
CHEMĂRILE C. C. AL P. M. R. 
cu prilejul celei de-a XV-a aniversări 

a eliberării patriei de sub jugul

„Mulțumim din inimă partidului"
Jndemn spre noi succese în muncă

In vr'i.ie ce la radio se transmitea 
pei.iru a doua oară Hutărîrea Ple
narei C.C. al P.M.R. din 13-14 iu
lie a.c., agitatorii din schimbul dm 
g. pă-amiaza zilei de 15 iulie au și 
iest informați de către tov. Munteariu 
:oau, secretarul organizației de par
tid de ia laminorul de 800, despre 
măsurile prevăzute în această im
portantă hotărîre. După aceea, agi
tatori ca prim-îaminatorul Ițea Ior
dan, șeful de echipă de la cuptoare, 
tovarășul Șerban Gherasim și alții, 
au pornit prin secția laminoare pen
tru a face cunoscut tuturor munci
torilor noua hotărîre a partidului 
nostru, iar la orele 23 i-a mobilizat 
de-a lua parte Ia mitingul fulger 
care a avut loc. La miting a vorbit 

acelaș om care adusese vestea: 
tovarășul Muntoanu Ioan. In cuvin
te pline de bucurie el a explicat 
pa.Ticipanților la m.ting conținutul 
și importanța Hotă.irii Plenarei 
C.C. al P. ...R. din 13-14 iulie a.c., 
subliniind îndeosebi grija pe care 
partidul nostru o poartă oamenilor 
muncii din țara noastră pentru ridi
carea continuă a nivelului lor de 
trai, material și cultural.

După aceea, muncitorii din schim
bul de noapte care luaseră și ei par
te Ia miting, au pornit la muncă cu 
și mai mare entuziasm, hotărîți să 
răsplătească prin fapte măsurile 
cuprinse în noua hotărîre a partidu
lui cu privire la reducerea impozite
lor pe salarii și la mărirea acestora.

F

F

1. Trăiască 23 August, ziua eli
berării Romîniei de sub jugul fas
cist, cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului romîn !

2. Cinste și glorie forțelor patrio
tice populare, care sub conducerea 
Partidului Comunist Romîn au în
făptuit insurecția armată și au do- 
borît dictatura militară fascistă!

3. Slavă Armatei Sovietice Elibe
ratoare, soldaților, ofițerilor și ge
neralilor ei care și-au vărsat sîn- 
gele pentru eliberarea țării noastre 
de sub jugul fascist!

4. uiorie somaților, onțernor și 
generalilor Armatei Romine, care au 
luptat umăr la umăr cu vitejii ostași 
sovietici pentru zdrobirea hitlerismu- 
iui, pentru eliberarea patriei noastre!

Trăiască în veci frăția de arme 
romino-sovietică !

5. Trăiască poporul romîn — 
constructor al socialismului!

6. Trăiască și să se întărească 
puternicul lagăr socialist in frunte 
cu Uniunea Sovietică — bastionul 
de neclintit al păcii și socialismu
lui ! Trăiască unitatea de nezdrun
cinat, coiaDorarea șt intr-ajutora
rea frățească dintre țările socialiste 
care merg în front comun spre în
făptuirea mărețului țel, comunis
mul !

/. irâiasca atomiiuitoarea învă
țătură marxist-ienimsta, tarul că
lăuzitor ai mișcării, comuniste și 
muncitorești internaționale !

8. iraiasca prietenia și coiaDo
rarea între toate popoarele pentru 
triumful politicii de coexistență 
pașnică între state, fără deosebire 
de sistem social, pentru înlătura
rea războiului din viața internațio
nală !

Trăiască pacea în întreaga lume!

9. Popoare din țările Balcani
ce 1 Să ne unim eforturile pentru 
ca Balcanii să devină o zonă fără 
arme atomice și arme rachetă, o 
zonă a păcii și prieteniei !

10. Salut fierbinte și urări de 
noi victorii gloriosului popor sovi
etic în opera măreață de construire 
a comunismului! Caldă recunoș
tință Uniunii Sovietice pentru aju
torul internaționalist trațesc acor
dat țării noastre în construirea 
socialismului!

Trăiască și să se întărească în 
veci prietenia indestructibilă și co
iaDorarea irateasca intre poporul

fascist
romîn și popoarele Uniunii Sovi
etice !

11. Slavă gloriosului Partid Co
munist al Uniunii Sovietice, deta
șamentul de frunte al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale în lupta pentru pace, demo
crație și socialism!

12. Salut frățesc popoarelor din 
K. P. cmneză, R. p. Albania, 
R. P. Bulgaria. R. Cehoslovacă, 
R. P D. Coreeană, R. D. Germa
nă, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
K. P. Ungară, R. D. Vietnam, care 
construiesc cu succes socialismul 
și luptă pentru apărarea păcii în 
întreaga lume! Trăiască și să se 
întărească prietenia și colaborarea 
între poporul romîn și popoarele 
țârilor lagărului socialist!

13. Salut frățesc oamenilor mun
cii din R. P. F. Iugoslavia! Tră- 
iască prietenia între poporul romîn 
și popoarele Iugoslaviei!

14. Oameni ai muncii din Repu
blica Populară Romînă! Să întîm- 
pinăm cea de-a XV-a aniversare a 
eliberării patriei — măreața sărbă
toare a poporului romin — cu noi 
succese în opera de construire a 
socialismului în patria noastră!

15. Oameni ai muncii! Măsurile 
adoptate de recenta plenară a Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn cu privire la 
noua ridicare a nivelului de trai al 
poporului sînt rodul muncii voasire 
eroice pentru construirea sociali* 
mului. Înainte pe drumul dezvoltă
rii economiei naționale și al creș
terii bunăstării poporului muncitor !

Alunciți cu avînt pentru îndepli
nirea și depăîirea sarcinilor puse 
de plenară! Luptați pentru spori
rea continuă a productivității mun
cii, reducerea prețului de cost și 
îmbuiialațirea caliTațn produselor! 
Introduceți pe scară largă și folo
siți tehnica avansată!

16. Muncitori siderurgișii și me- 
talurgiști! Dați patriei mai multă 
fontă, oțel, laminate, metale nefe
roase ! Folosiți la maximum capa
citatea agregatelor! Îmbunătățiți 
calitatea și ieftiniți costul produse
lor 1

17. Oameni ai muncii din indus
tria construcțiilor de mașini și din 
industria energetică! Construiți 
mașini de mare randament, la nive
lul tehnicii celei mai avansate. Fa

ceți economie de metal! Sporiți 
producția de energie electrică !

18. Muncitori, ingineri și tehnici
eni din industria minieră! Luptați 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului de producție • Aplicați pe sca
ră largă metodele de mare produc
tivitate ! Folosiți la maximum ca
pacitatea utilajelor! Reduceți con
tinuu costul producției 1

19. Muncitori, ingineri și tehnici
eni din industria petroliferă 1 Va
lorificați cît mai bine țițeiul și ga
zele extrase, dați produse de cali
tate superioară ! Luptați pentru 
sporirea rezervelor de țiței și gaze 1 
Reduceți cheltuielile de foraj, ex
tracție și prelucrare !

20. Muncitori, ingineri și tehnici
eni de pe șantierele de construcții 
ale întreprinderilor industriei chi
mice ! Munciți cu perseverență și 
elan pentru a asigura darea în 
funcțiune în termen și înainte de 
termen a noilor obiective industri
ale !

Oameni ai muncii din industria 
chimică! Dați cantități mai mari 
de produse necesare industriei, a- 
griculturii și consumului popular ! 
Îmbunătățiți calitatea și lărgiți sor
timentul produselor!

21. Muncitori, ingineri și tehnici
eni din transporturi și telecomuni
cații ! Efectuați transporturile la 
timp și în bune condițiuni! Redu
ceți costul transporturilor! Luptați 
pentru ieftinirea fiecărui km. de

(Continuare in pag. II).

Partidul ne
Miercuri lb Tuîîe. ăi obișnuită. 

După orele de muncă m-am îndrep
tat ca de obicei spre casă. In ca
meră aveam o mulțime de musa
firi care ascultau la aparatul de ra
dio măsurile luate de Plenara C.G. 
ai'P.M.R. din 13-14 iulie a.c. Pî.iă 
mai tîrziu am ascultat cum craini
cul expunea creșterea salariului la 
fiecare categorie de muncitori, re
ducerea simțitoare a impozitelor, 
creșterea pensiilor de bătrînețe, pre
cum și scăderea prețurilor la peste 
2.600 sortimente de mărfuri alimen
tare și industriale.

Vestea s-a răspîndit ca fulgerul 
pe stradă și la alți vecini ai mei. Cu 
toții eram fericiți și în tot momen
tul repetam, „creșterea salariilor" și 
„scăderea prețurilor" etc. Rămînînd

PE PLATFORMA 
noilor cuptoare Martin

O dimineață de iulie cu cer senin 
și soare sclipitor. Pe platforma noi
lor cuptoare Martin oamenii iși ve
deau fiecare de rosturile lor, lucrînd 
in fața cuptoarelor ce emanau o căl
dură copleșitoare, la mesele de co
mandă, pe macarale... Noului venit 
in acea dimineață aici, sus pe plat
formă, i s-ar fi părut că munca oțe- 
Lartior.se desfășoară normal, in 
chip obișnuit ca în multe alte zile. 
Asta ar fi fost părerea lui. In fond 
însă, situația era cu lotul alta. Prin
și in viitoarea întrecerii și aflind 
încă de cu seară la radio despre 
noile măsuri luate de partid și gu
vern, fiecare om din schimbul in
ginerului Dan Constantin lucra viz 
mai multă ardoare și entuziasm, 
cu mai mult elan și spor. Vestea că 
incepind din luna august sala
riile lor se vor mări și că prețurile 
la peste 2.600 de articole de larg

In cei 15 ani care au trecut de la eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fasest și în orașul Hunedoara au 
fost date in folosință agregate uriașe. Paralel cu aces
tea s-au dat în folosință și numeroase locuințe. Con
structorii continuă să dea alte blocuri siderurgiștilor.

IN FOTO: Noua oțelărie și aspect de pe șantierul din cvartalu poștei.

poortâ grija
singur mi-am adus aminte cu ani 
în urrnă despre viața grea ce o tră
iau muncitorii și țăranii din Romî- 
nia burgheizo-moșierească. Au tre
cut ani de la eliberarea patriei noas
tre. Se apropie aniversarea a 15 ani 
de muncă liberă, cînd ne găsește în- 
tr-o muncă susținută de înfrumuse
țarea orașelor și satelor, de traduce
rea în viață a hotărîrilor Congresu
lui al 11. al P.M.R.

Cu fiecare zi ce trece sîntem ho
tărîți să transformăm angajamente
le noastre în fapte mărețe pentru a 
răspunde cum se cuvine partidului 
care ne poartă o deosebită grijă pen- 
tiu îmbunătățirea necontenită a ni
velului nostru de trai.

DUMITRESCU ALEXANDRU 
tehnician l.G.S.H.

consum se vor reduce, îi însuflețise 
în muncă și le înzecise puterile.

— Ori de cite ori partidul nostru 
ia vreo măsură in legătură cu îm
bunătățirea nivelului nostru de trai 
— ne spune unul dintre oțelarii de 
la cuptorul nr. I, noi pornim la trea
bă mai înflăcărați, cu forțe sporite 
și lucrăm cu mai multă tragere de 
inimă. Și asta tocmai pentru a răs
plăti- prin noi fapte grija părinteas
că pe care ne-o poartă iubitul nos
tru partid...

Spre ora primului, agitatorul oțe- 
Iar Karanialis Teodor de la cupto
rul nr. 2 iși făcu citea a clipe libere 
și luiiid un exemplar din ziarele care 
sosiseră, ieși afară din cabină. In 
jurul lui se strînseră imediat toți 
membrii echipei. Au venit chiar și 

BĂLINIȘTEANU ANANIE
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Lartior.se


Uzina noastrâ ~~

CHEMĂRILE C. C. AL P. M. R. 
cu prilejui celei de«â XV-a aniversări 

a eliberării patriei de sub Jugul

PE PLATFORMA 
noilor cuptoare Martin
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drum construit! Întăriți disciplina 
și îmbunătățiți organizarea muncii !

22. Muncitori, ingineri și tehnici
eni, arhitecți din construcții și in
dustria materialelor de construcții ! 
Dați patriei noi construcții indus
triale, mai multe locuințe ieftine și 
confortabile 1 Luptați pentru reduce
rea prețului de cost și scurtarea ter
menului de dare în folosință a noi
lor construcții! Măriți producția și 
îmbunătățiți calitatea materialelor 
de construcții!

23. Muncitori și muncitoare, in
gineri și tehnicieni din industria bu
nurilor de consum! Oameni ai 
muncii din cooperația meșteșugă
rească și industria locală! Produ
ceți tot mai multe și mai variate 
bunuri de larg consum! Îmbunătă
țiți necontenit calitatea și reduceți 
costul produselor 1 »

24. Oameni ai muncii din agri
cultură ! Măriți producția agricolă 1 
Toate forțele pentru strîngerea la 
timp ți fără pierderi a recoltei 1 E- 
fectuați arăturile de vară și pregă
tiți temeinic campania însămînțări- 
lor de toamnă, pentru a obține anul 
viitor o recoltă bogată 1

25. Muncitori, ingineri și tehnici
eni din gospodăriile agricole de 
stat! Luptați pentru producții spo
rite la hectar, pentru a da statului 
mai multă carne, lapte și alte pro
duse agrc-alimentare! Reduceți pre
țul de cost al producției, asigurați 
creșterea continuă a rentabilității 
fiecărei gospodării de stat!

26. Muncitori, ingineri și tehnici
eni din S.M.T.-uri! Folosiți întrea
ga capacitate a tractoarelor și ma
șinilor agricole 1 Luptați pentru re
ducerea continuă a prețului de 
cost 1 Efectuați lucrări de bună ca
litate 1 Sprijiniți gospodăriile agri
cole colective și întovărășirile agri
cole dîndu-le ajutor tehnic și orga
nizatoric să obțină recolte mereu 
sporite 1

27. Țărani colectiviști și întovă
rășiți 1 Luptați pentru creșterea pro
ducției la hectar! Dezvoltați con
tinuu avutul obștesc, baza sigură a 
creșterii bunăstării voastre! Faceți 
din fiecare gospodărie agricolă co
lectivă și întovărășire o unitate în
floritoare, exemplu de urmat pentru 
țăranii muncitori 1

28. Țărani muncitori cu gospodă
rii individuale! Luptați pentru creș
terea producției agricole! Urmați e- 
Xemplul țăranilor muncitori care au 
pășit pe drumul agriculturii socia
liste ! Uniți-vă în întovărășiri și 
gospodării agricole colective în ve
derea ridicării bunăstării voastre și 
a întreguluT popor muncitor 1

29. Oameni ai muncii de la sate! 
Participați cu avînt la acțiunile pa

triotice de îndiguiri, desecări și iri-

fascist
gații în scopul lărgirii suprafețelor 
arabile și asigurării unor recolte 
bogate!

30. Lucrători din comerțul de stat 
și cooperatist! îmbunătățiți necon
tenit schimbul de mărfuri dintre o- 
raș și sat! îndepliniți Ia timp plă
nui de achiziții și contractări! Re
duceți cheltuielile de circulație: 
Deserviți conștiincios și atent pe 
consumatori!

31. Lucrători din aparatul de 
stat I întăriți continuu disciplina de 
stat, apărați cu hotărîre proprieta
tea socialistă, veghiați cu strictețe 
la aplicarea legilor statului nostru 
democrat - popular : Toată grija și 
atenția față de cerințele și nevoile 
oamenilor muncii!

32. Deputați și lucrători ai sfatu
rilor populare! Mobilizați masele 
largi de cetățeni în acțiunea patri
otică de gospodărire și înfrumuse
țare a orașelor și satelor patriei !

no. organizații sindicale 1 Mai 
sus steagul întrecerii socialiste în 
cinstea măreței aniversări! Dați un 
nou avînt mișcării de inovații și ra
ționalizări ! Atrageți mai larg și tot 
mai acuv muncitorii, inginerii și 
tehnicienii la organizarea și condu
cerea producției! Ingrijiți-vă de îm
bunătățirea permanentă a condiți
ilor de muncă și de trai ale oame
nilor muncii!

34. Oameni de știință din Repu
blica Populară Romînă! Ridicați 
activitatea voastră științifică la ni
velul cerințelor actuale ale construc
ției socialiste! Puneți-vă toate cu
noștințele în slujba dezvoltării eco
nomiei și culturii în patria noas
tră !

35. Oameni ai literaturii și artei! 
creați opere care sa oglindească 

profund și la nivel artistic mai 
înalt măreția epocii noastre, avîn- 
tul creator al poporului în opera 
ue construire a socialismului; i

36. Lucrători din domeniul ocro
tirii sănătății 1 Toata atenția unei 
cit inai bune îngrijiri a sănătății 
oamenilor muncii! Folosiți cele 
mai noi realizări ale științei medi
cale! î

37. Profesori, învățători și edu
catori i munciți neoaosu pentru 
educarea copiilor, elevilor și stu
denților în spiritul dragostei față 
de muncă și învățătură! Ajutați-i 
să devină buni specialiști, cetățeni 
conștienți, luptători activi pentru 
progresul patriei noastre socialis

te, pentru progresul oamenirii 1 
Ridicați-vă necontenit nivelul pre
gătirii marxist-leniniste!

38. Pionieri, elevi și studenți 1 
Invățați cu pasiune, însușiți-vă cu
ceririle științei și culturii I Pregă- 
tiți-vă temeinic spre a deveni har

Comitetul Centrul al Partidului Muncitoresc Romîn

nici și pricepuți constructori ai so
cialismului în scumpa noastră pa? 
tr ie !

39. Trăiască Uniunea Tineretuluj 
/Muncitor, ajutor de nădejde al par
tidului în munca politică, organiza
torică și educativă în rîndurile ti
neretului, forță activă în opera de 
construire a socialismului!

40. Utemiști și utemisfe! Tineri 
și tinere din patria noastră! în
suflețiți de tradițiile eroice de luptă 
ale comuniștilor și uteciștilor, par
ticipați activ la măreața operă de 
construire a socialismului! Imbo.- 
gățiți-vă necontenit cunoștințele 
politice și profesionale!

41. Femei din Republica Popula
ră Romină ! Participați mai activ 
la opera de construire a socialisms 
lui și la lupta pentru apărarea pă
cii ! Educați copiii în spiritul dra
gostei înflăcărate și devotamentului 
fără margini față de poporul mun
citor și patria noastră scumpă !

42. Membri și candidați ai Parti
dului .Muncitoresc Romîn! Fiți în 
primele rînduri ale luptei oamenilor 
muncii pentru înflorirea economiei 
și culturii patriei, pentru continua 
întărire a orînduirii noastre demo- 
crat-populare I

43. Trăiască eroica noastră clasă 
muncitoare! Trăiască harnica țără
nime muncitoare care pășește cu în
credere pe calea agriculturii socialis 
te' I Trăiască intelectualitatea lega
tă de popor 1

44. Trăiască și să se întărească 
alianța dintre c'asa muncitoare și 
țărănimea muncitoare sub conduce
rea clasei muncitoare, temelia de 
neclintit a regimului democrat-popu
lar !

45. Trăiască și să se întărească 
unitatea și frăția de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și minoritățile 
naționale în opera de construire a 
socialismului în patria noastră 1

46. Trăiască Forțele Armate ale 
Republicii Populare Romine, scut de 
nădejde al apărării patriei socialis
te ! Ostași și ofițeri, îmbunătățiți 
necontenit pregătirea voastră politi
că și militară 1

47. Trăiască unitatea de nezdrun
cinat a întregului popor muncitor 
în jurul Partidului Muncitoresc Ro
mîn și al Guvernului Republicii Popu
lare Romine!

48. Slavă Partidului Muncitoresc 
Romîn, conducător încercat al popo
rului, organizatorul și inspiratorul 
tuturor victoriilor noastre!

49. Trăiască și înflorească scum
pa nostră patrie — Republica Popu
lară Romînă !

50. Sub steagul marxism-leninis- 
mului, înainte pe drumul bunăstării 
și progresului poporului nostru, spre 
victoria socialismului în scumpa

noastră patrie!

(Urmare din pag. I)

unii oțelari de la alte cuptoare. 
Cînd agitatorul Karamalis începu să 
citească cu glas tare unele pasaje 
din raportul prezentat de too. Gh. 
Gheorghiu-Dej la plenara C. C. al 
P.M.R. din 13-14 iulie a.c. și mai 
apoi hotărîrea, toți cei adunați în 
litrul hu erau numai ochi și urechi. 
Nu ar fi plecat în acele clipe de 
lingă agitator pentru nimic în lume 
Șt aveau de ce să fie atît de coin
teresați t Era doar vorba de o hotă
rîre in care se arăta despre o nouă 
confirmare a justeței politicii parti
dului, despre rezultatele activității lor 
și ridicarea propriului lor nivel de 
trai.

Apei, cum era și firesc, pe mar
ginea celor citite de agitator s-au 
încins vii discuții.

— Mă bucur foarte mult și sini 
tare mîndru de grija ce ne-o poartă 
partidul nostru — a spus cu min- 
drie în glas prim-topitorul Kara- 
mahs. Și cred că fiecare sînteți la 
fel de fericiți și bucuroși ca mine. 
După cum ați auzit din cele ce 
o-am citit, salariile tarifare ale 
muncitorilor din siderurgie vor spo
ri In medie cu 11 la sută. Această 
creștere, reducerea impozitului pe 
salarii și reducerea prețurilor de 
vinzare la peste 2.600 sortimente de

‘Bucurie, satisfacție, angajamente
Muncitorii, tehnicienii și inginerii 

din cadrul grupului 11 construcții 
l.C.S.H. au primit cu multă satis
facție și bucurie Hotărirea plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie ax. 
cu privire la ridicarea nivelului de 
trai al întregului nostru popor mun
citor. In scurtele mitinguri care au 
avut loc imediat după apariția ho
tărîrii, ei au discutat cu muit" entu
ziasm pe marginea celor expuse în 
raportul prezentat de tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej la plenară, exprimîn- 
du-și totodată convingerea că aces
te măsuri au fost posibile numai 
datorită muncii însuflețite desfășu
rată de toți muncitorii din patria 
noastră care sub îndrumarea per
manentă a partidului au depus toa
te eforturile pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de cel de 
al II-lea Congres al P.M.R., cît și 
de celelâFES hotărîri ale partidului 
și guvernului.

In scrisorile adresate C. C. al 
P.M.R. muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii și funcționarii grupului 11 
Construcții l.C.S.H., mulțumesc din 
Inimă partidului nostru drag pentru 
grija permanentă pe care le-o poar
tă în ce privește ridicarea neconte
nită a nivelului lor de trai, anga- 
jîrîdu-se totodată să nu precupețească 
niciun efort în lupta pentru înde
plinirea sarcinilor de plan, crește
rea productivității muncii, reducerea 
prețului de cost al lucrărilor și rea
lizarea a cît mai multe economii, 

I' Astfel, muncitorii șantierului nr. 1 
■ s-au angajat ca pînă la sfîrșitul a- 

cestui an să realizeze economii de 
materiale în valoare de peste 37.500 
lei și să contribuie prin munca lor 

‘ ia darea în funcțiune înainte de ter- 
i men a viitoarelor cuptoare Martin 
' de la noua oțelărie din Combinatul 

siderurgic, Printre brigăîile cară 

produse industriale și alimentare, 
va face ca viața fiecăruia dintre noi 
să devină din ce în ce mai bună, 
mai înbelșugată.

— E o măsură foarte bună — 
zise macaragiul Munteanu Abet care 
asistase și el la citirea hotărîrii. Eu 
mi-arn și făcut în gînd o mică so
coteală ; pe lingă salariul ce-l pri
meam înainte, urmează ca de acum 
încolo să mai primesc un spor de 
cel puțin 120 lei.

— Intr-adevăr, salariile tuturora 
dintre noi vor spori simțitor — în
tări maistrul Stanciu Aurel care 
era șt el de față. La noi, maiștrii, 
salariile se vor îmbunătăți in medie 
cu 20 la sută. Trebuie însă să răs
pundem așa cum se cuvine acestei 
măsuri luate de partid în ce privește^ 
creșterea salariilor, reducerea impo
zitelor pe salarii și reducerea prețu
lui de cost la o serie de produse. 
Secția noastră a dat in primele 14 
zile ale acestei luni 2.674 tone de 
oțel in afara sarcinilor de plan. A- 
ceasta cantitate de oțel am produs-o 
insă la un preț de cost cam ridicat, 
lată de ce va trebui ca de acum 
înainte să acordăm o mai mare a- 
tenție realizării, a cit mai multe e- 
conomii care să contribue la con
solidarea bazei economice a acestei 
hotărîri... _ ,

și-au luat cele mai frumoase anga
jamente se numără brigada de tine
ret de dulgheri condusă de comunis
tul Schuster Martin și Riroly Ale
xandru de la noua oțelărie Martin 
care a hotărit să dea lucrări de 
bună calitate și să realizeze pînă la 
sfîrșitul anului economii în valoare 
de peste 20.000 lei. La rîndul ci, 
brigada de fierari betoniști condusă 
de comunistul lonescu Petru și 
Laszlo loan s-a angajat să realize
ze în același timp economii in sumă 
de peste 9.400 lei și să dea in ace
lași timp lucrări de bună calitate 
și în termenul stabilit. Angajamente 
frumoase și-au luat și muncitorii 
secției de utilaje a grupului 11 con
strucții. Ei s-au angajat să depună 
toate eforturile pentru executarea lu
crărilor de cea mai bună calitate, 
sa întrețină și să îngrijească în cele 
mai bune condițiuni mașinile și uti
lajele, iar la prețul de cost să rea
lizeze economii de materiale în va
loare de cca. 15.000 lei. Angaja? 
mente sporite și-au luat și membrii 
brigăzii de tineret condusă de ute- 
mistui Lang loan și Houpchorn 
loan, precum și alte brigăzi din 
cadrul grupului. -

Cu adîncă încredere în politica, 
înțeleaptă a partidului nostru, mun
citorii, tehnicienii și inginerii grupu
lui 11 construcții l.C.S.H. sînt ho- 
tărîți să muncească cu și mai mult 
elan pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin din noua hotărîre, pen
tru a-și aduce întreaga lor contri
buție la industrializarea socialistă a 
țării — cale sigură în ridicarea ne
contenită a nivelului lor de trai șl 
al întregului popor muncitor.

PORUMB GAVR1L

Forjor. Grupul 11 Construcții

LS.8.H.
. X • - - - ----- .1—IW
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Întreprinderea de construcții si
derurgice din Hunedoara pășește 
pe cel dc-al 9-lea an da activitate. 
In acest răstimp colectivul de mun
că a crescut odată cu construcțiile 
industriale și sociale. Mărturie pri
ceperii constructorilor, montoriler 
și instalatorilor stau obiectivele de 
importanță republicană ca, noua o- 
țelărie Martin, furnalele 5 și 6, u- 
zina cocso-chimică, laminorul blu- 
nring ș.a.m.d. După părerea oame
nilor muncii din Hunedoara „exa
menul de maturitate" pentru colec
tivul de muncă al l.C.S.H. l-a con
stituit laminorul de 650, examen 
ce a fost trecut după cum se știe 
cu ocazia rodajului la rece și la 
cald, cu mult succes.

Recenta consfătuire de producție 
pe l.C.S.H., în cadrul căreia s-a fă
cut bilanțul realizărilor obținute de 
colectivul de muncă pe cel de-al 
doilea trimestru din acest an, a cri
ticat lipsurile existente în munca 
sindicală și tehnico-administrativă ; 
a subliniat cu tărie, și acesta este 
lucrul cel mai important, că în sec
toarele de construcții, montj și in
stalații există încă numeroase re
zerve interne de scăderea continuă 
a prețului de cost și îmbunătățirea 
permanentă a calității 
care nu sînt

Din darea 
de tovarășul
precum și din discuțiile purtate, s-a 
desprins succesele deosebite obții 
nute de colectivul de muncă în rea
lizarea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor luate în cinstea zilei 
de 23 August

Drapelul roșu de sector fruntaș, 
pentru merite deosebite în întrece
rea socialistă a fost conferit pentru 
a doua oară grupului de șantiere 
montaj și instalații II, care și-a 
realizat în întregime angajamentul 
luat, acela de a da in exploatare lami
norul de 650. Colectivul acestui 
grup de șantiere a realizat economii 
la prețul de cost în valoare de 
458.000 lei. Pe locurile 2 și 3 s-au 
clasat grupul de șantiere construc

folosite în 
de seamă

Cogan

lucrărilor 
întregime, 
prezentată 
Alexandru,

ții II și grupul de șantiere construc
ții 1 care au obținut de asemenea 
realizări frumoase în respectarea 
angajamentelor luate în cinstea zi
lei de 23 August.

In scopul antrenării unui număr 
cît mai mare de tehnicieni și ingi
neri în întrecerea socialistă, condii-

Ș i c a
cerea tehnico-administrativă și Co
mitetul de intrepnindere a ijiițiat un 
regulament de stimularea materia
lă a brigăzilor care obțin cele mai 
bune rezultate în procesul de produc
ție. Lupta pentru locurile fruntașe a 
antrenat în întrecerea socialistă un 
număr de 355 de brigăzi care cu
prind 7.382 muncitorii, adică 87 Ia 
sută din numărul total al salaria- 
ților întreprinderii. Animatorul în
trecerii socialiste, începînd cu pri-

însemnări pe marginea 
consfătuirii de producție 

de la I. C. S. H.

s-au angajat să dea în fo- 
lucrările

zilei
încredințate în 

de 1 Mai și 23 Au-

a activității destășu. 
colectivul de muncă.

obținute, au fost 
în producție, în 

grupele sindicale 
tovarăși, din care 
maiștri, tehnici-

mul trimestru, a fost grupul de 
șantiere montaj II instalații care a 
lansat o chemare cu obiective con
crete pe anul 1959. Această chema
re a fost îmbrățișată de către toate 
colectivele de muncă și în răspun
sul lor 
losință 
cinstea 
gust.

Ca urmare 
rate de către
în cadrul întrecerii socialiste și în 
baza rezultatelor 
declarați fruntași 
consfătuirile din 
un număr de 499 
475 muncitori, 24 
eni, ingineri.

Cu bune rezultate în muncă acti
vează de asemenea cele 171 brigăzi 
ale tineretului, cele 136 brigăzi de 
specialitate și 48 brigăzi complexe.

Atit darea de seamă cît și discuți
ile purtate pe marginea acesteia, au 
scos în evidență ca în activitatea în
treprinderii mai sînt o seamă de
lipsuri. In primul rînd nu există o____
justă corelație între indicii tehnico- 
eccnomici. Dacă planul de producție 
pe întreprindere a fost realizat în 
proporție de 101,04 la sută, indicile 
productivității muncii se află sub cel 
planificat, etc.

Este adevărat — au arătat tov.

itrine ♦♦♦ vitrine ♦♦♦

cest an. Este însă tot atît de adevă
rat, au relevat vorbitorii, că încă 
nu există o colaborare perfectă între 
sectoare și întreprinderile furni
zoare. întreprinderea 409 livrează 
încă produse necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ, fapt ce 
provoacă greutăți în realizarea sar
cinilor de producție. Pentru înbună- 
tățirea situației existente vorbitorii 
au propus încheierea unui contract 
cu Întreprinderea 409, lucru ce va 
garanta atît executarea calitativă 
a prefabricatelor, cît și livrarea în 
termen a produselor contractate.

Faptul că la capitolul producti- 
cbținut doar 

acest

prețului de cost nu a fost 
și din cauza organizării im- 
a punctelor de lucru, a lu- 
planificate, dar neexecutate 

a
ce există încă pe

vitatea muncii s-a 
un indice de 95,88 la sută, 
lucru a influențat în mod negativ 
și prețul de cost. Afară de aceasta, 
indicile 
realizat 
perfecte 
crărilor
în totalitate în termenul stabilit, 
risipei materiale 
șantiere ș.a.

Nerealizarea sarcinii dc reducere 
a prețului de cost de către grupu
rile de șantiere montaj I, construc
ții II și construcții IV. au influențat 
de fapt în mod negativ realizarea 
angajamentului pe întreprindere. 
Răspunzătoare pentru această situație 
se fac și conducerile grupurilor de 
șantiere, cit și organele sindicale 
care nu au privit cu toată seriozi
tatea problema prețului de cost.

Participanții la discuții au mai 
subliniat , că există reale posibilități 
de reducere a prețului Se cost și 
și-au manifestat hotărîrea de a re
cupera pînă la fîîiele anului rămî- 
netea în urmă și de a face totul 
pentru ca angajamentul luat în fața 
comitetului regional de partid să fie 
tradus cu consecvență în viață.

Roșca, Foltișka, Enoiu și alții — că 
intrepi inderea în trimestrul I a „su
ferit" transformări organizatorice 
prin contopirea cu Trustul 4 con
strucții. Este de asemenea adevărat 
că pînă acum în fața colectivului nu 
au stat atît de numeroase sarcini și 
de importanță primordială ca în a-

în sprijinul acțiunii de economisire 
a disponibilităților bănești

Săptămina trecută a avut loc 1? 
Comitetul Executiv al Sfatului popu
lar orășenesc Hunedoara o ședință 
.nchinată acțiunii de economisire a 
disponibilităților bănești. Cu acest 
prilej, s-a reorganizat comisia oră
șenească de sprijinire a acțiunii de 
economisire a disponibilităților bă
nești și s-a prelucrat planul de ac
tivitate al comisiei pe semestrul 11 
al anului în curs.

După ce au luat la cunoștință do 
Sarcinile ce le revin, unii dintre par
ticipanții la ședință au făcut unele

propuneri privind îmbunătățirea 
muncii ce trebuie desfășurată în 
vederea ducerii la bun sfîrșit a sar
cinilor prevăzute în plan. Tova
rășul Ardeleanu loan, președintele 
comitetului executiv al sfatului popu
lar orășenesc și tovarășul Rotea 
Cornel din partea sucursalei C.E.C. 
Hunedoara au dat apoi unele indi
cații și sugestii de felul cum trebuie 
să muncească comisia pe oraș, co
misiile de sprijin din intreprinderi 
și instituții, ghișeele G.E.6. și co« 

misiile pe secții și sectoare. _

I

De cind mă știu Vitrinele au fost 
o slăbiciune a mea. Slăbiciune in 
sensul că în copilărie îmi plăcea să 
le admir. După majorat, pe lingă 
desfătarea optică vitrinele îmi e- 
rau și un sprijin pentru că, deseori 
mă invitau să cumpăr un obiect tre
buincios, spre exemplu, de lipsa că
ruia irul aminteam de obicei numai 
acasă.

Ei, dar ce mai atita frazeologie o 
să zică lumea?/ Cine nu cunoaște 
rostul vitrinelor ? Pentru cei care 
se întreabă astfel n-ai altceva de 
făcut decit să-i confrunți cu vitrine
le magazinelor din Hunedoara. In 
primul rind să se ducă dumealor le 
magazinul de încălțăminte de pe 
sir. Molotov nr. 1. De îndată ce vor 
privi vitrinele vor crede că acest 
magazin e deservit de... I.G.O.H. 
pentru că praful „expus" are ace
eași nuanță și grosime cu cel de 
pe străzile orașului. Numai cind 
vor observa totala lipsă de gust es
tetic din aceste vitrine iși vor da 
seama că Coroiu Evdochia — res
ponsabila magazinului — n-a lucrai 
niciodată la I.G.O.H. ci doar» s-a 
inspirat, în acest sens, de la con
fratele său le branșă ce gestionează 
la magazinul de încălțăminte din 
Piața Libertății.

Și cum pe str. Molotov sini ma
gazine multe, confruntarea o pol 
continua cu vitrinele magazinului a- 
limentar nr. 34. In prima vitrină ■ — 
situată lingă vitrina magazinului de 
confecții, din care lipsește numai 
un bilet „De închiriat" — n-or srț 
poată vedea altceva decit vreo 50-60 
sticle cu apă minerală clocită (pro
babil că magazinul nu are depozit 
pentru această marfă) care sint a- 
runcate la voia întimplării. Din cea 
de a doua vitrină vor înțelege că pe 
Ungă apă minerală această alimen
tară mai are spre vînzare gem, ma

caroane, surogat de cafea, fidea și... 
atît.

La magazinul Gostat de peste 
drum nu-i sfătuesc să meargă pen
tru că, ajunși in fața vitrinei, se vor 
trezi in plin sezon 'de... iarnă. 40

de conserve cu „Carne de porc 
suc propriu" (praful nu intră 
compoziția conservelor, și nici 
prețul lor, pentru că se află in ex
terior) 35 conserve cu „Carne de 
porc cu fasole boabe", 18 borcane cu 
„Ghiveci de gătit" (acum cind ge
me piața de legume și zarzavaturi 
proaspete) te fac să-ți piară pofta 
de mincare.

Ei și dacă iotuși cei ce gindesc 
că nu există oameni care să nu în
țeleagă rostul vitrinelor, nu sint inc.'-, 
pe deplin convinși contrariu, n-au 
decit să mai tragă o raită pe la vi
trinele magazinului cu articole de 
menaj din Piața Libertății, pe la 
magazinul alimentar nr. 35 (unde 
în plus de cele expuse la magazinM 
„Gostat" vor mai găsi uneori și... pi, 
sici vii în vitrină) și atunci or să-și 
schimbe fundamental părerea formu
lată la început.

P.S. Pentru reușita confruntării 
pe care am recomandat-o garantăm 
numai in cursul acestei săptămini. 
In săptămina viitoare nu ne mai 
asumăm nici o răspundere deoarece 
se poate ca, couducerile celor două 
O.C.L.-uri din Hunedoara să prin
dă de veste și să ia măsuri. Pen
tru că vorba aceea, mărfuri sint din 
belșug in magazinele din Hunedoara 
ra...

PENTRU
La indicația Comitetului executiv 

al sfatului popular orășenesc la ci
nematograful „Victoria" (Teatrul

COPII?
Nou) este rezervat zilnic un specta
col de film pentru copii.

Reprezentația începe în fiecare zi 
la orele 17.

în 
in 
în

I. DANUȚIU

Pe urmele materialelor
111111111 ■-...... - ' -

In ziarul Uzina Noastră nr. 738 
din 27 iunie a.c. a apărut o notă în
titulată : „Omul care încurcă ițele". 
In legătură cu aceasta, comitetul de 
întreprindere l.C.S.H. a trimis re-, 
dacției răspunsul cuvenit în care a» 
rată că cele cuprinse în articolul 
publicat corespund realității și că în 
consecință au fost luate măsurile 
cuvenite. Astfel, tov. Colojoară loan 
și alți 4 tovarăși din serviciul ca
zare care s-au făcut vinovați de lip
surile semnalate în ziar, au fost 
sancționați prin retragerea sumelor 
primite în 1958 drept prime pentru 
rezultate în muncă, trasîndu-li-se 
totodată sarcini fiecăruia In parte 
în ce privește clarificarea situației 
cazarmamentului aflat asupra mun
citorilor din I.G.S.H.

, «-‘Z-'r-'r-r-/—z—/- , ■ < ■ r i—c—r-. i— r-z—.
c Urmărirea procesului tehnologic al elaborării fontei și oțelului se face cu ajutorul aparatelor de pre- 1
z cizie. Uneori aceste aparate se defectează. Atunci sînt luate în primire de specialiștii secției termotehnice 1

pentru a le repara. Cei care se străduiesc să asigure o calitate mai bună la repararea lor sînt cei trei spe-
t ciallști pe care îl prezentăm în fotografie; Gomșa Victor Pupăză loan și Vlad Lazftf, 4
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PLUSUL DE MILIOANE
...Se spune că o victorie e into- 

deuuna cel nud bun indemn pentru 
o noua ofensivă. Și vi ța a dove
dit pe deplin valabilitatea acestei a- 
firnrții. Aș~ s-a întîmplat nu ma^ 
departe și cu plusul de milioane 
care s-au adunat într-o luptă înver
șunatei intre om și metal, pfintr-un 
efort cciectiv, permanent, prin stră
danii și chibzuință... Mărturie stau 
cifrele concrete și reale ce nu pot 
înșela pe nimeni și care oglindesc; 
în chip viu, luminos, puterea și ca
pacitatea de conducere și organiza
re a producției, a oamenilor angre
nați în întrecere. In plusul de n: 
oane este zugrăvit mai bine ca ori
unde spiritul gospodăresc al oame
nilor, priceperea și dragostea lor de 
a produce mai mult și mai ieftin..

Și cel mai mult despre toate a- 
cestea vorbește însăși rodnicul bi
lanț încheiat de curînd de către har
nicii noștri siderurgiști. Pe lingă 
cifrele ce întruchipează în forma lor 
zecile și sutele, miile de tone de 
metal date patriei, din acel bilanț 
fructuos se desprinde însă și o cifrq 
combinată cu de-a dreptul uluitoa
re — 12 milioane lei economii. Deci 
un plus de bani ce n-au picat de ni- 
căeri. Un plus de milioane ce 
fost adunate în numai o jumătate 
din acest an prin muncă și sudoare, 
printr-o mai bună gospodărire și fo
losire a materiilor ‘prime și materi
alelor, a reducerii rebuturilor și de
clasatelor, a pierderilor de metal.-.
Ișa cum spunea mai alaltăieri un 

furnalist, plusul acesta de milioane 
înveselește sufletele tuturor siderur- 
giștilor: cocsari, jurnaliști și oțe- 
lari, laminatori etc., cărora nu le-a 
fost indiferent la ce preț de cost au 
dat produsele lor, cărora le e me
reu trează in minte chemarea parti
dului de a realiza prin toate mijloa
cele cit mai multe economii necesa
re spoirii acumulărilor statului...

Și-a pus oare cineva întrebarea 
de ce siderurgiștii noii Hunedoare au 
luptat și luptă cu atlta însuflețire și 
entuziasm, pentru realizarea a cit 
mai multe economii ?... Poate că da 
și poate că nu1 Ei, siderurgiștii 
însă, nu și-au pus niciun fel de în

trebare. Și asta pentru că știu că 
plusul tor de milioane înseamnă o 
producție de metal mai ieftin în
seamnă noi construcții de fabrici și 
uzine, cluburi, spitale, școli, grădi
nițe pentru copii, case de odihnă, 
etc. Pentru ei plusul lor de milioa
ne md înseamnă și altceva: con
diții de lucru mereu mai ușoare, o 
viață mai bună și fericită, îmbună- _ 
tățirea fot mai mult a nivelului de 
trai, material șt cultural al întregu
lui popor muncitor, înflorirea pa
triei noastre...

Pornind de la toate acestea, cit 
și de la faptul că ei nu vor să ră- 
mîriă cu nimic în urma confraților 
de la Reșița, siderurgiștii Hunedoa
rei au hotărit să mai realizeze încă 
un plus de milioane. Un plus de d- 
conomii ce evoluează conform an
gajamentului la 15 milioane lei. Și 
nu intimplător și-au luat un astfel 
de angajament îndrăzneț. Marele 
combinat siderurgic dispune încă de 
uriașe rezerve interne care desco
perite și folosite într-o mai mare 
măsură se vor materializa cu sigu
ranță în valori cu mult mai
La *asta se mai adaugă forța spiri
tului gospodăresc al fiecărui mun
citor, inginer și tehnician, capacita
tea lor de muncă creatoare, strădani
ile întregului colectiv care deja au

■ început a se concretiza în noi eco
nomii. Bunăoară, numai în primele 
12 zile ale acestei luni jurnaliștii 
din secția Il-a au și realizat o eco
nomie de aproape 600.000 lei, mun
citorii laminorului de 800 peste 
150.000 lei, iar colectivele de mun
că ale sectorului turnătorii o eco
nomie de 80.000 lei. Iată așadar că 
ceea ce aminteam la început se a- 
deverește intrutotul și în plus, se 
observă că numărul celor care iau 
parte la întrecerea pentru dlt mai 
multe economii sporește de la o zi 
la alta, cu fiecare ceas.

...tiotărîrea ședinței plenare a 
C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie a.c. 
care a fost primită cu un viu și de
osebit interes de toți oamenii mun
cii din Hunedoara, a dat harnicilor 
siderurgiști un puternic îndemn în 
lupta lor pentru realizarea unor e-

conomii și mai mari. Văzind grija 
părintească pe care partidul nostru 
le-o poartă față de îmbunătățirea ni
velului lor de trai prin reducerea 
impozitelor pe salarii și mărirea a- 
cesiora, ei au trecut cu și mai mult 
elan la gospodărirea și întrebuința
rea rezervelor interne.

A. STRAHOVEÂNU

antrenamentele

mari.

Se poate 
„MiNCA Șl AER “?

uu creueți cumva că această 
mu ebare rni-a tost pusa de vreun pro- 
.csur'sau academician! Nici vor- 
oa. întrebarea asta mi-am pus-o eu 
singur mai alaltăieri după ce am 
fost la magazinul Cj.'C.L. Alimenta
ra nr. 5 din str. „Fillmon Sîrbu". 
Ce-aiu căutat acolo ?... Pricina e una 
singură de ia care de fapt se trage 
și întrebarea. Ascultați numai..

— Mătăluță ce cauți, 
cumperi ceva?!

— Cum să nu — i-am 
eu. Făină albă Ia tichet 
veți ?!

— Ooo, drăguțule !...
(i-am.

— Bine, bine, am făcut eu. 
tunci ce mîncăm ?

— Ce mîn... câți ?... Aer... 1 
Primind un astfel de răspuns 

partea gestionarului Dinia Gh.
sif, n-am mai zis nimic și am ieșit 
afară cu „gura căscată după... 
Acasă însă 
sub niciun 
Intr-o clipă 
resez de ce
nar Dima făină albă și ulei...

— Cum n-are făină albă și ulei, 
tovarășe — s-a mirat un cetățean 
de la direcțiunea O.C.L.-ului. Ii e 
lene hătrînului să scoată din ma
gazie. Lasă că-1 pun eu la punct !...

Nu știu dacă l-a maii pus cineva 
la punct sau nu, dar cu felul de ex
prima c a acestui gest-onar posac 
nu sînt deloc împăcat și cred că 
vorbele lui nici nu fac cinste comer
țului nostru socialist. Ce are de 
spus conducerea O.C.L. Alimentara : 
Se poate „rr.înca" și aer ?

A. B.

Echipa de fotbal Corvinul Hune
doara a început pregătirile pentru 
noul sezon 
amiază pe stadionul din localitate 
a avut loc primul antrenament.

Antrenorul echipei Ilie Savu după 
primele indicații a împărțit jucăto
rii pe posturi. Au fost prezenți jucă
torii : Niculescu, Nebela, Radu (de 
la Gloria Bistrița), Manta, Nacu, 
Tătaru, Sîrbu, Balint, Pireu, Anton, 
Zapis, Oprea, Nistor, Molnar

fotbalistic. Luni după- asemenea au 
Calotă și Smărăndescu la ale 
servicii clubul a renunțat dîn- 
dezlegarea.
viitoarele antrenamente vor

(U.T. Arad), Gavrilă, și Popa (ara
bii de la Dacia Orăștie). Au lipsit 
Coiciu și Belea. De 
lipsit 
căror 
du-le

La
participa Niculescu (Cîmpia Turzii), 
Diaconescu (Victoria Buzău), Radu 
Tudor (Titan București), Matei (Da
cia Orăștie).

vrei să...

răspuns 
și ulei a-

întreceri disputate la volei

«

așa ceva

A-

din
lo-

aer. 
vrut 

aer''.
nevastă-mea n-a 

chip să „rnănînce 
m-a trimis să mă itiie- 
nu-i la inimosul gestio-

zonă a campionatului 
de calificare la volei, 
feminin, disputată în o- 

rașul nostru s-a terminat cu rezul
tate sccr.tate. La fete locul prim a 
revenit formației C.F.R. Timișoara, 
iar la băieți echipei Știința Bucu
rești, cea mai bună din acest con
curs.

Cu excepția echipelor Dunărea 
și C.S.A. Oradea celelalte echipe 
au prezentat loturi omogene 
fermate din jucători talentați, buni 
tehnicieni, fapt care a făcut ca unele 
partide, prin desfășurarea lor, să ri
dice, „tribunele în picioare". In acest 
sens putem aminti întîlnirile dintre 
Corvinul — Știința București, Știin
ța — Feroviarul Timișoara la băieți 
și Horia Aibă — Știința București, 
Știința — C.F.R. Timișoara. Primele 
echipe au ciștigat 
după ce au depus 
în toate partidele.

Știința Eucurești
țoara au cîștigat pe merit fiind cele 
mai constante echipe .Buna lor pre
gătire le-a permis să termine cam
pionatul pe un loc fruntaș.

Faza de 
Republican 
masculin și

la mare luptă 
eforturi serioase

și C.F.R. Tirni-

Regiunea, noastră a fost reprezen
tată la această competiție de echi
pele Horia Alba lulia, la fete și Cor
vinul Hunedoara la băieți. Echipa 
Horia a obținut un rezultat bun cla- 
sîndu -se pe locul doi. Performanța ei 
ar putea fi și mai bună dacă în jocul 
cu C.l-'.R. Timișoara prezenta forma
ția completă.

In schimb echipa noastră Corvi- ■ 
nul s-a clasat pe locul 4. După un " 
în < nul bun —- a cîștigat prima în- 
tî’uirc. cu 3-C — corviniștii au cedat 
surprinzător în fața echipei timișore
ne cu 3-1. Ei pot avea însă satis
facție că au învins cu 3-2 pe cîști- 
gătoarea concursului.

Locul 4 ocupat de Corvinul în cla
samentul final va surprinde pe 
mulți. Și totuși așa este. Deoarece 
echipa Corvinul a folosit jucători le
gitimați la alte colective, ea a pier
dut cu 3-0 partidele cu Știința Bu
curești, Dunărea — Corabia și Fe
roviarul Timișoara. Așa se face că 
deși hunedorenii au cîștigat pe teren 
3 jocuri ei le-au pierdut la „masa 
verde". 1

Se împlinesc in această lună tO 
ani de la înființarea Asociației Știin
țifice a Inginerilor și tehnicienilor 
din R.P.R., prima organizație de 
specialitate cu caracter de masă din 
țara noastră. înființarea ei a apărut 
ca o necesitate impusă de marile 
transformări, care au avut loc în vi
ața politică, economică și socială a 
țării, de progresul științei și al teh
nicii.

Sub regimul burghezo-moșieresc, 
inginerilor și tehnicienilor nu li se 
ofereau decît posibilități restrînse 
de activitate, limitate strict de intere
sele capitaliștilor.

Prin eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist, ia 23 August 
1944, în viața politică și economică 
a țării noastre au intervenit schim
bări adînci, care au produs schim
bări și în gindirea oamenilor de 
știință, a inginerilor și tehnicienilor. 
Ritmul de dezvoltare al industriei 
a impus un ritm nou în creație și 
o legătură strînsă a activității știin
țifice cu nevoile p-oducției. In a- 
ceste condiții, cînd rolul social al 
inginerilor și tehnicienilor a crescut 
foarte mult și vechile asociații nu 
mai corespundeau, s-a ivit necesita
tea înființării unei organizații de tip 
nou, care să sprijine și să coordo
neze activitatea creatoare a ingine
rilor și tehnicienilor pusă în slujba 
industrializării socialiste a țării.

Zece ani de la înființarea asociației științifice 
a inginerilor și tehnicienilor

Călăuzit de aceste considerente, par
tidul a inițiat înființarea în iulie 
1949, a A.S.T.-ului, transformat a- 
poi în A.S.I.T., organizație de spe
cialitate a inginerilor și tehnicieni
lor din R.P.R., care conform arti
colului 1 din statut, se asociază vo
luntar pentru a contribui Ia progre
sul tehnico-științific al economiei na
ționale, in scopul ridicării nivelului 
de trai al populației.

La Hunedoara, înființarea asoci
ației coincide cu începerea perioadei 
de construire intensă a noilor a- 
gregate din combinatul siderurgia 
cu perioada de trecere de la o e - 
ploatare înapoiată, cu predominarea 
muncilor grele manuale, la o ex
ploatare modernă, mecanizată și 
parțial automatizată.

încă de la început, asociația 
noastră a reușit să grupeze în jurul 
ei intelectualitatea tehnică din ora
șul și raionul Hunedoara, ingineri, 
tehnicieni și inovatori, grupîndu-i în 
cercuri A.S.I.T. pe specialități, iniți
ind forme noi, stimulative de acti
vitate în vederea promovării progre
sului tehnic atît în construcții cît 
mai ales în exploatarea vechilor a- 
gregate, modernizate și a celor noi 
care intrau în funcțiune.

Prin conferințe tehnice, schimburi 
de experiență, sesiuni tehnico-știin- 
țifice, referate, consfătuiri cu carac
ter local, regional sau republican, 
asociația a avut tot timpul în față 
și a obținut succese deosebite în di
recția ridicării nivelului tehnic al 
inginerilor și tehnicienilor, în infor
marea lor asupra celor mai recente 
cuceriri ale științei și tehnicii, asu
pra posibilităților de aplicarea teh
nicii noi în construirea și exploata
rea noilor agregate.

Prin înființarea de școli de cali
ficare, de minim tehnic, de specia
lizare înaltă în meseriile de bază 
(cum a fost ciclul „cuptorul școală" 
a cercului A.S.I.T. — oțelării). A- 
sociația a contribuit ia formarea 
cadrelor ce azi deservesc în bune 
condițiuni giganticele agregate con
struite de regimul democrat popular, 
cît și la ridicarea calificării munci- 
torilor''mai vechi, care astăzi reali
zează indici de exploatare înalți la 
agregatele mai vechi.

Mergind pe linia trasată de par
tid pStrivit căreia sporurile de pro
ducție se obțin în primul rînd prin- 
tr-o mai bună utilizare a capacită
ților de producție instalate, printr-o 

mai bună utilizare a rezervelor in
terne, membrii asociației au muncit 
cu perseverență și pasiune pentru 
găsirea celor mai judicioase soluții 
tehnice care aplicate au permis mă
rirea substanțială a indicilor de uti
lizare la furnale, oțelării și lami
noare, la Obținerea a *mii de tone 
produse peste plan.

Printr-o serie de inovații realiza
te de membrii asociației, prin spri
jin calificat acordat muncitorilor i- 
novatori, procesele de producție 
sau perfecționat, realizîndu-se ino
vații în această perioadă care au 
adus economii de zeci de milioane 
lei.

Congresul al II-lea al P.M.R. a 
acordat o mare atenție dezvoltării 
multilaterale a tehnicii, ridicării ni
velului tehnic în toate ramurile e- 
conomiei naționale, în anii celui de 
al 11-lea plan cincinal.

Evidențiind succesele obținute în 
ridicarea nivelului tehnic în toate 
ramurile economiei, plenara C.G. al 
P.M.R. din noiembrie 1958, a arătai 
în lucrările sale marile posibilități 
încă nefolosite în această direcție 
și a trasat sarcini concrete pentru 
realizarea unui progres tehnic cît 
mai rapid.

Întreaga noastră activitate este 
astăzi axată spre îndeplinirea im 
portantelor sarcini pe care Plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 
le-a trasat în domeniul progresului 
tehnic, al ridicării productivității 
muncii și reducerii prețului de cost. '’ . f

Pe lîngâ descoperirea și folosirea 
cît mai completă a rezervelor inter- i 
ne încă existente, găsirea metodelor J 
de intensificare a ritmului construc
țiilor de folosire șl mal concretă a 
capacităților de producție, de îmbu
nătățire a calității produselor și re
ducere a prețului de cost, în centrul 
preocupărilor asociației în momen
tul de față stau problemele reduce
rii consumului de cocs la furnale, a 
îmbunătățirii calității cocsului și a 
reducerii cît mai avansate a pierde
rilor de oțel.
Folosind căile verificate ca pozitive 

prin experiența cîștigată în primul 
deceniu al existenței A.S.I.T., pre
cum și forme noi de activitate, fi
liala A.S.I.T. Hunedoara va milita 
și pe viitor pentru introducerea teh
nicii noi, pentru creșterea produc
ției și productivității muncii, în 
scopul ridicării continue a nivelului 
de trai al oamenilor muncii din pa
tria noastră.

Chim. CH1NDLER NICOLAE 
membru în biroul filialei regionale 

A.S.I.T. Hunedoara
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