este rostul conferințe
lor cu caracter medical, a ședin
țelor de instruire sanitară, și con
vorbirilor dela policlinici și dis
pensare, fiindcă altfel atunci când 
apare boală, pericolul este mai 
grav și mai greu de înlăturat, 
decât într’o muncă de prevenire 
și de apărare.

Tovarășul Ministru al U.R.S.S.- 
ului Dr. Bodnârev a spus că, 
dacă în Uniunea Sovietică anu
mite boli au trecut în domeniul 
istoriei și dacă problema asisten
ței medicale e rezolvată în condi
țiile cele mai bune, aceasta se 
datorește nivelului de cultură ri
dicat al omului sovietic și înțele
gerii și sprijinului pe care poporul 
sovietic îl dă tuturor probleme
lor de sănătate publică.

Dr. Dumitrescu Alexandru 
Medicul șef al plășii Hunedoara 

operațiilor, bazate pe programa 
analitică.

Astfel, o panoplie arată în mod 
intuitiv cum se poate executa o 
ramă de ferestrău" pentru metal. 
Elevii dela Modelărie au executat 
cu multă răbdare macheta unei 
baterii de trei furnale, elevii dela 
secția Mecanică au expus diferite 
unelte de mână, însă puteau să 
expună lucrări mai interesante 
având în vedere specificul locu
lui de muncă. Elevii dela Con
strucții Metalice au lucrat pentru 
expoziție diferite unelte uzuale și 
o mașină de tras țevi pentru fur
nal, executată în întregime de ei 
în atelierul de sculerie. Elevii 
turnători aii executat diferite piese 
turnate din oțel, fontă, bronz și 
aluminiu. Elevii dela Atelierul 
Electric au lucrat pentru expoziție 
diferite montaje electrice, motoare, 
etc.

Tâmplarii au expus mobilă pen
tru copii și o frumoasă masă de 
șah. Forjerii noștri ne-au arătat 
munca lor prin cleștele patent, cio
cane, brațe de compase, etc.

S’a desprins în mod hotărît din 
munca întregului colectiv al șco
lii, dragostea pentru muncă, vo
ința de a lupta pentru ridicarea 
de cadre calificate atât de nece
sare industriei noastre. Elevii noș
tri sunt conștienți de rolul ce le 
revine în construirea socialismu
lui în țara noastră și sub îndru
marea Partidului nostru, ei mun
cesc cu sârguință pentru a deveni 
cetățeni demni ai Republicii.

C. Toma 
corespondent

La 28 Iulie a avut loc înche
ierea anului școlar 1949/50 la 
Școala Profesioanală de pe lângă 
Combinatul nostru. In sala de 
mese a Căminului „23 August* 1, 
frumos pavoazată s’a desfășurat 
programul artistic cu concursul Co
rului școlii, orchestra de man
doline și recitări.

Din darea de seamă a muncii 
desfășurată în școală a reeșit că 
din cei 670 elevi, 270 au fost 
susținuți de Ministerul Industriei, 
iar restul de 400 au fost susți
nuți de Combinatul nostru din 
fondul social ce-1 produc munci
torii din uzină.

Rezultatele obținute de elevi în 
asimilarea cunoștințelor s’au sol
dat cu 88,2°/0 promovați, 9,3°/o 
corijenți și 2,5#/o repetenți. Aceste 
rezultate se datoresc muncii de
puse de întregul colectiv al șco
lii, de corpul didactic și de elevi.

S’au împărțit premii în valoare 
de 30.000 lei, care au constat din 
cărți tehnice, literare, politice-ide- 
ologice, evidențiindu-se cu aceas
tă ocazie elevii: Berciu Petru, 
Tătar loan, Protopopescu A., 
Scriter A., Tăslăoanu Gh., Ciubuc
I. și alții. Apoi s’a deschis expo
ziția unde sunt expuse lucrări exe
cutate de elevii școlii care fac 
practica în secțiile uzinei noastre. 
Lucrările sunt executate cu multă 
pricepere dovedind serioase cu
noștințe tehnice.

Astfel, elevii anului I dela Ate
lierul Școală au expus rame de 
ferestrău, echere de 90 grade 
simple, compase de lungime, 
compase de grosime și interior și 
alte piese care arată succesiunea
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LUPTÂND PENTRU PLAN, PENTRU PACE pin sectoarele Combinatului nostru
NOI SUCCESE IN PRODUCȚIE

obținute de muncitorii Combinatului nostru
Muncitorii Combinatului înca

drați în întreceri socialiste pen
tru îndeplinirea înainte de termen 
a planului pe 1950, înregistrează 
pe zi ce trece noi succese în 
producție.

Numeroase secții din Combina
tul nostru au depășit planul in
tern al Combinatului pe perioada 
1—30 Itinie, 1950.

Furnalul III a devenit furnal 
fruntaș

Prin buna organizare a muncii, 
desfășurată în cadrul întrecerilor 
socialiste dela Furnale, tot mai 
multe echipe de furnaliști își duc 
la îndeplinire sarcinile ce le revin 
în cadrul Planului de Stat.

In această perioadă, în fruntea 
întrecerii se află Furnalul Nr. III. 
cu o depășire de 17,32%, urmat 
de Furnalul IV. cu o depășire de 
2,83%

La Furnalul Nr. III. în fruntea 
întrecerii se află echipa tov. Mun- 
teanu Gheorghe cu o depășire 
de 20,66%, urmată de a lui Cos- 
tea Nicolae cu 15,86%. si a lui 
Isac Mihuț cu 15,26%. La 
Furnalul IV. cea mai frumoasă 
depășire a obținut-o echipa lui 
Munteanu Lăpăduț cu 5,18% 
urmată de echipa lui Vlaicu Ni
colae cu o depășire de 2,46%.

La O. S. M. planul a fost 
depășit cu 2,45%

In cadrul Oțelăriei Simens Mar
tin cuptorul Nr. 4, a avut o de
pășire de 9,97%, la care echipa 
prim-topitorului Ilea Gheorghe 
printr’o mai bună organizare a 
muncii a obținut o depășire de 
13%, urmată fiind de a lui Poja 
Gheorghe cu 10,35% și a lui 
Bikfalvi 'Alexandru cu 6,18% 
peste plan.

La cuptorul II. depășirea a fost 
de 1,31%, în cadrul căruia s’a 
evidențiat echipa lui Andruț Ghe
orghe cu o depășire de 5,61%.

UN ȚAMBAL CU.... CÂNTEC

Cuptorul de 5 tone a depășit 
programul de producție cu 

13,71%
Muncitorii dela Cuptorul de 5 

tone, organizându-și munca te
meinic, muncesc cu râvnă pentru 
a da Patriei noastre cât mai mult 
oțel necesar industriei noastre de 
mașini și tractoare.

Ca întotdeauna echipa prim- 
topitorului Lupescu Teodor se 
află în fruntea întrecerilor depă
șind sarcinele de producție cu 
26,21%, urmată de a lui Popa 
Alexandru cu 26,21%, urmată 
de a lui Popa Alexandru cu o 
depășire de 16,61%, și a lui 
Băda Ioan cu 15,29% peste plan. 
Cu 8,56%, mai mult oxigen 

peste plan
Muncitorii Fabricii de oxigen, 

dându-și seama de importanța 
pe țâre o are oxigenul în indus
tria noastră, având necontenit 
sprijinul organizației de partid și 
sindicat reușesc să obțină rezul
tate frumoase.

Astfel pe luna Iunie echipa lui 
Blaga Ioan și-a depășit progra
mul de producție cu 13,84%, 
urmată de a lui Man Mihai cu o 
depășire de 6,08% și a lui Her- 
ban Vasilecu 5,16% peste normă 
Turnătoria de otel a dat cu 
52,57% mai multe piese 

peste plan
Tot mai multe echipe de turnă
tori își înțeleg rolul care-1 au în 
procesul de producție depășindu- 
și cu succes programul stabilit.

Astfel echipa lui Strempel Carol 
are o depășire de 190%, urmată 
de brigăzile conduse de Marcu 
Gheorghe cu 189% depășire și 
a lui Lada Ludovic cu 90% 
peste plan.
Muncitorii dela Turnătoria de 
tuburi au depășit programul 

de producție cu 15,40%
Ca și muncitorii celorlalte secții, 

turnătorii de tuburi muncesc cu

tămâni. luni, chiar și a n i, 
când la inventarul din Ianuarie 
1950 Comisia de Inventariere a 
dat de țambal.

— Ce facem tovarășe maga
zioner cu țambalul? întreabă un 
tovarăș din Comisie.

— Știu eu ? Dumneata ce pă
rere ai?

S’a ajuns la concluzia că, ma
gazionerul pentru a descongestio
na locul, să întrebe secțiile cari 
au „boniere de materiale,, dacă 
au nevoe de un țambal.

Veneau din secțiile Combinatu
lui să scoată materiale electrice, 
halate, cojoace, scule și diferite 
alte piese, numai instrumete mu
zicale nu scoteau.

A început magazionerul să în
trebe ba pe unul, ba pe altul 
dacă are nevoe de un țambal. Unii 
au răspuns că sunt iubitori 
de muzică, dar n’au ce face cu 
el în secție, alții că sunt consa- 
crați auditori de opere, dar cu 
țambalul nu au ce face.

Din când în când magazio
nerul nostru mai dădea câte 
o raită pe la țambal să vadă dacă 
șoarecii nu și-au făcut cuib în el 
șl iar întreabă pe vizitatorii oca
zionali dela magazie dacă nu au 
nevoie de un țambal.

A mai întrebat și pe respon
sabilul cu muzica dacă are de 
gând să-l mai scoată. 

râvnă pentru îndeplinirea și depăși
rea Planului de Stat, pentru cre
area unei situații mai bune.

In acest sens, echipa condusă 
de Toma Petru are o depășire de 
194%, a lui Alimpescu Iosif cu 
161% și a lui Gostian Alexandru 
cu 151%.

Este însă de dorit în această 
secție ca muncitorii: 
Budai Dănilă, Merț Tovică, Lau- 
rențiu Ioachim și Merț Gheorghe 
să pună capăt absențelor nemo
tivate în cadrul acestei secții pen
tru a plitea contribui și ei la în
deplinirea Planului de Stat și la 
îmbunătățirea situației lor.
La Turnătoria de fontă planul 

a fost depășit cu 6,75%
In cadrul Turnătoriei de fontă 

echipele cele mai evidențiate sunt 
următoarele : a lui Gostian Nico
lae cu o depășire de 74% a lui 
Kirșchner Carol cu 48%, și a 
lui Herban Petru cu 36%.
Muncitorii secției Forje au dat 
25,09% mai multe piese 

peste plan
Ca întotdeauna echipa lui Isac 

Iuliu se situiază în fruntea între
cerilor dela secția Forje, depă- 
șindu-și programul de producție 
cu 92%. fiind urmată de a lui 
Harabagiu Teodor cu 80% și a 
lui Muntean Mihai cu 51% peste 
plan.

Laminatorii au reușit să 
îndeplinească planul

Cu toate greutățile întâmpi
nate, muncitorii dela Laminoare 
și-au îndeplinit programul luni 
Iunie.

La secția Laminoare schimbul 
maistrulei Mârza Nicolae a avut 
o depășire de 1,86% a lui Trifu 
Iosif, cu 1,72%, iar a lu Moise 
Iosiț a realizat din plan numai 
96,58%. Cu toate greutățile în
tâmpinate de secția Laminoare în 
procesul de producție pe luna 
Iunie totuși planul a fost înde
plinit cu 100%. Malea Miron

Responsabilul cu muzica s’a 
dus din nou la Sindicat.

— Ce facem tovarășe cu țam
balul dela magazie ? Se distruge 
degeaba, o să-l desacordeze șoa
recii.

— Păi... să-l scoatem tova
rășe.

— Cum ? Nu avem „bonieră 
de materiale".

— încearcă să-l scoți din „fon
dul directorial"!

S’a dus responsabilul cu muzi
ca pela toți acei cari ar fi fost în 
măsură să dispună asupra scoa
terii țambalului din magazie pe 
baza fondului directorial, dar de
geaba. Prețul a făcut ca țamba
lul să rămână și mai departe în 
magazie.

— Nu avem fonduri, e prea 
scump!

Ce putea face responsabilul cu 
muzica? A mai dat el cu „țam
balul" că are nevoie de el, dar a 
rămas fără nici un rezultat. Țam
balul era cu... cântec.

Formele birocratice, nu permit 
ieșirea țambalului din magazie, 
iar țambalul în ciuda șoarecilor 
cari nu au reușit să se Cuibăreas
că în el, continuă să nu foloseas
că la nimic și se desacordează, la 
fel ca și formele birocratice.

Nicuță Tănase

La Ghelar, echipa lui Lup Ioachim 
a depășit programul lunii Iunie 

cu 85 la sută
Imbrățișind munca cu multă 

dragoste și devotament, minerii 
dela Gchelar au reușit ca pe 
luna Iunie să obțină impor
tante depășiri de norme.

In felul acesta echipa to
varășului Lup Ioachim dela 
„Abatajul Păcii" aplicând me
toda de lucru sovietică, reu
șește ca în cursul acestei luni 
să-și depășească norma cu 
85°/<j urmată de echipa lui 
Dobra Ioan cu 64?/o depă
șire.

La fel și echipele de mineri,

La Teliuc minerii obțin importante 
depășiri de normă

Cot la cot cu ceialalți mi
neri din alte mine, și minerii 
dela Teliuc în cursul lunii Iu
nie au obținut rezultate fru
moase.

Astfel echipa tov. Tovar- 
nițki Vladimir a avut o de
pășire de 65°/o, urmată de a 
lui Boldea Șofron dela Mina 
Eouțari care aparține tot Te- 
liucului, cu o depășire de 75ajo 
și a lui Suber Gheza tot cu 
75°/o minereu peste plan.

Prin lichidarea birocratismului
se economisește timp și se obține 
o evidență clară

Birocratismul rămășiță a trecu
tului se manifestă și astăzi în 
foarte multe compartimente de 
muncă din Combinatul nostru. 
Lupta împotriva birocratismului 
se duce cu intensitate de către 
oamenii muncii și în articolul de 
față vom arăta o metodă prin care 
s’a lichidat un caz de birocratism 
precum și rezultatele bune ce au 
urmat.

Magazia de rechizite și impri
mate a Combinatului nostru era 
în desordine, iar funcționarii și 
responsabilul de acolo nu știau 
nici odată câte materiale consumă 
o secție și nu cunoșteau nici re
zervele care existau în magazie.

Dacă analizăm acest lucru vom 
vedea din ce cauză această ma
gazie Se găsea într’o asemenea 
situație.

S’a constatat că fiecare func
ționar, care avea nevoie de anu
mite materiale întocmea un bon 
în 3 exemplare, mergea la șeful 
de secție sau la Serviciu pentru 
a-1 semna și cu el se prezenta la 
magazie pentru a și ridica mate
rialul de care avea nevoie. Toate 
aceste lucruri se întâmplau ori de 
câte ori avea nevoie de un obiect 
sau de o cantitate de materiale. 
De foarte multe ori s’a observat 
că atunci când un funcționar a- 
vea nevoie numai de un creion 
sau alt obiect pentru a-1 folosi, 
întocmea un bon și se prezenta 
la magazie pentru a-1 primi.

Din această cauză, magazia de 
imprimate și rechizite cu o va
loare totală a materialelor de cca. 
2—3 milioane, avea o mișcare de 
peste 2.000 bonuri lunar, la fel 
ca cea mai importantă magazie 
din Combinatul nostru, cu o va
loare a materialelor de peste 
100.000.000 lei.

înregistrarea și întocmirea bo
nurilor, reprezenta tot atâta chel
tuială de imprimate și salarii ca 
și la Magazia de Materiale Nr. 1 

care lucrează pe orizontul Nr. 
4 printr’o bună organizare a 
muncii a reușit ca din 28 Iu
nie a. c, să producă minereu 
în contul lunei Iulie.

Aceste depășiri ne dovedesc, 
că munca depusă de organi
zația de partid și sindicat a Ghe
țarului, în cadrul întrecerilor so
cialiste, este înțeleasă de minerii 
ghelăreni și ei însușindu-și în
drumările Partidului, vor în
deplini și depăși sarcinile ce 
le revin în cadrul Planului 
de Stat-

Fiecare muncitor trebue să 
lupte în întrecerea socialistă 
pentru a îndeplini și depăși 
normele reale, pentru a da o 
producție sporită, de bună ca
litate, la un preț de cost redus.

In acest fel, contribue la 
îmbunătățirea nivelului de trai 
și de cultură al celor ce mun
cesc, la înflorirea Patriei, fac
tor activ în puternicul lagăr al 
păcii și democrației.

M. M.

a Combinatului, și totodată nu se 
putea face o planificare justă de 
materiale și o constatare a con
sumurilor de materiale ce erau 
necesare fiecărei secții în scopul 
de a se stăvili consumul exagerat 
de materiale.

începând dela 1 Iulie a. c. a- 
ceastă metodă veche a fost înlă
turată prin introducerea unei me
tode de consum a Jimprimatelor 
și rechizitelor prin planificarea 
consumului de materiale Ia fiecare 
secție sau serviciu pe o lună și 
planificarea imprimatelor necesare 
fiecărei secții pe 3 luni.

Bazate pe acest lucru, secțiile 
pot emite bonuri de materiale pe 
baza planificării făcute, pe bază 
de program stabilit la fiecare ma
terial care se poate ridica numai 
odată pe lună.

Prin această metodă, se reduce 
considerabil emiterea numărului 
de bonuri dela 2.000 pe lună la 
numai 300.

Asigurându-se în acest fel eli
berarea materialelor, s’au redus 
orele pierdute de fiecare funcțio
nar care mergea după rechizitele 
ce îi erau necesare, s’a creat tim
pul necesar personalului magaziei 
pentru a face o verificare a pro
duselor existente in magazie, s’a 
redus acea înregistrare costisitoare 
a produselor și care nu putea fi 
pusă la punct nici odată, înlocuin- 
du-se cu o planificare bine cal
culată și o evidență clară a fie
cărui produs intrat și eșit din a- 
ceastă magazie.

Acțiunea Magaziei de imprimate 
trebue să fie un exemplu pentru 
fiecare funcționar al Combinatului 
nostru.

Să trecem la căutarea de 
noi metode prin cari să înlăturăm 
birocratismul, convinși că prin în
lăturarea lui economisim timp, 
obținem o evidență clară și pre
cisă și ne ușurăm munca.

Vasile Manea
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Acum doi ani...
La Serviciul Comercial vine un 

cetățean să ofere spre vânzare un 
țambal. Un țambal obișnuit, pe 
patru picioare, cu coarde, acordat, 
deci un țambal în bună stare.

Târgul s’a făcut imediat, res
ponsabilul cu muzica din Sindi
catul Uzinei, arătând necesitatea 
lui. Iată-l în magazie înregistrat 
în toate scriptele, cu simbol, fișe 
de raft, etc.

Ce urma altceva, decât să fie 
ridicat de către responsabilul cu 
muzica și să intre în funcțiune, 
căci un acompaniament de țambal 
la o orchestră, sau un solo de 
țambal descrețește frunțile.

Scoaterea țambalului dela ma
gazie a fost doar o iluzie pentru 
responsabilul nostru cu muzica, 
căci în momentul când s’a pre
zentat să-l ridice i s’a spus că 
nu-l poate scoate decât cu bon 
de materiale. Orchestra și Sindi
catul după cum știm nu are bo- 
nieră de materiale pentrucă nu 
este o secție productivă sau auxi
liară. Au încercat să-l scoată cu 
alte forme, dar degeaba.

— „Nu iese afară din maga
zie, decât cu bon de materiale", 
— susținu magazioneul. Ce avea 
altceva de făcut responsabilul nos
tru cu muzica, decât să se lase 
păgubaș. Și așa au trecut săp


