
Să ne pregătim pentru buna desfășurare 
a adunării generale sindicale

In urma hotărîrii Comitetului 
Executiv al C. G, M,, în Combi
natul nostru ca și în toate între
prinderile din țară, va avea loc 
în cursul acestei luni, iar la noi 
in ziua de 21 Iulie, adunarea 
genera'ă sindicală, în cadrul că
reia, Comitetul nostru sindical va 
prezenta raportul asupra activității 
sale pe primul semestru al acestui 
an.

Discuțiile ce se vor naște în 
urma dării de seamă, vor trebui 
să scoată la iveală atât părțile 
pozitive cât și cele negative în 
lupta dusă de Sindicat pentru 
aplicarea liniei Partidului în vede
rea îndeplinirii și depășirii Planului 
de Stat, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale muncitorilor 
noștri și pentru traducerea în viață 
a angajamentelor luate de Direc
țiunea Comb’natului în contractul 
colectiv.

Sindicatul, fiind cea mai largă 
organizație a clasei muncitoare, 
principala curea de transmisie 
Intre Partid și massa Oamenilor 
muncii, în perioada construirii so
cialismului, pe care o trăim noi 
astăzi, are un rol deosebit de în
semnat.

Sindicatul constitue princ'palul 
ajutor al Partidului în opera de 
mobilizare a oamenilor muncii în 
lupta pentru lichidarea stării îna
poiate econom:ce și culturaie moș
tenite dela capitaliști și făurirea 
unei vieți mai bune pentru toți 
cei ce munceșc.

Sindicatul nostru, în activitatea 
sa, a obținut succese însemnate 
în mobilizarea oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor ce au revenit Combina
tului nostru în cadrul Planului de 
Stat, pentru ridicarea nivelului de 
trai și cultural.

Sub îndrumarea Partidului, Sin
dicatul nostru a luptat și luptă 
pentru a desvolta o nouă atitudine 
față de muncă și avutul obștesc, 
lărgind necontenit întrecerea so
cialistă care a cuprins o parte 
destul de mare a muncitorilor 
noștri.

Adunarea generală a Sindicatului 
ee va avea loc în ziua de 31 Iu
lie, trebue să devină un puternic 
mijloc de educare comunistă a 
muncitorilor din Combinatul nos
tru, să ducă la întărirea legăturii 
Sindicatului cu massa muncitoare, 
la îmbunătățirea muncii sindicale.

Adunarea generală, se va des
fășura pe baza principiului demo
crației muncitorești, dând astfel 
posibilitatea fiecărui muncitor, teh
nician și funcționar să-și Spună 
deschis părerea asupra activității 
Comitetului Sindical.

Massa salariaților din Combina
tul nostru trebue să ia cuvântul, 
să analizeze munca fiecărui mem
bru din Comitetul Sindic <1 să cri
tice cu curaj lipsurile muncii sin
dicale și administrative, să vină cu 
sugestii pentru înlăturarea defi
ciențelor.

Membrii de partid, au datoria 
8ă participe activ la desfășurarea 
desbaterilor, să nu cocoloșească 
greșelile și slăbiciunile existente, 
ci dimpotrivă, să le desvălue dând 
dovadă de un adevărat spirit cri
tic și autocritic.

Adunarea generală din ziua de 
21 Iulie a. c. să însemne un exa
men serios al activității Sind'ca- 
tului pe care a desfășurat-o timp 
de 6 luni.

Să nu uităm învățătura tovară
șului Stalin :

„Există încă un fel de control, 
de jos, când masele, când cei 
conduși veiifică pe conducători, 
remarcă greșelile lor și arată ca
lea spre repararea acestora. Acest 
fel de control este unul din cele 
mai eficace mijloace de verifirare 
a oamenilor'.

Adunarea generală trebue să 
devină mijlocul principal al con
trolului massei muncitoare asupra 
activității Comitetului și tuturor 
organelor sindicale din Combinat.

Desbaterile ce se vor desfășura, 
să arate cu claritate care sunt 
tovarășii care se birocratizează, ca
re se rup de masse, care fug de 
critică și nu și-o însușesc și deci 
nu corespund încrederii acordate 
de massa muncitoare.

Muncitorii noștri, să analizeze 
în mod crit:c și autocritic, modul 
cum Sindicatul a organizat, îndru
mat și urmărit întrecerea socialistă 
din secțiile Combinatului nostru.

Ce metode au fost folosite? A 
stat la baza întrecerii inițiativa 
de jos a masselQr mobilizate de 
grupele sindicale sau au fost folo
site metode formaliste birocratice ?

A analizat Sindicatul nostru 
rezultatele obținute pe o anumită 
peiioadă și pe baza învățăturilor 
trase s’a străduit el oare să dea 
întrecerii forme noui, să generali
zeze experiența fruntașilor în pro
ducție și să extindă pe scară cât 
mai largă înaintatele metode 
sovietice ?

S’a străduit Sindicatul ca mun
citorii, tehnicienii și funcționari 
în întrecere să acorde o deosebită 
atenție luptei pentru îmbunătăț’- 
rea calității, pentru realizarea de 
economii și reducerea prețului 
de cost, sau s’a mulțumit numai 
cu îndeplinirea cantitativă a pla
nului de producție a Combinatu
lui ?

Aceste întrebări trebuie frămân
tate și puse de massele mun
citorilor noștri, Comitetului sindi
cal în adunarea generală.

Traducerea în viață a preve
derilor Contractului Colectiv de 
îmbunătățirea condițiilor de lucru, 
de ridicarea nivelului dî trai al 
muncitorilor trebue să fie între
bări la care Comitetul sindical 
să arate activitatea sa.

In urma răspunsului dat de 
Sindicat, masele să se .pronunțe 
asupra modului cum Sindicatul 
s’a preocupat de buna aprovizi
onare a cantinelor, de buna func
ționare a creșei și căminului de 
zi.

Deasemeni, va trebui să iasă 
din discuții modul cum Sindicatul 
s’a preocupat de aplicarea măsu
rilor pentru protecția muncii, de 
activitatea serviciilor medicale și 
în general de toate problemele 
de ordin social celor ce 
muncesc.

Să scoatem la iveală toate lip
surile din munca Sindicatului 
nostru, în mod obiectiv, știind 
că aceste critici constructive sunt 
un ajutor prețios în greaua sar
cină ce apasă Comitetul nostru 
sindical.

Să criticăm de exemplu faptul 
că pe întreg semestru, Sindica
tul nu a avut responsabil cu pro
tecția muncii, ceeace a făcut ca 
în secț'e această ramură să aibe 
multe lacune cu urmări destul de 
grave.

Să criticăm deasemenea Sindi
catul pentrucă pe linie sportivă 
a dat prioritate foot-ball-ului în
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Muncind pentru Plan, pentru pace

Noi succese obținute de 
muncitorii Combinatului nostru
Alături de muncitorii țărilor 

de democrație populară, care aju
tați în permanență de Uniunea 
Sovietică, pășesc spre socialism, 
muncitorii Republicii noastre se 
străduesc din toate puterile ca 
printr’o muncă neobosită să con- 
tribue la întărirea economiei noas
tre naționale și prin aceasta la 
consolidarea lagărului păcii.

Lupta pentru pace, lupta pen
tru socialism, este exprimată de 
muncitorii Combinatului nostru 
prin realizările lor de zi cu zi 
din ce în ce mai frumoase.
12,43% mai mult otel peste 
plan la cuptorul Nr. 4 dela 
O. S. M. pe perioada 1-—10 

Iulie 1950
La cuptorul Nr. 4 printr’o bună 

organizare a muncii desfășurată 
de cele 3 echipe în vederea în
trecerii socialiste s’a reușit să 
se obțină rezultate frumoase în 
câmpul muncii.

Astfel echipa lui Poja Gheor- 
o ghe a avut o depășire de 23,68®/» 
urmată fiind de a lui Ilea 
Gheorghe cu 5,82’/0 și a lui B k- 
falvai Alexandru cu l,46’/o mai 
mult oțel peste plan.

Echipa lui Lup Ioachim dela Minele Ghelar a depășit 
programul stabilit pe 10 zile cu 58 la sută

Muncind cu însuflețire în 
întrecerea socialistă, muncito
rii minelor Ghelar au obținut 
însemnate succese în bătălia 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor ce le re
vin în cadrul Planului de Stat.

In perioada 1 — 10 Iulie, 
la orizontul II, echipa tov. 
Lupu Ioachim dela Abatajul 
Păcii a avut o depășire de

Magazinul de Stat Hunedoara câștigător în întrecerea 
socialistă cu Magazinele de Stat Deva și Petroșani

Planul de Stat pe 1950, pe 
lângă că prevede mărirea pro
ducției și productivîtăii muncii in 
toate sectoarele prevede și o bună 
desfacere a produselor de con
sum necesar familiilor muncitori
lor noștri.

In vederea înplinirii acestei sar
cini a Flanului de Stat, cunos
când că cea mai eficace metodă 
în atingerea scopurilor progresiste 
este întrecerea socialiști, Secția 
Textile a Mag. de Stat din Hu
ne oara a chemat la întrecere so
cialistă aceiaș secțe din Maga
zinul de Stat Petroșani și Deva 
reușind să câștige aceas’ă întrecere 
declanșată pe trimestrul 11. a 
anului 1950.

Munca depusă de toate cele 
trei Magazine de Stat s’a soldat 
cu rezultate din cele mai frumoase, 
p'anul de desfacere fiind în're- 
cut și diferența de pune e între 
Magazinul din Hunedoara și Pe
troșani care îl urmeazî, fiind de 
numai 7 puncte.

Secția Textile a Magazinului 
I. C. S. Hunedoara, a depășit

Vineri, 14 Iulie 1950

Turnătoria de oțel a dat cu 
6,60®/, mai multe piese peste 
plan pe perioada 1 — 10 Iulie

Tot mai multe echipe de turnă
tori își înțeleg rolul care îl au în 
procesul de producție, depășin- 
du-și programul stabilit.

In această secție, prin buna 
organizare a muncii, echipele de 
mai jos au avut importante de
pășiri: Echipa lui Navratil Emil 
și-a depășit programul de pro
ducție cu 62%. a lui Marcu 
Gheorghe cu 58% și a lui Dră- 
gan Anton cu 48% mai multe 
piese peste plan.

La Qaraj economii de 23.980 
lei, în intervalul 1—10 Iulie

Ducând lupta, pentru un regim 
sever de economii, muncitorii 
secției Garaj realizează zilnic 
importante economii de materiale 
și piese necesa-e mașinilor.

Piesele recuperate din fierul vechi 
pe intervalul 1 —10 Iulie, sunt: 1 
cruce cardanică pentru Ford Gazz, 
1 odă pentru crucea cardanică 
tot la Ford Gazz, un pinion pen
tru diferențial la Zis, arcuri în 
număr de 220 bucăți, 1 axă pla

58% urmată de a lui Alic 
Iosif Băloni cu 47%.

La orizontul Lucaci s’a evi
dențiat echipa lui Dobra Ni- 
colae cu o depășire de 47% 
și a lui Alic Aron cu 40% 
mai mult minereu peste plan.

La orizontul IV, echipa lui 
Zepa Florea a depășit progra
mul de producție cu 31%.

La Mina Alun pe perioada 
1—8 Iulie muncitorii mineri

planul de desfacere cu 15%; 
ccnfețiunile fiind executate sută 
la sută și predate clienților în 
cele mai bune condițiuni.

In acest timp s’au prestat 2.000 
ore voluntare de către angajațil 
Magazinului de Stat care au con
tribuit efectiv la câștigarea acestor 
întreceri.

S’au evidențiat în urma efor
turilor depuse tovarășii Pleșa Va- 
sile și Dul Rozalia dela textile 
rațioalizate, Adrian Valeria dela 
încălțăminte raționalizate, Tomuș 
loan și Diaconu Cornelia dela 
textile libere, Muntean Maria dela 
încălțăminte liberă preum și Kra- 
tohvil Maria și Adam Elisabeta 
dela tricotaje

Dacă nouăzeci la sută din ac
tivitatea depusă de angajații Sec
ției Textile a contribuit la câștiag- 
n a acestei întreceri, putem spune 
că lO'/o din punctele obținute 
nu au fost tocmai just obținute.

Criticăm aici metoda gestio
narului dela Magazinul de încăl
țăminte raționalizată care a crezut 
de cuviință să anunțe că încălță
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netară pentru diferențial, o cutie 
de viteze și alte diferite materiale, 
necesită Garajului pentru in> 
treținerea mașinilor In bune con- 
dițiuni.

La recuperarea acestor mate
riale au contribuit în mod deosebit 
tovarășii: Poiană M., Kovacs Fr., 
Bozdoc D., Nagy Ludovic, și alți 
muncitori ai acestei secții.
43,77*/#, mai mult oțel la 
Cuptorul de 5 tone pe peri

oada 1—10 Iulie
Angajamentele luate de mun

citorii Oțelăriei Speciale, duc o 
luptă din răsputeri pentru cauza 
p ă c ii, cauza pentru care lupt* 
muncitorii din lumea întreagă.

In Combinatul nostru, Ia Oțe- 
lăria specială lichidându-se absen
țele nemotivate, muncitorii fiind 
temeinic pregătiți în munca ce o 
prestează zi cu zi, au obținut de
pășiri frumoase față de programul 
de producție stabilit.

Astfel echipa prim-topitorului, 
Lupescu Teodor a dat cu 33,1 •/• 
mai mult oțel, urmată de a lui 
Popa Alexandru cu 8,5®/#, și a lui 
Băda Ghevrghe cu 2®/# mai mult 
oțel peste plan.

au dat cu 37,9%, mai mult 
minereu peste plan, iar la mi
na Vadul Dobrii, minerii au 
depășit planul cu 11,32%.

Prin aceste depășiri înțele
gem, că nivelul muncitorilor 
din sectoarele combinatului 
nostru se ridică din zi în zi 
înțelegând că orice tonă de 
minereu peste plan este în 
folosul lor și a Patriei noastre.

mintea pe cartela „D“ se va dis
tribui numai timp de 2 zile, pro
vocând astfel o aglome ație care 
să-i ridice nivelul desfacerii.

Tovarășul respectiv și-a atins 
scopul, însă în dauna muncito
rilor.

Muncitorii s’au prezentat într’un 
număr foarte mare penhu a ridica 
încălțăminte pe cartela „D“ în 
aceste două zile și vânzătorii au 
distribuit marfa fără a fi văzută 
de clientelă ripostând la relama- 
țiunile clienților prin înapoierea 
clienților prin înapoierea imediată 
a cartelelor și trecerea la alt client.

Când totuși muncitorii primeau 
Incițămintea in cutie fără a o ve
dea sau a o aproba și a doua zi se 
prezentau pentru schimbare erau 
refuzați categoric.

Asemenea procedee deși au 
contribuit la câștigarea întreceri
lor, trcbuesc excluse definitiv pen- 
truca Magaz nele de Stat să-și 
poată îndeplini rolul lor de ex
cludere definitivă a procedeelor 
comerțului burghez.

V. Manea



UZINA NOASTRĂ

OȚELARUL MIHAILOV
de A CEI^NOV

46 de ani dela moartea lui
A NI? O N C E II O V

Cu câțiva ani în urmă, în 
ziarul „Comsomolskaia Pravda"

• a fost publicată fotografia unui 
tânăr șezând la pian. Din ex-

; plicațiile la fotografie, cititorii 
au aflat că tânărul este oțelarul 

; Vitalii Mihailov dela uzina 
„Secera și Ciocanul" din Mos-

• cova, că el se ocupă demult cu 
I muzica, că el este nu numai 
; un bun muncitor ci și un mu- 
! zicant capabil.

Vitalii Mihailov visa nu 
numai estrada de concert. El 

! tindea să-și însușească și me- 
; seria complicată și grea de 
I turnător rapid.

Încă în anul 1942, când Vi- 
; talii învăța ia școala profesio- 
> nală de pe lângă uzină, meș- 
; terul îi spunea:

— Lucrul principal, pe care- 
< urmărește un oțelar bun, este 

economisirea timpului. In eco-
• nomisirea timpului constă suc- 
! cesul turnării rapide.

Vitalii învăța, gândindu-se la
• ziua, când va începe să toarne 
! independent oțelul, oțel de cea 
; mai bună calitate. Acest vis i s’a

împlinit în anul 1943. In cu- 
; rând Vitalii a început să aplice 
; în muncă metodele rapide, asi-
• gurând totodată o calitate ex- 
I celentă a metalului, menținând 
; în stare bună toate piesele

cuptorului și economisind com- 
; bustibilul.

Anul 1949 a fost un an sem
nificativ în viața oțelarului. In

• acest an brigada, în care lucra 
Mihailov, a inițiat o întrecere

; urmărind să îndeplinească pla
nul cincinal postbelic cu cei 

; mai buni indici. Mihailov și 
: prietenii săi și au luat angaja- 
; mentul să reducă și mai mult 

durata fiecărei șarje și totodată 
; să lupte pentru prelungirea 

perioadei deTuncționare a cup- 
; torului, între reparații.

Norma pievedea livrarea a j 
179 de șarje, între două repa
rații, brigada și-a luat angaja
mentul să livreze 210

Luptând pentru economisirea ; 
timpului, combustibilului și a I 
utilajului, Mihailov și tovarășii ; 
săi au obținut succese strălu
cite. In procesul muncii, ei au ; 
găsit noi posibilități pentru 
economisire, au perfecționat ; 
procesul tehnologic al topirii și I 
în curând colectivul uzinei și ; 
întreaga țară au aflat că brigada • 
de comsomoliști, în care lucra ; 
Vitalii, a început lupta pentru • 
prelungirea timpului de funcțio- ; 
nare a cuptorului cu 1C0 șarje I 
peste normă.

Cantitatea de oțel turnat ! 
numai în uzina „Secerași C'o- i 
canul" s’a mărit cu mii de ! 
tone, iar suma economisită se ; 
cifrează la sute de mii de ruble. •

... Intr’una din primele zile ; 
ale lunii Martie, Vitalii Mihailov ■ 
după un schimb de noapte a ; 
întârziat la masa de seară. In ' 
cantină îl așteptau nevasta și : 
socrul său — membru al Aca- ; 
demiei de Arhitectură.

Dar în momentul în care s’a • 
așezat la masă, el a auzit prin 
radio numele său. Directorul 
uzinei, comunica că oțelarul 
Vitalii Mihailov dela uzina • 
„Secera și Ciocanul" din Mos
cova și încă alți doi tovarăși 
din brigadă au fost distinși cu 
premiul „Stalin" pentru perfec- ; 
ționarea procesului tehnologic ! 
de topire a oțelului. Soția și ; 
socrul l-au îmbrățișat, felici- 
tându-1 pentru distincția pri- ; 
mită...

Peste trei săptămâni, la în
ceputul lunii Aprilie, în ziarul 
„Comsomolscaia Pravda" a fost 
publicată o știre despre faptul, I 
că laureatul premiului „Stalin" 
oțelarul Vitalii Mihailov și-a 
îndeplinit planul său cincinal. ;

La 15 Iulie se împlinesc 46 ani dela 
moartea lui Anton Pavlovici Cehov, 
unul dintre cei mai străluciți reprezen
tanți ai marei literaturi clasice ruse, 
nuvelist și dramaturg a cărui operă se 
bucură de o faimă și de o prețuire 
universală.

Cehov se trăgea dintr’o familie de 
oameni săraci și a avut de înfruntat o 
viață anevoioasa. Pentru ca să-și poată 
pune în valoare puternicul său talent, 
pentru ca să poată creea, Cehov era 
nevoit să ducă o luptă necurmată cu 
lipsurile și opreliștile de tot felul ce i se 
puneau în cale de către societatea ța
ristă care asândea marile talente la 
mizerie și pieire.

Opera lui Cehov se încadrează în 
marea tradiție realistă a literaturii cla
sice ruse. Ea stă alături de opera lui 
Pușkin, Lermontov, Gogol, Tolstoi și a 
altor străluciți înaintași care au făcut 
din literatura clasică rusă o culme a 
literaturii universale.

Minte luminată, iubitor de dreptate și 
adevăr, Cehov nu a putut fi decât un 
dușman neîmpăcat al societății în mij
locul căruia trăia. El a criticat-o cu 
asprime în nuvelele și piesele sale de 
teatru.

Eroii lui Cehov sunt în general oa
meni simpli însuflețiți de avânturi gene

COPII MUNCITORILOR DIN COMBINATUL NOSTRU, 
IN VACANȚĂ LA POIENI

Intre două coline muntoase, 
acolo unde isvorește râul Brga, 
între păduri de fag, două vile a- 
menajate special adăpostesc 54 
copii ai muncitorilor dela C. S. H. 
Dela prima vedere se observă grija 
deosebită ce li se dă copiilor de 
către personalul trimis în acest 
scop.

In afară de aerul curat recon
fortant de acolo, copii duc o viață 
îmbelșugată în ceeace privește ali
mentarea.

Te surprinde plăcut masa ce se 
servește acestor copii. Dimineața 
ei primesc cafea cu lapte, pâine 
cu unt, miere sau marmeladă; la 
10 a. m. pâine cu unt, miere sau 
marmeladă; la prânz o supă sau 

roase, dornici să muncească, să creeze, 
să se bucure de viață, pe care societa
tea țaristă îi exploatează și îi înnăbușe 
condamnându-i să ducă o existență 
searbădă, cenușie, lipsită de perspec ivă. 
In numele acestor milioane de oameni 
simpli, Cehov înalță prin opera sa un 
răsunător protest, pledând pentru drep
tul lor la viață și la fericire.

„Așa nu se mai poate trăi0, strigă 
eroul uneia din nemuritoarele sale nu
vele („Agrișul"), referindu-se la întreaga 
atmosferă stătută și sufocantă a vieții 
rusești sub țarism — și strigătul acesta 
de protest caracterizează întreaga nuve
listici și dramaturgie Cehoviană.

Cehov era înzestrat cu un profund 
talent portretistic.

Satirizând din plin creaturile regimu
lui țarist, el a creiat chipuri nemuritoare 
ca „Omul din cutie" care nici nu-și 
dădea bine seama că trăește, atât de 
rupt era de realitatea înconjurătoare.

Lenin s’a folosit de personagiile lui 
Cehov în lupta sa împotriva dușmanilor 
patriei pe care îl numea „lamentabili 
oameni în cutie care au stat tot timpul 
departe de viață".

„In țara noastră nu sunt iubiți oameni 
ca Prișibeiev" — a scris 1. V. Stalin, 
amintind de alt personaj al lui Cehov.

cio'bă, mâncare sau friptură și 
prăjitură sau fructe; la 4 pâine 
cu unt, miere sau marmeladă și 
seara două feluri de mâncare.

Copii se deșteaptă la 7 dimi
neața, iar după dejun fac plimbări în 
corpore prin regiune. — După 
plimbare, la ora 10 iau al doilea 
dejun toți copii se joacă în jurul 
vilelor și se dau în huțune (lea
găne) După masa dela prânz co
pii sunt culcați până la ora 4. 
După gustarea dela această oră 
ei se joacă până seara când din 
nou iau masa și se culcă.

Fiecare copil doarme în patul 
lui, curat și b'ne amenajat. Dor
mitoarele sunt spațioase și în fie
care dormitor este o tovarășe care

Valoarea operei lui Cehov este cu 
atât mai mare cu cât scriitorul a știut 
să privească departe în viitor. Dragostea 
iul pentru poporul Rusiei, încrederea în 
utiașa forță creatoare a milioanelor de 
oameni simpli pe care-i zugrăvea în 
opera sa, i-au dăruit lui Cehov credința 
profundă că temnița înăbușitoare a Ru
siei țariste se va nărui și în patria sa 
va înflori o viață nouă, liberă și fericită.

„Trăim în ajunul celei mai mari săr
bători — aș vrea doar să trăesc până 
atunci ca să iau parte la ea — spunea 
un alt erou a lui Cehov în nuvela „Trei 
ani".

Cehov se situiază astfel pe poziții 
ideologice din cele mai avansate. El era 
conștient de măreața menire socială a 
artei. El vedea în artă o armă în lupta 
pentru atingerea idealurilor omenirii, 
i entru Cehov arta reprezintă — cum 
spune criticul sovietic Ermilov — „o 
cauză luminoasă, cauza afirmării adevă
rului, a frumuseții și a libertății".

Nuvelele Iul, celebrele sale piese 
„Pescărușul", „Unchiul Vania", „Trei 
surori", servesc mai departe și astăzi 
această cauză luminoasă, alături de 
opera celorlalți mari scriitori realiști 
ruși. Opera lui se încadrează astfel în 
mărețul tezaur al culturii sovietice, bu- 
curându-se de prețuirea și dragostea 
întregii omeniri progresiste.

le poartă de grije în timpul som
nului.

Atât jocul cât și odihna este 
dirijat de educatoarele trimise în 
acest scop și care au fiecare câte 
10 copii.

N'a fost uitată nici latura sa
nitară. Trusele med cale pot fi la 
dispoziția oricărei eventualități prin 
grija personalului de specialitate.

Copii știau că aceste zile fru
moase, fericite pentru ei sunt răs
plata muncii lor depuse la școală 
și că în noul an școlar vor munci 
cu mai mult elan pentru a-și în
suși cunoștințele școlare spre a 
deveni cetățeni conștienți ai 
Republicei noastre.

Valeria Munteanu

GOSPODĂRIREA CHIBZUITĂ IN ÎNTREPRINDERE 
ȘI IN SECȚIE

(Partea Il-a)
de S. TATUK

Indicii tehnico-economici stabi
liți pentru diferitele secții cu gos
podărire chibzuită sunt condițio
nați de particularitățile tehnologiei 
și organizării producției. In toate 
cazurile însă, în sistemul indici
lor tehnico-economici al secției 
cu gospodărie chibzuită intră :

a) planul cu privire la volomul, 
asortimentul și calitatea produc
ției ;

b) normele specifice de consum 
a materiei prime, materialelor, 
combustibilului și energ;ei electrice 
pentru volumui de lucrări plani
ficat;

c) numărul oamenilor muncii, 
nivelul salariului mediu, planul 
creșterii productivități muncii și 
fondul de salarii;

d) prețul de cost al obiectului 
fabricat sau suma cheltuelilor pen
tru prelucrarea semifabricatelor 
și pentru montarea părților prin
cipale ale producției finite;

e) suma cheltuelilor secției.
Intr'o serie de cazuri, pentru 

secțiile cu gospodărire chibzuită 
se stabilesc indici de folosire a 
utilajului, norme pentru produc
ția neterminală, etc.

Trecerea secțiilor la activitate 
după metoda gopodăririi chibzuite 
cere o mare și serioasă muncă 
pregătitoare. Fiecare om din sec
ție trebue să știe din ce se alcă- 
tuesc cheltuelile de producție 
și să înțeleagă cum influențează 
rezultatele muncii lui asupra in
dicilor generali de activitate a 
uzinei. In întreprinderile fruntașe 
se pot vedea aproape în fiecare 
secție pancarde care arată cât 
costă un kilogram de materii 
prime, ce pierderi produce o oră 

de imobilizare a mașinii, a auto
carului, a tractorului.

Gestiunea proprie a secției ce
re din partea personalului stăru
ință și inițiativă în lupta împo
triva pierderilor și educă pe oa
meni în spiritul grijii gospodă
rești. In întreprinderile în care 
gestiunea proprie a secțiilor se 
reduce numai la trasarea sarcini
lor și la discutarea rapoartelor 
secțiunilor de către administrația 
uzinei, rezultatele sunt conside
rabil mai mici decât în acelea în 
care însărcinările sunt discutate 
la consfătuirile de producție, iar 
rezultatele muncii sunt comunica
te întregului persnal. In organiza
rea gestiunii proprii a secției or
ganizația sindicală are un rol 
excepțional de mare. Discutarea 
activă și critică a rezultatelor 
activității secțiunii, reprezintă o 
metodă bună de transmitere a 
experienței fruntașilor în producție.

Una din cele mai importante 
chestiuni ale gospodăririi chibzu
ite este felul cum trebuie deter
minate rezultatele activității secți
unii. In programul secțiunii cu 
gospodărire ch bzuită se indică 
volumul lucrărilor și suma chel
tuelilor necesare pentru executa
rea lor. Caracterul cheltuelilor este 
diferit- Unele din ele se schimbă 
în funcție de volumul producției, 
ca, de pildă, cheltuelile de mate
rie primă, unelte și salarii ale 
muncitorilor productivi. Alte chel- 
tueli aproape că nu depind de 
modificarea volumului producției, 
ca de pildă, cheltuelile gospodă
rești ale secțiunii, cheltuelile de 
întreținere a administrației secți- 
țiunii, etc. De aceea toate costu
rile de producție sunt împărțite 
în proporționale și fixe,

Dacă secțiunea depășește pro
gramul de producție, suma totală 
a cheltuelilor proporționale, de 
pildă, a celor de salarii și materii 
prime, este de obicei mai mare 
decât suma prevăzută de program. 
Dacă planul este depășit fără 
mărirea cheltuelilor de materii 
prime salariile muncitorilor pro
ductivi reprezintă o sumă mai 
mare decât aceea prevăzută de 
plan, dat fiind că se p'ătește și 
producția fabricată suplimentar. 
De aceea la întocmirea dării de 
seamă se naște necesitatea de a 
se recalcula cheltuelile proporțio
nale din partea în care ele se 
schimbă în urma depășirii planu
lui. Această recalculare permite 
să se compare suma totală a 
cheltuelilor fixate de plan cu 
suma lor reală, adică de a se 
calcula economia obținută de 
secție.

In practică există mai multe 
metode de determinare a cheltueli
le secțiunii respective, fără a se 
include în ea valoarea semifabri
catelor produse de secție. In alte 
cazuri suma cheltuelilor secțiunii 
cu gestiune proprie se determină 
incluzânduse valoarea semifabri
catelor. Este larg răspândită me
toda cererii de despăguibri din 
partea uni secțiuni cu gestiue 
proprie dela altă secțiune pentru 
pierderile constatate în secțiunea 
respectivă (de pildă, secțiunea de 
prelucrare), dar care depind în 
fond de lucrul celeilalte secțiuni 
(de pildă, secțiunea de producție 
brută sau de producție auxiliară 
oarecare).

Vom lămuri acest lucru printr’ 
un exemplu.

Să presupunem că secțiune 
oarecare de producție de bază 
trebuia să consume într’o lună 
100 de calorii mari de aburi, 
consumând însă de fapt 102 ca
lorii mari la înfăptuirea progra
mului cu lOO°/o. Costul de pro
ducție planificat al aburului este 
fixat la 90 ruble de calorie 
mare, însă în realitate el repre
zintă 85 ruble. In cazul acesta 
suma planificată de cheltueli pen
tru consumul de abur reprezintă 
9.000 ruble, iar suma reală 8.670 
ruble. Secțiunea consumatoare 
a aburului a consumat însă supli
mentar două calorii mari, pe când 
secțiunea, care a furnizat aburul, 
a realizat o economie de 5 rub
le la calorie mare.

Pentru a obține o caracterizare 
justă a rezultatelor activității sec
țiunilor consumatoare trebue re
calculată suma cheltuelilor de 
abur. După recalculare obținem 
9.180 ruble (102x90). Prin urma
re această secțiune a făcut o 
cheltuială suplimentară de abur 
în valoare de 180 ruble. In ur
ma economiei realizate de secți
unea producătoare de aburi, tre
buia însă obținută o economie 
de întreagă uzină de 510 ruble 
(102x5).

Astfel de Sume trebuie să fie 
evidențiate din dările de seamă 
ale secțiunilor cu gestiune econo
mică proprie. Acest calcul este 
extra contabil. Dacă o cheltuială 
suplimentară oarecare este pro
vocată de rebutul rezultat din 
cauza calității inferioare a produ
sului brut, această cheltuială este 
mai bine să fie fiixată prin în
tocmirea unui proces verbal de 
cereri de despăgubiri. Aceste pro
cese verbale reprezintă acte fun
damentale pentru recalcularea 
exracontabilă a părții de pier
deri a unei secțiuni în contul al
teia și ajută să se determine just 
rezultatele activității fiecărei 
secțiuni.

Firește acolo unde se produc 
cereri de despăgubiri, pot lua 
naștere divergențe.

Pentru soluționarea unor astfel 
de divergențe se crează o comi
sie de arbitraj pentru gospodărire 
chibzuită în interiorul uzinei. Ter
menul de prezentare a cererilor 
de despăgubiri să nu țină în loc 
determinarea rezultatelor muncii 
secțiunii cu gestiune proprie.

La întocmirea dărilor de seamă 
ale secțiunilor se poate ivi nece
sitatea unor cercetări care să 
oglindească așa numita „econo
mie aparentă", adică păstrarea 
unei părți din fonduri în urma 
neîndeplinirii unor lucrări oare
care prevăzute de plan (de pildă, 
neîndeplinirea planului de lucrări 
de reparațiuni curente, de pro
tecție a muncii etc.) Păstrarea 
unor astfel de fonduri, desigur, 
nu poate fi considerată drept 
economie.

Dările de seamă ale secțiuni
lor cu gestiune economică pro
prie sunt amănunțit analizate de 
administrația uzinei. La uzinele 
mari se constitue comisii speciale 
de gospodărire chibzuită, din care 
face parte și un reprezentat al 
comitetului sindical al Uzinei. 
Aceste comisii cercetează rezul
tatele activității secțiunilor.

Introducerea gestiunii economi
ce proprii a secțiunii cere o mun
că plină de răbdare, zilnică, de 
educare economică a cadrelor. 
Gospodărirea chibzuită este indi
solubil legată de respectarea re
gimului de economii. Tovarășul 
Stalin ne învață: „A ști să chel- 
tuești fondurile rațional, cu soco
teală, este o artă din cele mai 
importante, pe care nu ți o poți 
însuși dintr’odată". Munca de 
educare și de organizare pe care 
o desfășoară organizațiile obștești 
din întreprinderi ajută cadrelor 
însușirea acestei arte.

(Agerpres)
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Pregătirea condițiunilor pentru o mai bună 
desfășurare a Cursului de Partid pentru viitor

Antrenament pe.... barbă

Pentru a fi asigurată o mai 
bună desfășurare a învățământu
lui de partid și pentru a ne în
suși pe deplin învățăturile marxiste- 
leniniste care stau la baza Partidu
lui de tip nou, Comitetul Central 
a Partidului nostru, în grija pe 
care o poartă ca membrii de 
partid să poată face față sarcini
lor ce stau în față în lupta de 
construire a socialismului în țara 
noastră, ne pune la îndemână 
multe mijloace prin care să ne 
putem ridica nivelul politic și 
ideologic și trasează ca sarcină 
ca fiecare membru de partid să 
intre în una din cele 4 categorii 
de învățământ; cercuri de politi
că curentă, cursuri serale, cercuri 
de studiu al Istoriei P. C. (b.) al 
al U R S.S. și școli de partid. 
In cad ul Județenei P.M R. C S. 
Hunedoara au funcționat 3 
cursuri serale de partid: la Hu
nedoara, Ghelar și Grădiștea de 
Munte.

Dintre tovarășii înscriși, o parte 
au înțeles însemnătatea acestor 
cursuri, au frecventat regulat de- 
punând eforturi și au reușit să- 

Pentru a contribui la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor ce ne revin în cadrul Planului de Stat 

Să dăm lot concursul Gropului de Transporturi Uzinale

și însușească materialul predat, 
lucru care s’a dovedit la închi 
derea cursurilor. Intre aceștia sunt 
tovarășii : Hăncilă Nicolae, Jula 
Sabin, Uscar Adolf, Baboș Adal- 
bert și Neaguli Ladislau la Hune
doara, Voina Varachim, Toma 
Maria la Ghelar, Hora Grațian 
și Enedy Ioan dcla Grădiștea de 
Munte. Dar nu în aceeeș măsură 
au înțeles importanța acestor 
cursuri alți tovarăși ca Zaubek 
Matei dela Hunedoara, care lip
sea dela ore și nu s’a prezen
tat nici la seminarul general, și 
Toma Ioan dela Ghelar care a lipsit 
dela lecții. Dacă î i desfășurarea 
lor cursurile serale au avut aces
te slăbiciuni, aceasta se datorește 
și f-ptului că nu au fcst îndea
juns controlate și ajutate de căt
re Secția de Propag ndă și Agitație 
a Comitetului Județean de partid.

La fel, dacă tovarășii din or
ganizația de Partid Ghelar s’ar 
fi ocupat mai temeinic de mobi
lizarea tovarășilor, situația era 
mai bură la cursul seral de partid 
din Ghelar.

Din lipsurile avute în desfășu

rarea cursurilor serale în cadrul 
județenei C. S. Hunedoara am 
putut trage o serie de învăță- 
m:nte și tot odată să luăm mă
suri din timp, ca aceste lipsuri să 
nu se mai repete. In acest scop 
s’a format o comisie compusă 
din 3 tov. care a început de pe 
acum recrutarea tovarășilor pentru 
viitorul curs, după propunerile 
făcute de însăși organizațiile de 
bază.

Secția de Propagandă și Agi
tație a hotărât se se înceapă 
imediat o selecționare a propa
gandiștilor din toate treptele de 
învățământ de partid, pentru a 
fi propuși să urmeze școlile de 
calificare a propagandiștilor atră
gând în această muncă pe cei 
mai buni absolvenți a cursurilor 
serale trecute.

In acest sens Comitetul de 
partid este convins că ajutând 
și controlând în mod permanent 
munca cursurilor serale, vom ob
ține rezultate mai bune în viitorul 
an școlar.

Pipoș Ioan

Când le-a sosit veste ti
nerilor noștri atleți câ pot 
face antrenament pe noul 
stadion, au început să sară 
800 metri garduri de bu
curie.

Deacum cunoaștem măsu
rătoarea, putem ști cât fu
gim, nu ne va mai durea 
glezna după antrenament. 
Aici avem groapă cu nisip 
etc nu ne mai pândește 
pericolul de a arunca dis
cul sau sulița în capul cuiva 
gândeau tinerii ce se pregă
teau pentru faza județeană 
de sector.

Antrenamentul mergea ca 
pe roate. Pentru ei era o 
plăcere pe noul stadion. Par
că le dădea mai multă viață, 
mai mult elan.

Dar tocmai când erau 
mai bucuroși, iată că, apare 
tov. ing. Popovici dela C.I.C. 
și chemându-l pe antrenor 
îi aminti că i-a mai spus de 
câteva ori să nu mai facă 
antrenament pe noul sta
dion fiineă nu este luat în 
primire de către C. S. H.

— Dacă așa sunt disp- 
zițiunile trebue. să părăsim 

terenul zise antrenorul pre- l 
gătindu-se să anunțe pără- l 
sirea terenului.

— Astă seară continuați i 
antrenamentul pe barba mea, 
dar vezi să nu se audă. Or- î 
dinile sunt stricte.

Antrenamentele conținu- l 
ară fără, sgomot pentru a nu 
f auziți și dați afară fiind- ■ l 
că... ordinile sunt stricte.

Ii cuprinse moleșala pe î
tinerii atleți când sau gâh-' 1 
dit la aglomerația și greu- 
tățile ce le întâmpină iarăși 
pe vechiul teren. Dar ce să •? 
facă ? Ordinele sunt ordine!

Și pentrucă veni vcprba j 
de ordine, propunem condu- l 
cerii sportive a Sindicatului (
C. S. H. să treacă în „or- 
dinea“ de zi a ședinței vii
toare problema pistei de pe' 
noul stadion precum și greu
tățile ce le întâmpină atleții 
noștri ca: transportarea ma
terialului sportiv dela ve
chiul teren la noul stadion, 
lipsa de sulițe și altele ! Nu 
de alta, dar să nu se mai 
facă antrenament pe... bar
bă, ci pe stadion.

Nicuță Tănase

In articolul de față, ne vom 
ocupa de câteva aspecte negative 
dela C. F. U., care trebuesc lichi
date în termenul cel mai scurt.

Deși s’a criticat în peg nile zia
rului nostru, indiferența inconș
tientă a celor ce produc stricăciuni 
tilingurilor prin încărcarea și supra
încărcarea lor cu b'ocuri de oțel 
sau zgură la roșu, această atitu
dine mai persistă încă la unii din 
angajații Combinatului nostru.

Calificăm ca inconștiență totală 
actul șefului de secție dela încăr
cări și Descărcări, Senteș, care în 
ziua de 5 Iulie a supraîncărcat 2 
tilinguri cu blocuri de zgură roșie 
și astfel longeroanele au fost rupte.

Șeful secției încărcări și Des
cărcări, trebue să fie în măsură 
să aprecieze rezistența tilingurilor 
sau dacă nu este, să respecte 
instrucțiunile Grupului de trans
porturi.

In ziua de 8 Iulie, în timp ce 
maestrul Stanciu Augustin era șef 
de schimb Ja gropile de turnare 
dela O. S. M., alte 2 tilinguri fiind 
supraîncărcate, au suferit strică
ciuni și au fost Scoase din circu
lație pentrucă osiile s’au ros și 
cuzineții s’au topit.

Dacă asemenea cazuri se vor 
mai repeta, vom trage concluzia 
că acestea nu sunt întâmplătoare 
ci au un anumit scop și suntem 
convinși că măsurile ce se vor 
lua vor fi din cele mai drastice.

Deacea recomandăm tuturor Ce
lor ce au atribuțiuni în legătură 
cu încărcarea vagoanelor să de
pună o atenție deosebită și să 
considere avutul poporului mai 
presus chiar decât al său propriu.

Fiindcă a fost vorba de secția 
încărcări și Descărcări, găsim o- 
portun să criticăm modul cum 
aceștia își îndeplinesc misiunea.

Dacă urmărim liniile uzinei în 
sectoarele unde se descarcă ma
terialele, constatăm că peste tot 
fără nici o excepție, materialele se 
descarcă fără nici o atenție, ne- 
respectându-se gabaritul (distanța) 
și astfel se crează un păricol per
manent de accidentare.

„Sugerăm" secției încărcări și 
Descărcări să facă un instructaj 
și un control mai sever a modu
lui cum se fac descărcările, evi
tând prin aceasta accidentele ce 
s’ar putea produce, accidente ce 
ar costa viața muncitorilor.

Acum trebue să ne adresăm 
conducerii secției C. F. U. care tre
bue să ia măsuri în legătură cu 
cele ce vom sesiza.

In ziua de 80 Iunie, la sectorul 

111, în timp ce locomotiva se în
drepta spre gară, cu un grup de 
vagoane, s’a produs ruptura gar- 
niturei și o parte din vagoane au 
început să alunece pe pantă 
înapoi.

Numai faptul că vagoanele au 
avut frâne în peifectă stare de 
funcționare, a împiedecat un acci
dent care se putea solda cu o 
pierdere serioasă pentru Combinat 
și putea provoca și schilodiri de 
oameni sau chiar pierderi de vieți 
omenești.

Ruperea garniturii în două, nu 
s’a datorat ruperii cuplelor ci de
montării până la ultima spirală a 
filetului cuplei. Dacă unii ar fi 
tentați să spună că acest fapt a 
fost întâmplător, noi îi zdrucinăm 
această ușurință de a privi lucru
rile, sesizându-i că o întâmplare 
asemănătoare a avut loc și 
la orele 23 în aceeași zi la sec
torul I.

Aceste fapte, trebue să pună 
conducerea C. F. U. în situația de 
a trece la o acțiune puternică 
pentru stimularea vigilenței între
gului personal de manevră la de
mascarea fără cruțare a celor ce 
caută să saboteze munca.

Absențele nemotivate care în 
ultimul timp au început să scadă 
în Combinatul nostru „mai lo
vește" din țând în când și pe 
unii angajați ai C. F. U.-ului.

In ziua de 2 Iulie, macaragiul 
Avramescu, a găsit de cuviință să 
stea acasă, în locul său urmând

— SPORT —
FOOT-BALL

Metalul Hunedoara — Metalul Oțelul Roșu 
3-2 (1 -1)

In ziua de 9 1. c. echipa de foot- 
ball a C. S H. s’a deplasat la 
Oțelul Roșu unde a susținut un 
match amical cu divizionara B. 
Metalul Oțelul Roșu.

Rezultatul jocului a fost de 3—2 
pentru Metalul Hunedoara. — Jo
cul începe într’un joc de domi
nare al Oțelului Roșu, dar fără 
rezultat la poartă, linia de halfi și 
apărarea Hunedorenilor fiind la 
înălțime.

In minutul 27 Oțelul Roșu îns
crie primul punct (1-0 pentru Oțe
lul), și numai după 10 minute 
Bundic egalează, (1-1) iar în mi
nutul 42 acelaș Bundic înscrie din 
nou pentru Metalul Hunedoara, 
dar arbitru nu acordă punctul îns 
cris pe motiv că a fost ofside.

După pauză, Oțelul atacă din 
nou și reușește să înscrie (2-1) 

a lucra cu macaraua Belgiană Nr. 
2, fochistul Jeler Viorel.

Acesta venind la serviciu la o- 
rele 7 a lucrăt cu presiunea ce o 
mai avee macaraua din schimbul 
anterior doar 2 ore, iar dela ora 
9 și până la ora 12 noaptea a 
stat pe un butuc lângă macara pe 
motivul că nu a avut cărbuni, 
când depozitul se afla numai la 
400 metri distanță.

Numai în urma intervenției unui 
tovarăș conștient, care a atras a- 
tenția lui Jeler Viorel, macaraua 
a primit cărbunele necesar și la 
ora 1 noaptea, deci după o sta
ționare neproductivă de 16 ore o 
staționare ce a frânat producția 
Oțelăriei Siemens Martin, a intrat 
în funcție.

Asemenea nepăsare față de e- 
forturile ce se depun de oțelarii 
noștri în vederea îndeplinirii și 
depășirii Planului de Stat, este cu 
totul condamnabilă și propunem 
grupului C. F. U. să procedeze 
cum crede de cuviință, însă în 
viitor să se excludă cazuri de 
acest fel.

In concluzie, se cere tuturor 
secțiilor să depună toată atenția 
la încărcarea tilingurilor, iar Ser
viciului C. F. U. să intensifice ins
tructajul pe linie profesională pen
tru a lichida lipsurile în muncă și 
a întări vigilența, asigurând astfel 
bunul mers al acestui serviciu 
chee a Combinatului nostru.

N. B.

pentru Metalul Oțelul Roșu.
Jocul devine mai rapid și cu 

faze mai spectaculoase. In minu
tul 63, Bundic egalează (2-2), — 
iar în minutul 78 Bundic înscrie 
din lovitură de pedeapsă de pe 
linia de 16 m. și stabilește rezul
tatul definitiv 2—2 pentru Meta
lul Hunedoara

Deși Metalul Hunedoara a ju
cat cu multe rezerve și pe teren 
străin, totuși a câșh'gat un joc 
greu în compania unei echipe Di
vizionare B.

Metalul Hunedoara a aliniat ur
mătoarea formație: Nebela (Sâr- 
bescu) Ivinici-Varga, Schertz-Pop- 
Ghergheli, Ținea (Rejeb) Nicșa- 
Șiboteanu-Bundic și Blaga.

Arbitrajul a lăsat mult de dorit, 
— în special în a doua repriză.

Pop Ioan

Bătrânul maestru șamoteur Deac Grigore 
luptă pentru ridicarea de noi cadre calificate

Cu doi ani în urmă, prin Iulie 
1948, se angojă la Combinat, ve
nind dela Reșița, maestrul șamo
teur Deac Grigore. Pe fața lui 
lată și îmbrotrânită se gioale ceti 
ura, împotriva regimurilor trecute 
care l au exploatat nemilos.

Văzând grija ce se acordă 
omului și perspectivele de desvol- 
tare ale Hunedoarei el s'a angajat 
la Serviciul Investiții din Combi
nat, pentru a-și da aportul la 
construcția de furnale și cuptoare 
Siemens Martin.

Maestrul Deac s’a născut și a 
Crescut în satul Soșdia din jude
țul Țimiș. Multe generații ale fa
miliei Deac au fost robi și slugi 
pe moșiile boerilor din satul lor 
și din apropiere. — Părinții lui 
care au fost țărani fără nici un 
fel de avere, au fost exploatați ca 
și generațiile dinaintea lor și 
numai Grigore a căutat să rupă 
acest lanț al mizeriei.

Piimii ani ai tinereței au fost 
legați de atelierul patronului său 
unde a, fost exploatat încă din 
copilărie

Muncind la Reșița încă din 
timpul războiului balcanic din 
1914. pe lângă meseria de zidar 
constructor, el a îndrăgit meseria 
de zidar în șamot A însușit {fu
rat) repede această meserie dela 
maeștrii din acele timpuri care 
erau egoiști și nu vroiau ca să-i 
arate și prin sârguință a devenit 
maestru zidar șamoteur în anul 
1921. — De atunci și până la 
23 August a colindat prin țară 
pentru a lucra și în 1948 s’a sta
bilit definitiv la Hunedoara, unde 
și-a luat angajamentul să constru
iască și să reconstruiasă furnalele. 
In această muncă el a obținut suc
cese serioase A construit furna
lul Nr. 1 cu 5 luni înainte de a 
fi pus în funcțiune, zidăria fur
nalului Nr. 2 a fo&t executată în . 
numai 28 de zile iar la Furnalul 
Nr. 3 a căutat și a aplicat meto
de noui de zidărie Fumatul Nr. 
3, a fost zidit prin ștampore, 
adică dintrun amestec de gudron, 
huilă, grafit măcinat și șamot 
granulație dură, în procentaje bine 
stabilite după calcule tehnice și 
cu o căptușală de cărămidă șamot, 
realizând prin aceasta o economie 
de cea. 6(P/o la cărămidă șamot.

In fiecare acțiune, maestrul Deac 
Grigore a fost îndrumat de orga
nizația de partid, obținând în 

urma sfaturilor rezultate din ce 
în ce mai bune. Bătrânul maes
tru este bine cunoscut de aproape 
toată populația și în special de 
tehnicienii Combinatului, deoarece 
frecventează regulat consfătuirile 
de producție, unde vine în ajuto
rul muHora cu sfaturi practice de 
organizare a muncii, a procesului 
de muncă în construcția de șa
mot

Pentru meritele sale în câmpul 
muncii, maestrul Deac Grigore a 
fost distins cu „Medalia Muncii".

Ajutorul și sfatul de care 'a 
avut nevoie, el le-a găsit în pri
mul rând, la organizația de partid, 
care a sprijinit întotdeauna pro
punerile bătrânului maestru și 
l au învățat să vadă în munca 
sa o parte din munca socialistă 
generală.

Deac Grigore se află în fruntea 
celui mai bun schimb de zidari 
șamoteuri, nu numai prin faptul 
că dă rezultate frumoase în pro
ducție, ci și prin faptul că a fă
cut însemnate economii la cărămidă 
de șamot, reparând cele 15 cowpere 
ale furnalelor cu 50^țo cărămidă 
veche Care altădată era aruncată.

Pentru a da aceste rezultate, 
maestrul Deac împreună cu fiul 
său Eugen studiază foarte multă 
literatură de specialitate

Din inițiativa maestrului s’a 
făcut o școală de calificare la care 
participă regulat 45 de tineri 
muncitori. El sprijină practic 
aces'e elemente, să-și însușească 
pe deplin meseria, pentru a îmbină 
teoria din școală, cu' munca prac
tică

In momentul de față; bătrânul 
maestru lucrează cu mult elan 
pentru a da cât mai repede pro
ducției noul cuptor ..cu propulsie 
pentru încălzirea blocurilor delta 
Secția Laminoare, construit pe 
bază de sistem sovietic.

Primind sprijinul permanent al 
organizației de partid, Credința în 
propriile sale forțe a crescut și 
și odată cu aceasta a crescut și 
voința de a găsi noui metode de 
mun’ă în ramura șamotului.

Cu toate că este bătrân, 
fața lui s’a deschis un orizont 
larg, de muncă liberă, aducătoare 
de fericire întregului popor și fa
miliei sale, și <1 muncește cu 
râvnă pentru a contribui astfel la 
întărirea Patriei și a păcii.

V. M.
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CRONICA EXTERNA Condici de... reclamatii>Poporul coreean luptă pentru independență, libertate, unitate - și le va obține
Peninsula Coreea, situată la 

Nord-Est de R. P. Chineză, are o 
suprafață de 221.000 kilometri 
pătrați și o populație de 27 mi
lioane de locuitori.

Această țară, bogată în minereuri 
felurite, cu întinderi imense de 
pământ fertil care produc recolte 
minunate de orez, cu mii de că
deri de apă care constitue sur
se inepuizabile de energie, nu a 
aparținut poporului coreean.

Lăcomia nesăturată a imperia
liștilor japonezi și americani a 
fost atrasă de minele de aur și 
de toate celelalte avuții naționale 
ale Coreei.

Mii de țărani fără pământ tră
iau îa mizerie în această țară mă
noasă, pe latifundiile moșierilor 
japonezi și băștinași.

Mii de muncitori îndurau crun
ta exploatare din fabrici și orice 
încercare a băștinașilor de a scu
tura jugul nemilos al asupritorilor, 
era reprimată în sânge.

Această situație a durat până 
în August 1945, când imperialis
mul japonez a fost zdrobit iar Co
reea a fost eliberată.

Atunci, pe pământul Coreei, 
pentru a-1 desrobi, au sosit două 
armate: din Nord, unități ale glo
rioasei Armate Sovietice elibera
toare, iar dinspre Sud, unități ale 
armatei cotropitoare americane.

Atunci, Coreea a fost împărțită, 
potrivit unei convenții internațio
nale, în două zone de ocupație 
aproape egale în suprafață, des
părțite de paralela 38.

Coreea de Nord, eliberată de 
sub călcâiul cizmei japoneze, a 
început să-și clădească o viață 
nouă, o viață liberă.

Partidul Muncii, luând in mână 
cârma țării a trecut la o serie de 
înfăptuiri democrate.

S’au format comitete populare, 
s‘a împărțit pământul boeresc, 
s’au naționalizat minele, fabricile 
și căile de comunicații și astfel 
producția a început să crească, 
viața a început să înflorească și 
să surâdă poporului coreean.

Dacă luăm ca bază indicele de 
100 pentru anul 1946, vedem că 
economia R. P. D. Coreene a 
crescut în anul 1947 la 189,3, în 
anul 1948 la 263,3, și la 377 în 
anul 1949, primul an al planului 
bienal al R. P. D. Coreene.

In Coreea de Sud, imperialiștii 
americani au alungat pe imperia
liștii japonezi nu cu scopul de a 
da o viață liberă poporului co
reean, căci asemenea concepții nu 
încap în mințile imperialiștilor 
americani, ci cu scopul de a aca
para bogățiile Coreei.

Generalul Mac Arfhur, expo
nentul Casei Albe, a decretat ime
diat obligativitatea limbii engleze 
ca limbă oficială, a decretat pe
depse aspre pentru cei ce nu se 
vor supune fără murmur admini
strației americane.

Americanii au instaurat un gu
vern de marionete în frunte cu 
un slugoi al imperialiștilor, Li Sân 
Man (Sing Msn Rhee) care în 
schimbul unui milion de dolari a 
numit pe Samuel Dolebear „con
silier" pentru industria extractivă 
din Coreea.

Odată cu această numire, Li 
Sân Man a promis, bazându-se 
pe ajutorul american cu care va 
invada Coreea de Nord, să pre
dea americanilor toate exploatările 
miniere din întreaga Coree.

Odată cu instaurarea acestui 
regim, a început să curgă pe capul 
poporului coreean toate nenoroci
rile din timpul ocupației japoneze, 
însă cu o intensitate și mai mare.

Fabricile existente încep să se 
închidă și mii de șomeri mor de 
foame, în timp ce guvernul ma
rionetă arendează țara imperialiș
tilor și începe înarmarea.

Când în anul 1946 în luna Oc- 
tomvrie izbucnesc greve pe întreg 
teritoriul ocupat de americani, Mac 
Arfhur trimite armament și dă 
dispoziții a se face represalii 
contra muncitorilor.

Zeci de muncitori au fost uciși, 
peste două mii răniți și alte zeci 
de mii arestați, dar în ciuda te- 
roarei, grevele au continuat și timp 
de un an de zile din Octomvrie 
1946 și până în Octomvrie 1947, 
au izbucnit 2388 de greve la care 
au participat peste jumătate de 
milion de muncitori.

Atunci, de teama de a nu pierde 
milioanele de dolari jefuite din 
munca și bogățiile Coreei de Sud, 
Sir Harry Truman, a trimis în 
Coreea detașamente speciale de 
soldați și poliție.

Atunci a început prigoana co
muniștilor și a patrioților și peste 
40.000 de oameni însetați de liber
tate au fost asvârliți în închisori.

Văzând că ultima bază proprie 
a imperialismului american pe 
continentul asiatic, după înfrân
gerea suferită în China a rămas 
Coreea, imperialiștii americani au 
început construirea rapidă de ca
zărmi și aeroporturi, urmărind să 
facă din Coreea nu numai un cap 
de pod spre As a, ci să o trans
forme într’o colonie americană.

începând a cunoaște situația din 
Coreea de Nord, populația din 
Sudul Coreei, organizată în par
tide și organizații de masă, hotă- 
rește în conferința comună a re
prezentanților partidelor și orga
nizațiilor de masă din Nordul și 
Sudul Coreei, unificarea republi
cilor, însă comisia O. N. U. zădăr
nicește această mișcare a maselor 
populare coreene prin aplicarea 
celor mai bestiale măsuri în Coreea 
de Sud.

In Iunie 1949 ca și la 7,Iunie 
1950, Frontul Unit Democrat Pa
triotic din Coreea luptă zadarnic 
pentru alegeri libere care să ducă 
la unificarea Coreei.

Sing Man Rhee, pornește tero
area și alegerile din 1949 sunt 
mistificate. Din această perioadă, 
patrioții Coreeni încep înființarea 
formațiunilor de partizani în în
treaga Coree de Sud, formațiuni 
ce încep să atace armatele lui Li 
Sân Man care se ridicau Ia peste 
100.000 de soldați instruiți și în
armați cu tehnica și armamentul 
cel mai modern american.

La 19 Iunie 1950 Prezidiul 
Adunării Populare Supreme a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene a adaptat o rezoluție care 
urmând voința neclintită a popo
rului coreean de a obține unifi
carea, independența și desvoltarea 
democratică a țării se adresează 
Adunării Naționale a Coreei de 
Sud, propunându-i unirea pașnică 
și arestarea vârfurilor reacționare.

In urma acestei rezoluții, Wall- 
Street-ul trimite pe omul său de 
afaceri Forter Dulles, care în con
ferința avută la Seul cu capii 
reacțiunii Sud Coreene spune 
printre alte instigații:

„Un compromis cu comuniștii 
va duce la un dezastru", la care 
marioneta Sing Man Rhee vine 
cu complectări cerând intrarea în 
război contra R. P. D. Coreene.

Și astfel în zorii zilei de 25 
Iunie 1950, pașnicul popor 
al R. P. D. Coreene se trezește 
atacat de așa zisele „forțe de 
apărare națională" ale guvernului 
marionetă din Coreea de Sud care 
a lansat o ofensivă prin surprin
dere.
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Armatele instruite de americani, 
cu peste 500 de „consilieri mili
tari" — formați din ofițeri ameri
cani sub conducerea generalului 
de brigadă Roberts, — ofițeri 
ocupând posturi de conducere în 
regimente și chiar în batalioane, 
invadează teritoriul R. P. D. Co
reene.

Până în amiaza zilei de 25 
Iunie cotropitorii pătrund pe o 
adâncime de 1—2 kilometri la 
Nord de paralela 38.

Detașamentele de securitate 
oprind înaintarea acestor bande și 
apoi armata R. P. D. Coreene 
intrând în acțiune, respingând 
atacul și trecând apoi la ofensivă 
au reușit să alunge dușmanul și 
să elibereze în aceeaș zi teritoriul 
Coreei de Sud pe o adâncime de 
10 km.

Văzând victoriile repurtate de 
trupele R P. D. Coreene, oraș 
după oraș fiind eliberat și arma
tele lui Li Sân Man retrăgându-se 
în dezordine, Truman a ordonat 
Flotei a 7-a americană să inter
vină pentru „securitatea" autori
tăților din Sud.

Asemenea ordin a fost transmis 
și unităților de aviație americane 
care au intrat imediat în acțiune, 
bombardând în mod criminal, ca 
în trecut barbarii h tleriști, popu
lația pașnică din orașe.

Și totuși, în urma imixtiunii |or 
în afacerile Coreei, tot ei, prin 
Organizația Națiunilor Unite cer 
intervenții energice pentru resta
bilirea păcii, declarând — Tru
man — cu nerușinare că ei nu 
se află în stare de răjzboi.

In timp ce intervenția lor ar
mată îi dovedesc a fi niște min
cinoși ordinari, ei continuând a 
trimite forțe militare în Coreea, 
acești criminali odioși ai păcii și 
libertății popoarelor, se camuflează 
după fraze goale lipsite de orice 
adevăr, călcând în picioare Charta 
Națiunilor Unite.

Dar, odată cu riposta dată de 
eroicul popor Coreean care luptă 
pentru liberta'e, poporul muncitor 
d n propria lor țară, precum și 
toți oamenii cinstiți din lumea 
întreagă înfierează acțiunea crimi
nală de intervenție armată a im
perialiștilor americani.

In America, Anglia, Franța, 
Italia, Olanda și Australia mii de 
muncitori declar greve, se întru
nesc în meetinguri și manifestează 
exprimându-și solidaritatea cu 
poporul coreean și cerând înce
tarea imediată a imixtiunii impe
rialiștilor americani.

Poporul R. P. D. Coreene va 
distruge orice urmă a bandiților 
reacționari a lui Sing Man Rhee, 
oricare ar fi sprijinul ce îl va 
primi dn partea imperialiștilor 
americani, iar poporul coreean își 
va dobândi independența, liberta
tea și unitatea pe care o dorește, 
fiindcă alături de poporul coreean 
se află toți oamenii cinstiți din 
lumea întreagă, toți muncitorii, 
făuritorii unei vieți noi, printre 
care ne numărăm și noi, oamenii 
muncii din C. S. H.

Să fim alături de lupta popo
rului coreean, care este lupta pen
tru pace I

Să sprijinim prin eforturile noa
stre în producție, în îndeplinirea 
și depășirea Planului de Stat, în
tărirea lagărului păcii care în 
frunte cu Uniunea Sovietică este 
chezășia păcii și unei vieți mai 
bune pentru toată lumea munci
toare.

N. Babarțl

— Nu se servește până la 
ora 10, se auzi o voce de după 
ruleta bodegii din strada V. I. 
Lenin a Cooperativei 
„înfrățirea".

Curiozitatea ne-a împins să 
ridicăm ruleta și să intrăm. Cu 
aceiaș frază am fos* întâmpinați 
și noi.

— Nu servim pân? la ora 10.
— Mă rog, ce anume nu 

serviți Dvs. până la ora 10?
— Bere 1
— Dar la masa aceia se vede 

că ați servit.
— ? ?
— O condică de reclamațiuni 

aveți ?
— Păi. . la noi nu sunt 

reclamațiuni căci servim prompt 
și conștiincios.

Convinși de conștiinciozitatea 
gest'onarei dela această bodegă 
am plecat spre I C. S. Alimen
tara Nr. 6

Prima grije a fost să vedem 
dacă au condică de reclama
țiuni. lat-o!

— La noi se servește corect, 
nu au ce reclama clienții, ne-o 
luă înainte gest onarul. Intr’a- 
devăr am ajuns și noi la con
cluzia că în privința servitului 
„stau" bine cei dela 1. C S. 
Alimentara Nr. 6, numai că 
alimentele „stau" cam rău, ne
acoperite, deci în condițiuni 
nehgienice.

Am plecat și de acolo cu 
convrgerea că gestionarul nu 
va avea „acoperire" față de cele 
„neacoperite".-------------

La Magazinul de încălțăm'nte 
am întâlniț tovarăși cu spiritul 
negustoresc foarte desvoltat.

— Cu ce vă servim? Mai 
treceți pela noi! Mulțumim I 
Sărut mâinile, etc.

— Aveți o condică de ...
— încercați Dvs. la Librăria 

Noastră de alături,
— Nu tovarășe, vreau să vă 

întreb dacă aveți o condică de 
reclamațiuni a magazinului?

— Cum să nu, se poate? A 
căutat prin casa de bani, pe 
sub registre, pe deasupra, etc. 
Probabil este la Direcțiune ,.. 
Ba nu, uite-0 aici, era printre 
registre!

— Ce măsuri luați Dvs. față 
de sesizările clienților făcute 
prin condicile de reclamațiuni.

— Măsuri de îndreptare.
— Mulțumim 111

„Comcarul" stă cam prost cu 
condicile de reclamațiuni, dar

Să ne pregătim pentru buna desfășurare 
a adunării generale sindicale

(Urmare din pag. 1) 

detrimenti 1 celorlalte sporturi, aă 
analizăm cum a fost prelucrat 
și a început să se aplice just 
Codul Muncii, etc.

Orice problemă legată de pro
ducție, de protecția muncii, cultu
rală sau socială trebue frămân
tată, analizată și pusă în fața 
adunării generale sindicale.

Să discutăm în ședințele gru
pelor sindicale toate problemele 
ce frământă secția, să analizăm 
just fără nici un fel de părtinire 
activitatea Comitetului sindical, 
cum le-am sprijinit noi și apoi 
să concretizăm întrebările care 
să aibă scopul de al ajuta în 
munca viitoare.

Organizațiile de bază, au sar
cina de a pregăti masele munci 
torești pentru buna organizare 
a acestei adunări generale în 
sensul ca aceasta să se desfă
șoare în spirit critic și autocritic. 

responsabilul centrelor de dis
tribuirea câinii e sincer. El ne 
spune:

— Am discutat acum vie-o 
2 Juni într’o ședință despre 
montarea unor cutii de recla
mațiuni Mi se pare că s’a dat 
și o comandă la Deva pentru 
confecționarea lor, dar până în 
prezent nu sunt gata

— Cu distribuirea cărnei cum 
stați ? Excepții se fac?

— Până acum nu am primit 
nicio reclamație.

? ? 1 ... ? (Dacă n’au con
dică, nici cutie de reclamațiuni I)

Gestionarul Magazinului Ali
mentara Nr. 4 este un om că
ruia îi place grozav curățenia. 
In privința servitului nici nu 
mai vorbim. Dacă nu ne în
șelăm, vânzătorii sunt și în în
treceri. Foaite frumos din partea 
lor! Că mai sunt reminiscențe 
ale vânzătorului din trecut — 
ca „sărut mânuțele", „ce mai 
face duduița", „mai poft.ți pela 
noi" la unii, iar la alții „ce 
vrei ?", „ce mă ’ntrebi pe mine" 
— suntem convinși că se vor 
lichida, dar bine ’nțeles cu bu
năvoință din partea tovarășilor 
vânzători, cari încă mai păs
trează un astfel de vocabular.

Intrați în magazin, nu ne-am 
mai uitat după condica de re
clamațiuni, ci după locul unde 
venea un miros insuportabil. 
Cu ajutorul unui vânzător am 
stabilit că mirosul venea dela 
o ladă cu ouă.

— Ce-i tovarășe gestionar 
cu ouăle astea? De ce le mai 
țineți? Aruncați-le Nu simțiți 
mirosul ?

— Ba da, dar așteptăm co
misia de recepție să stabilească 
că sunt stricate I Până vine 
comisia, t ebue să suportăm 
mirosul!

— O așteptați de mult?
— De vreo două săptămâni 1
— Păi, de unde vine comi

sia? Sunt importate ouăle?
- Nu știm dacă sunt impor

tate ouăle, dar comisia știm că 
nu trebue să vină din străină
tate, ci dela biroul de sus, deci 
din localitate.

Am eșit din magazin calcu
lând viteza cu care merge co
misia de recepție a magazinului 
alimentar, fără a mai ține cont 
de condica de reclamațiuni. — 
Credem însă că gestionarii și 
Direcțiunea Comerțului de Ștat 
va ține cont de cele arătate aci.

Nicuță Tănase

Asigurând buna desfășurare a 
adunării generale, vom da un 
nou avânt luptei pentru mobili
zarea muncitorilor, tehnicienilor 
și funcționarilor pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor ce le 
stau în față în cadrul Planului 
de Stat, care este baza de por
nire pentru primul nostru PlaD 
cincinal, pentru construirea soci
alismului în Patria noastră,

Rectificare
ln numărul trecut al z'arulul no

st u la o critică adusă muncitorilor 
ce absentează ia Turnătoria d« 
Tuburi, din eroare s’a trecut nu
mele tov Budai Dănilă, un mu,ici tor 
conștient în locul lui Ștrban Tovică 
care absentează netin t.vat.

Facem cuvenita rectificare pen
tru a nu mai plana asupra tov. 
Budai Dănilă asemenea acuzațiuni.

Redacția
— Tipografi» I. Wacbter( Hunedoara


