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Un măreț program de dezvoltare 
a economiei naționaleFăcind bilanțul realizărilor obținute pînă acum în îndeplinirea și depășirea planului de stat pe anul 1959, plenara Comitetului Central al P.1V1.R. din 3—5 decembrie a.c., a examinat proiectul planului de stat pe anul i960- Prezentmd concluziile Biroului Politic, pe" marginea acestui proiect tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej prfrn- secretar al Comitetului Centrai al P.M.R., a făcut o vastă expunere privind sarcinile ce le revin oamenilor muncii în anul 1960 pentru dezvoltarea economiei noastre naționale.Realizările de pînă acum, crează premizeie necesare ca în anul ce vine, activitatea economică să se desfășoare în condiții mai bune și să atingă ritmuri mai înalte decit pînă acum. După toate datele planul de stat pe anul 1959 va fi îndeplinit și depășit. Ca dovadă numeroase întreprinderi și-au îndeplinit încă de pe acum sarcinile anuale de plan.Angajamentul muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din întreaga țară de a da pină la sfirșitul anului economii peste plan de cea. 1 miliard lei, a fost îndeplinit și chiar depășit. Potrivit datelor preliminare, economiile peste plan pot ajunge, pină la finele anului la aproape 1,5 miliarde lei.

Patriei mai multă fontă Aceasta este lozinca cu care 
furnaliștii din Hunedoara au pornit încă de la începutul anului. 
Aceasta este lozinca pe care furnalistul Mîtcă Iile de la fur
nalul nr. 2 o materializează în fiecare zi.

Succesele obținute in anul 1959, dovedesc deplina justețe a măsurilor hotărîte de plenarele Comitetului Central din noiembrie 1958 și iulie 1959 cu privire la îmbunătățirea activității economice, accelerarea ritmului de dezvoltare a economiei și valorificarea mai intensă a rezervelor -materiale și bănești, precum și la creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii.Proiectul planului de stat pe anul 1960 prevede creșterea într-o măsură însemnată a producției industriale și a- gricole, mărirea volumului desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist și creșterea numărului de muncitori, ingineri și tehnicieni ocupați în economia națională.Venitul național va crește cu 12,5 la sută față de 1959. Repartiția judicioasă a venitului național se reflectă în creșterea însemnată a investițiilor pentru anul 1960. Din totalul investițiilor aproape 4/5 vor fi destinate dezvoltării ramurilor de bază ale economiei naționale.Pe baza folosirii mai hun® a capacităților de producție existente și prin intrarea în funcțiune a unor obiective noi, producția industrială urmează să crească în anul următor cu 14 la sută. De asemenea, în proiectul planului 

de stat pe 1960 se prevede creșterea producției siderurgice de peste 28 la sută, a construcțiilor de mașini cu 17 la sută, a industriei chimice cu 22 la sută, a industriei energiei electrice și termice cu 20 la sută.La principalele produse Industriale se prevăd următoarele niveluri de creștere ale producției : energia electrică — 7,7 miliarde kwh., minereuri de fier — 1,4 milioane tone, oțel — 1,7 milioane tone, laminate finite pline — 1.140.000 tone, tractoare — 15.000 buc. plăci aglomerate din lemn — 35.000 tone, carne — 298.000 tone, zahăr — 325.000 tone, uleiuri comestibile 115.000 tone etc.Pentru a face față sarcinilor ce se pun în legătură cu creșterea considerabilă a producției industriale și agricole, cu dezvoltarea construcțiilor și a celorlalte ramuri ale e- conomiei naționale se prevede sporirea numărului de salari- ați cu peste 160.000.In anul 1960 veniturile populației provenită din sectorul socialist vor crește cu 6,5 miliarde lei. Corespunzător creșterii veniturilor, se prevede sporirea volumului de mărfuri ce urmează a fi vîn- dute prin comerțul socialist cu aproape 6 miliarde lei, din care peste 3 miliarde lei mărfuri alimentare.Tot în anul 1960 se vor da în folosința oamenilor muncii 31.000 apartamente, cu &o la sută mai mult ca in*’acest an. Un accent deosebit se pune pe construcția de școli, cinematografe și alte construcții social-culturale.Biroul politic al C.C. al P.M.R. consideră că resursele suplimentare, rezultate din a- plicarea unor serii de măsuri cu privire la reparațiile capitale, trebuie să fie destinate investițiilor. In felul acesta volumul investițiilor pe anul I960 va fi de 23,5 miliarde lei.O parte din fondurile suplimentare vor fi destinate pentru accelerarea lucrărilor de pe șantierele de construcții, pentru scurtarea termenelor de punere în funcțiune a u- unor obiective importante printre care se numără și noile cuptoare de la oțelăria Martin din Hunedoara. O altă parte a acestor fonduri va fi destinată dotării cu utilaje a industriei construcțiilor de mașini și pentru începerea lucrărilor la unele noi obiective industrialeIn proiectul planului de stat pe anul 1960 un accent deosebit se pune și pe folosirea mai intensă a utilajului
(Continuare tri /tag. II).

(DATORIA NOASTRĂ 
? de onoare ‘
S In primul schimb de lucru după ce laminoriștii noștri
< au luat cunoștință de expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-î
SlJej la plenara C.C. a partidului nostru ținută recent, s-a 
f realizat cel mai inalt virf de producție, laminîndu-se 116i 
(lingouri și blumuri de oțel. Acest exemplu vine să confirme 
{atașamentul și deplina încredere a lamlnoriștilor noștri față( 
ide politica partidului. ’
f Cu o nespusă bucurie noi am luat cunoștiință de avîntul 
l pe care îl cunoaște economia noastră socialistă și așa cum 
) spune tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, planul de stat pe anul 
>1959 va fi Îndeplinit și depășit la indicii de bază — producție,* 
/productivitatea muncii și reducerea prețului de cost. La a- 
I ceasta am contribuit și noi laminoriștii hunedorenl. In acest 
\an am laminat peste planul inițial mai mult de 15.000 tone 
(de oțel, ceea ce înseamnă că sarcinile de plan sporite pel 
Sinul 1960 vor fi îndeplinite.
f Sarcina de onoare pusă de partid în fața lamlnatorilor 
\este ca în anul ce urmează să sporească indicele de utili- 
Izare cu 7 la sută și să realizeze un spor de producție de, 
S115.000 tone laminate și țevi. In documentele plenarei se 
/arată : „Este o datorie de onoare a laminoriștilor de a asl- 
\gura prelucrarea producției de «țel prevăzută, dîhd industriei 
(constructoare de mașini, construcțiilor și celorlalte 
.ale economiei naționale cantități. sortimentele 
(de laminate necesare”.
) Bazați pe experiența din acest an cirtd noi 
(față de anul 1958, un indice de exploatare a 
j mai mare cu 7,66 Ia sută, asigurăm partidul că 
(sată nouă o vom îndeplini cu cinste.
] Laminatoril hunedoreni vor depune toate eforturile ca in- 

Zdicii de bază ai planului pe 1960 să fie realizați și depășiți pe 
(baza posibilităților de care secția noastră dispune.
f Ing. PACURARU EUGEN
] șef de schimb laminorul 800 C.S.H.

i Prevederile Plenarei au însuflețit 
) întregul nostru colectiv
< Eu lucrez la cuptorul nr. 3 în vechea oțelărie 
(natului. Am putut să-mi dau seama că agregatul 
ynează mai bine atunci cind noi toți depunem mai
Cflet în munca de zi cu zi. Așa am trecut Ia scurtarea dife- 
jritelor operații care se efectuează pe șarja de oțeL Printr-o 
(colaborare mai strînsă cu macaragii am redus perioada 4e în- 
jcărcare. Oamenii din echipă au reușit să execute reparațiile 

/la cald și evacuarea oțelului din cuptor mai repede. Timpul
< economisit l-am folosit pentru producerea a sute de tone de 
/oțel în plus. Trebuie să arăt și faptul că in acest an <.m 
lluptat cu toții pentru elaborarea șarjelor de mare tonaj și 
/pe cit posibil rapide. Așa am ajuns ca pînă la 1 decembrie, 
î echipa noastră să-și întreacă angajamentul anual de 1.800* 
Itone oțel peste plan, cu 73 tone de oțel și sîntem hotărîți

/ca pînă la finele anului să mai producem cca. 100 tone peste 
( angajamentul nostru.
< Am cîștigat cu toții o bună experiență în lupta pentru1 
jmai mult oțel. Aceasta ne ajută să dăm viață mărețelor sai- 

^cini ce ni le trasează lecenta plenară a partidului nostru.

i
Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, in expunerea făcută la această 
plenară, arată că nouă oțelarilor ne revine sarcina să spo-, 
rim in anul viitor producția de oțel cu 22 la sută pe baza 
îmbunătățirii folosirii agregatelor existente. La noi in oțelă
rie există încă suficiente rezerve interne care să asigure în
deplinirea acestei sarcini. Prevederile plenarei au însuflețit 
Întregul nostru colectiv de oțelari, însuflețire de care dă do
vadă și echipa pe care o conduc.

Noi ne angajăm ca de acum înainte, obiectivul principal 
in întrecere să ne fie sporirea necontenită a producției, pro- 
iuctivității muncii și reducerea prețului de cost al oțelului.

. MOGONEA CONSTANTIN
orim-topitor O.S.M.I — C.S.H.

Ca planul anual îndepliniiMarți. 8 decembrie a orele 18, colectivul fabricii de agio merare a minereurilor uin combinat a început să producă primele tone de ag oraerat în contul anului 1960. Pînă ieri dimineață muncitorii acestei fabrici au trimis furnalelor
Fapte praltoareIn zilele ce au urmat după plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 decembrie a. c., oțe’arii din secția Il-a a combinatului siderurgic Hunedoara au răspuns chemării partidului prm fapte grăitoare. In ziua de 6 decembrie ei au elaborat zece șarje de mare tonaj raoide atingind un indice de 9 tone pe metru pătrat de vatră de cuptor. O- țelarii de la cuptorul nr. 1 conduși de prim-topitorit Orelt 

Paul, Maier Augustin și Opriș

ramuri 
șl calitățile,

am realizata 
laminorului) 

sarcina tra-1

a combi- 
funcțio- 

mult su-

peste 1.500 tone minereuri a- glomerate în contul anului viitor.Odată cu aceasta, agiomera toriștli au raportat ci economiile realizate la prețui de cost depășesc valoarea de 1.300.000 lei.
Avram au realizat un indice nemaiintîlnit in oțelărie — 11 tone pe metru pătrat de vatră. Datorită realizară unor Indici de exploatare a cuptoarelor cu mult superiori celor anteriori, oțelarii au produs într-o singură zi pe, te sarcinile planificate 780 tone oțel. In ziua următoare succesul a continuat. Alte nouă șarje au fost elaborate Intr-un timp scurt. Timpul de elaborare a fost sub opt ore.



Pe tema unui contract colectiv

înde- dinspu-ne 
îndeplini- 
din con- 
anul a-de altă 
că anul 

noa-

date în expioa- acesta la Hune- 
cunoscute. In- noastră a e- 

lîngă acestea, alte loca- 
între prin
se numără 
două cup- 
(al treilea

t Zilele trecute un redactor 
\ al ziarului nostru a avut o ? convorbire eu tovarășul Mi- 
S hăilă Gheorghe, președintele / comitetului de întreprindere 

\ al I.C.S.H., pe marginea ( plinirii angajamentelor 
l contractul colectiv./ — Vă rugăm să

( neți cum stați iu 
) rea angajamentelor 
S tractul colectiv pe 
) cesta ?( — Spre deosebire
J dată, putem spune \ acesta întreprinderea
S stră s-a achitat mai bine de ț obligațiile ce-i
\ contractul colectiv.i palele obiective 
y realizate și / tare anul 

V doara sînt ? treprinderea 
l xecutat, pe / construcții și în 

( lități. La Călan, 
J cipalele lucrări 
(terminarea celor 

toare earbofluide 
se găsește în curs de con
strucție), reparația capitală \ a furnalului nr. 1 care a in- 

, trat în funcțiune și altele. 1 Prin efortul colectiv al mun- 
/ citorilor și tehnicienilor pla- ( nul anual valoric pe între- 
) prindere a fost realizat in i 11 luni în proporție de 89,93 
) la sută, iar sarcină de re- f ducere a prețului de cost 

\ în primele 10 luni a fost în- < deplinită în proporție de 
S 97,01 la sută. Printre mă- I șurile care au asigurat acest 
\ succes și de mai mare im- 
< portanță sînt cele cu privire

Un om pricepui dar nepăsătorTovarășul Teodorescu Alexandru, șeful taberei S.F.U. nr- 2 I.C.S.H, este un om priceput, cu m uită putere de muncă. In aceleași timp însă, tovarășul Teodorescu este u- neori nepăsător față de condițiile în care trăiesc oamenii. Despre acest lucru vorbesc însăși cearșafurile și fețele de perină care nu s-au schimbat de o lună de zile, lipsa de 

Ia reducerea cheltuielilor indirecte cu 10 la sută, a cheltuielilor de manoperă, consum de materiale și utilaje cu 4 la sută etc.— La capitolul probleme sociale vreți să ne spuneți cîteva rezultate ?— Voi da cîteva exemple fost co- do-în acest domeniu. Au 
zugrăvite dormitoarele 
lective care apoi s-au 
tat ' ‘u mese și scaune. La 
cantine s-au luat măsuri 
pentru îmbunătățirea mesei 
și au fost asigurate cu ve
sela necesară. Acum este în 
curs de rezolvare (deși tre
buia la începutulrevin din 

Princi- .
industriale problema deservirii 

cu regim dietetic la 
nele noastre, pentru 
suferinzi servesc în 
masa la cantina dietetică a 
combinatului. Și în domeniul 
protecției muncii s-au luat 
unele măsuri. Tuburile cu 
oxigen au fost asigurate cu 
inele de cauciuc, robinete și 
manometre corespunzătoare.

Pentru educarea oamenilor 
în spiritul respectării nor
melor de tehnică a secu-. 
rității muncii pentru preve-( 
nirea accidentelor de muncă J 
au fost organizate vizionărl( 
de filme documentare 
vind protecția muncii,

— Dar în domeniul 
cultural-educative ce 
tate ați obținut ?

— Și în acest domeniul avem realizări. A fost deoa- 
șit planul de școlari zire pentru meseriile de zidari, 
manevrănți de utilaje, 'lul-( gheri și instalatori de apă

anului) 
mesei 
Canti- 

că ?ei 
prezent

pri- 
e*c.

muncii 
rezul- 

curățenie din dormitoare, etc. Aceste neajunsuri cit și faptul că în dormitoare este trig din cauza cantității mici de cărbuni ce se dau pentru încălzit, poate că ar fi remediate dacă responsabilul taberei s-ar interesa mai îndeaproape de situația dormitoarelor.ANDREI STELIAN muncitor I.C.S.H-

s-au școlarizat în plus 24 ( 
zidari șamotori și 23 tir. - )
plari. In domeniul mun ii fculturale în cadrul îit <■- \
prinderii, s-au desfășurat ( 
concursuri, ,.Cine știe cîști- j 

gă” pe temele : „Pușkin și / 
operele sale”, „Viața și acti- 1 
vitatea scriitorilor noștri > 
contemporani”, ,,Realizările \ 
regimului nostru democrat J 
popular în cei 15 ani de la S 
eliberarea patriei”, „Căile de ! 
reducere a prețului de cost 
și creșterea ^productivității i 
muncii”. S-a cumpărat echi- ( 
pament sportiv pentru ejhl- î 
pa de fotbal „Constructorul” ( 
și alte materiale sportive, j 

De asemenea, biblioteca a / 
fost dotată cu cărți noi în 1 
valoare de 17.000 lei. lmper- 2 
tant este că anul acesta 4 \ 
crescut cu 520 numărul ci- J 
titorilor. Nu putem evidenția S 
activitatea artistică a forma- > 
țiilor noastre de amatori j 
pentru că nici acum n-am / 
reușit să le asigurăm o con- j 
du 'ere competentă. \

HĂRNICIEîndată ce mașina nr. 1 de- aglomerare s-a oprit pentru reparația planificată, tinerii lăcătuși au inconjurat-o ca pe un „musafir”. I-au cercetat, împreună cu maiștrii și mecanicul șef al fabricii, tovarășul inginer D. Popovici, starea în care se află și reparațiile ce trebuie făcute. Apoi s-au a- pucat de lucru. Era multă muncă. Unele piese trebuiau reparate șl montate la loc, altele înlocuite. Au lucrat în ritm viu cîteva zile și Încă nu răzbiseră.Maistrul Vlaicu Aurel a făcut atunci o socoteală. A spus și cîtorva tineri că după calculele lui reparația ar fi posibil să depășească timpul planificat. Filip Dumitru, unul dintre tinerii lăcătuși mai îndrăzneți, n-a fost de aceeași părere cu maistrul. „Vom termina lucrarea — nu mai tir-

Un măreț program de dezvoltare
a economiei naționale

(urmare atn pag. l-a)înreprinderilor, utilizarea cit mai eficientă a suprafețelor existente. Numai pe seama îmbunătățirii folosirii agregatelor siderurgice se va realiza în anul 1960 un spor de producție de cca. 70.000 tone fontă, 170.000 tone oțel și 115.000 tone laminate și țevi. De aceea în atelierele mecanicului șef din întreprinderi, phpacită’ile de producție și forțele de muncă vor trebui folosite în cea mai mare măsură pentru modernizarea mașinilor, pentru mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, folosindu-se pe scară largă creditele bancare pe termen scurt, puse la dispoziție în acest scop.In fiecare loc tie muncă e- xistă suficiente rezerve interne care să ducă la reducerea normelor de consum la materia primă și materiale în anul 1960.In vederea realizării obeic- 
ziu, ci mai înainte”, a spus el. Și a avut dreptate. Cu toate că lucrările efectuate au fost destul de grele, mașina de aglomerare nr. 1 a reintrat în producție cu opt ore mai înainte decît prevedea graficul.Tovarășul Filip a stat de vorbă cu tinerii lăcătuși, meni bri ai brigăzii de muncă patriotică. Socotind ca o sarcină de onoare terminarea reparației înainte de termen, în duminica următoare tinerii briga dieri au muncit voluntar 156 ore. In aceeași zi, ei au schimbat piesele sistemului de funcționare al ciurului de pat au pus la punct pendularul șî alte mecanisme.Cu deosebit elan au muncit brigadierii lăcătuși Dinuță loan, Clima Nlcolae, Caly Denes si Ghiboș Constantin.CAT AN A IULICA corespondent 

tivelor economice pe anul I960 partidul cheamă pe toți muncitorii, inginerii și tehnicienii ca începînd din primele zile ale noului an să desfășoare cu toată energia lor întrecerea socialistă, să descopere și să folosească din plin rezervele interne existente în economie în scopul sporirii producției și productivității muncii.încrederea nestrămutată în forțele sale creatoare și în conducătorul său devotat — partidul, care va avea în a- nul 1960 cel de al III-lea Congres — clasa muncitoare va porni cu entuziasm la realizarea noilor sarcini ale industrializării socialiste. Sarcini care chezășuiesc un nou și puternic avînt al economiei și culturii, noi izbînzi pe , drumul făuririi bunei stări a întregului popor.
Discutînd sarcinile 

de viitorExpunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la recenta plenară a C.C. al P.M.R. e însuflețit nespus de mult pe side- rurgiștii hunedoreni. Marți după-amiază a avut loc plenara lărgită a comitetului de partid din C.S.H. Cu acest pri’ej, to • varășul Nicolae Cătană, director general al combinatului a făcut o expunere asupra documentelor plenarei din 3—5 decembrie a. c. șl a prezentat cifrele de plan ce revin combinatului hunedorean pe anul 1960. Participanții la plenară au arătat cu profundă satisfacție și interes că sarcinile trasate de partid sider irgiștilor hunedoreni pentru anul viitor sînt mobilizatoare și pe deplin realizabile. Furnaliștii, cțelarii, laminatorli, cocsarii și alți si- derurgiști s-au angajat ca în anul ce urmează să-și realizeze cu cinste sarcinile ce le revin.
♦

Spre o producție mărită de oțelSala colțului roșu al oțelă- riei noi, e arhiplină. La obișnuita consfătuire de producție, au mai luat parte tovarășii Nicoiae Cătana director generai ai combinatului, Bach nev Iordan, secretar a! comitetului de paitid, Achim Ioaiî președintele ci miletului de întreprindere, precum și numeroși șefi de servicii din combinat.
Cînd toate torțele 
sînt uniteAșa cum se spunea in darea de seamă prezentată de tovarășul inginer y’enescu Mircea, șeful sectorului, în ultimele două luni oțelăria nouă a avut rezultate frumoase în ceea ce privește îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan.Activitatea neîntreruptă a tuturor oțelurilor se caracterizează printr-c continuă întărire a simț ui ui de răspundere personală la fiecare loe de muncă, pilntr-o muncă Intensă deifășurată împotriva pierderilor de oțel și a

staționării agregatelor. Acea-sta a permis ca in luna noiembrie la O.S.M. 1 să se obțină cu aproape 3.000 tone mai mult oțel, față de sarcinile planificate : De asemenea. ajustarea cuptoarelor. Martin intr-un timp record și reparațiile la vatră au fost mai scurte și de bună calitate, ducînd incotestabil pe o- țelari spre succesul amintit.Sarcinile de producție au. fost repartizate pe oameni șij urmărite îndeaproape de șefii, de echipe și fnaiștrii de la elaborare. Controlul și îndrumarea permanentă a tuturor muncitorilor a demonstrat șefilor de schimburi că în felul acesta rezultatele muncii sîntf mult mai bune. Ca urmare, punînd în joc priceperea sa și a oțelarilor fruntași, schimbul condus de tovarășul inginer Birișteică, unde la elaborare lucrează maistrul Sirca Ti- beriu s-a clasat in luna noiembrie a.c. ca schimb fruntaș la oțelărie, avlnd 117» tone oțel peste sarcinile da plan. Tot in luna noiembrie 
au fost elaborate pe cele trei 
schimburi de producție majo

ritatea șarjelor în cadrul sortimentelor planificate, iar turnările au fost făcute în cea mai mare parte in condițiunl corespunzătoare. Aducerea cuptoarelor la un profil normal, preocuparea muncitorilor de la hala de turnare pentru îmbunătățirea condițiilor de uscare și montare a dopurilor de turnare și alte metode de muncă, sint continuate cu succes și pe mai departe. In luna noiembrie durata medie de zidire a oalelor a scăzut sub timpul admis, mărindu-se totodată durabilitatea lor. Rezistența oaleior a crescut de la 6,3 turnări în luna octombrie, la 7,1 turnări în luna noiembrie. A crescut de asemenea indicele de utilizare al cuptoarelor, ajungînd să fie pe întreaga oțelărie îr medie de aproape 6 tone oțel pe m.p. vatră cuptor și zi calendaristică Paralel cu aceasta consumul de dolomită a variat zilnic între 30—42 kg pe tonă, față de alte luni cînd se consumau cîte 60 kg. pe 
tona de oțel.

Dare* de seamă cit și țeva» 

rășii care au luat cuvintuJ, au scos în evidență eforturile colectivului de oțelari, zidari, e- lectricieni, apaductieri si lăcătuși care au contribuit efectiv prin munca lor la creșterea producției de oțel. Printre a- ceștia se află tovarășii Stan- ciu Aurel, Paraschlv Nioîae și alții. Merită a mai fi scoasă în relief munca depusă de echipele de oțelari, conduse de prim-topitorii Orelt Paul, Enache Constantin șl Karamia- lis Teodor.
Unde duce lipsa 
de colaborareIn ceea ce privește nemde- plinirea sarcinilor privitoare la prețul de cost, participatițil la discuții au arătat că poartă o mare răspundere în această direcție serviciul tehnic al cărui șef este tovarășul inginer Klokl Oscar și serviciul preț de cost De la aceste servicii a pornit creșterea nret’’- lui de cost la oțelărie. Aprovi- zionînd cuptoarele cu minereu din import precum și cu sita materii costisitoare s-a încărcat prețul de cost, cu 20 lei pe fiecare tonă de oțel Comuniștii de la oțelărie, au cri

ticat aspru atitudinea pasivă șl a altor servicii din combinat. Spre exemplu, în fiecare lună cuptoarele Martin au țilanlfl- cat să consume printre altele și șutaje, țunder, dar în luna noiembrie ele nu au putut îi aprovizionate cu aceste materiale, fapt ce a făcut să se consume mai mult fler vechi din comerț, ceea ce a dus la ridicarea prețului de cost al oțelului.La oțelăria nouă au existat însă și pierderi de oțel pe oală la fiecare schimb, s-au produs erupții, perforări de praguri, pierderi de oțel în urma elaborării șarjelor reci, care se ridică la cantități importante de oțel pierdut. înlăturarea acestor deficiențe impune luarea măsurilor corespunzătoare cît mai urgent. Din consfătuire a reieșit că pentru sporirea producției de oțel trebuie să existe o strînsă colaborare între oțelărie și serviciile aprovizionare, tehnic, direcția transporturi ș. a. care pot să-și aducă contribuția la desfășurarea ritmică a procesului de producție și la folosirea întregii capacități de producție de care dispune no
ua oțelărie a combinatului.



APROVIZIONAREA de iarnă a populației .— 
în atenta sesiunii sfatului popular orășenescAșa cum am informat cititorii noștri în numărul cut al ziarului, în ziua de 5 decembrie deputății din raza orașului Hunedoara, întruniți in cea de-a Vll-a sesiune a sfatului popular orășenesc, au analizat felul cum a muncit comitetul executiv în problema asigurării aprovizionării oamenilor muncii cu mărfuri de .arg consum.Din darea de seamă, prezentată de tovarășul Șoldan Teodor vicepreședinte al sfatului popular orășenesc, și din dis- ! cuții a reieșit că datorită preocupărilor ce le-a avut comitetul executiv față de buna aprovizionare și deservire a populației, în ultima 
perioadă rețeaua comercială a foss mărită considerabil. Astfel s-au deschis incă 11 unități de desfacere, iar pină la sfîrșitul anului se vor amenaja și se vor deschide alte unități de desfacere și anume : două magazine alimentare, bufet expres, un magazin bijuterii, o unitate legume și fructe, precum restaurant cu regim de siune.Datorită măririi rețelei merciale, în acest an, loarea mărfurilor desfăcute populației a crescut cu 8,97 la Hhtă față de aceeași perioadă a anului trecut.Această creștere la principalele produse industriale se prezintă astfel : la țesături de bumbac, lină și mătase cu 8,92 la sută, la tricotaje cu 32 la sută, la confecții cu 33,16 la sută, la încălțăminte cu 32,97 la sută, la mobilă cu 28,53 la sută, la aparate de radio c 40 la sută etc. Valoarea mărfurilor desfăcute cu plata rate in lunile septembrie, octombrie și noiembrie a crescut ia 3.214.000 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 271 la sută față de aceeași perioadă a a- n,ului trecut.O creștere însemnată s-a înregistrat și la desfacerea produselor alimentare. Această Keștere exprimată în procen- se prezintă astfel : la pîf- ne 3,29 la sută, la zahăr 3 ia sută, la grăsimi 9,39 la sută, la preparate carne 18,87 la sută, la carne 5,45 la sută, la făină 21 la sută, la lapte 48 la sută.Paralel cu acestea, comitetul executiv a luat măsuri corespunzătoare și în vederea asigurării fondului de marfă necesar oamenilor muncii în perioada de iarnă. Sectorul alimentar de pildă va pune la dispoziția consumatorilor ur-

tre-

model și pen-

Mai multă atenfie propunerilor 
de inovații

mătoarele cantități de produse de larg consum : 2.766 tonepîine, 385 tone făină, 375 tone făină mălai, 480 tone carne, 137 tone ulei, 110 tone slănină și untură etc. Valoarea produselor industriale ce stă în momentul de față la dispoziția consumatorilor se cifrează, la peste 14.000.000 lei.Deși planul de aprovizionare cu legume și fructe pe anul 1959 nu s-a realizat de cît în proporție de 92,1 la sută, totuși pină în| momentul de față prin unitățile O.A.D.L.F. și Gostat s-au vîndut populației 882 tone cartofi, 86 tone cea pă, 175 tone varză etc. In luna decembrie și trimestrul I al anului 1960, vor fi puse la dispoziția consumatorilor încă 871

tone cartofi, 71 tone ceapă, 27 tone rădăcînoase, peste tone murături și altele.In cadrul acțiunii de aDro- vizionare pentru iarnă, tetul executiv a acordat o atenție deosebită și asigurării populației cu lemne de foc. Pe baza tichetelor s-au distribuit oamenilor muncii peste 80 11 sută din drepturile aferente trimestrului IV, ceea ce dovedește că pînă la sfîrșitul anului va fi distribuită întreaga cantitate prevăzută pe acest an.Apreciind pozitiv rezultatele obținute în buna aprovizionare și deservire a oamenilor muncii cu produse industriale și a - G. /6LD

100
comi-

(Continuare în pag. IV-a)

Se întreabă unii și pe bună dreptate : unde a găsit colectivul I.C.S.H.mestrul 1 al anului acesta, de a obținut locul doi pe re giune în rezolvarea și aplicarea a cît mai multe propuneri de inovații în procesul de producție? La această întrebare, după situația din semestrul II a.c. e și mai greu de dat răspuns. Pe măsură ce timpul a trecut felul de a muncii în cadrul cabinetului tehnic a fost schimbat, lată că din luna februarie a.c. la cabinet își face „stagiul" dosarul de inovație cu privire la confecționarea unei mașini de șlefuit cărămizi la melanjor. De atunci însă timpul a trecut și autorii mașinii n-au primit recompensa cuvenită. Aceasta fiindcă tovarășul Vlad Tibe- riu, responsabilul cabinetului tehnic, a lăsat propunerea 10 luni nerezolvată, așa cum se obișnuiește la I.C.S.H. Oare din cauză că i s-au schimbat autorii...?Vlad nu a tocmească sau nu a cum Se „plinge“ deseori.Mai există propuneri de i- novați! care nu sînt rezolvate de luni de zile. De pildă maistrul P. Biterman de la

cabinetului tehnic atîta energie în se-

Sau că tovarășului avut cine să-i informele legale, avut sprijin, așa

Poftă bună, copii!

Primele rezulComitetul executiv al sfatu- deschis în ziua de 5 decem-lui popular orășenesc a ținut brie în blocul nr. 62, iar în ce‘ — -----privește problema aprovizionă-. rii cu benzină a cetățenilor ce dețin autovehicule (mașini, motociclete etc.), ' s-a stabilit o cantitate de 12.000 litri benzină ce se va desface în anul viitor.In curs de rezolvare sint și alte numeroase propuneri făcute de către muncitorii din cele trei mari sectoare de ac-

la C.S.H. audiențe cu oamenii muncii.Deși a trecut un timp relativ scurt de cînd au avut loc audiențele amintite, comitetul executiv care a ținut cont de propunerile făcute a și trecut la înfăptuirea multora din ele. De pildă,'în urma propunerii de a se înființa un debit de țigări în O.M., acesta a și fost

t a ttivitate hăoară,20 decembrie a. c. un număr de trei magazine alimentare, două din O.M. și unul din orașul vechi, vor funcționa în două schimburi, în vreme ce pentru buna aprovizionare cu confecții pentru copii se va deschide pină in ziua de 15 decembrie un nou magazin în str. Lenin, (fostul local al restaurantului Rusca).

*

eale combinatului. Bu- începind din ziua de

FRUNTAȘI ai muncii 
patrioticeIn urma chemării tinerilor craioveni, tineretul din brigăzile de muncă patristică din secția mecanică au participat zilele trecute la demolarea fostei magazii centrale a corn ■ binatului, unde au efectuat Un număr de 100 ore muncă voluntară. 'Pentru a cinsti cu noi succese conferința orășenească de partid, tinerii din brigăzile de muncă patriotică din secția mecanică și-au propus să colecteze peste 30 de tone fier vechi și să efectueze un însemnat număr de ore de voluntară secției v muncă la înfrumusețarea ti ■* » 14

AMARIEI IOAN 
eerespondept

Citeva tablouri în ulei de un colorit viu, ilustrînd po- vestea „Capra cu trei iezi’’, , îți sugerează imediat Ideia că , te afli în lumea celor mici, i Intr-adevăr este vorba de ' secția de copii a spitalului ' unificat din Hunedoara. ’ O mamă cu ochi înlăcră- mâți strînge intr-un șal alb’ un copil blond cu o căciu- . liță trasă bine peste urechi. ’ Cu pașii grăbiți se îndreaptă spre cabinetul medical. O ' clipă copilul pare să fi uitat de durere și privește nelă- , murit în jur. Se sperie de , doctorul în halat alb, ca a- ■ poi cu citeva promisiuni fă- 1 cute la întîmplare să reu- ' șească să-1 consulte, l'e chipul mamei se citește ne- ' răbdarea și grija. Doctorul, respiră ușurat, copilul este tiță’într-o pijama . suspect de o ----------- ’■ - -- - - •> care însă devineîndată ce copilul îngrijit. Copiiul degetul în gură, imnujorați de emoție și o- chii la povestea de pe tablou. Boala nu este prea gravă, cu toate acestea i se

vor da medicamente și peste citeva zile va fi sănătos.Am privit ochii mamei în care se iviseră două luminițe vii.Este prima secție de copil a spitalului din Hunedoara.
plecat din salon mal departe lăsînd-o cu păpușa în mină, intr-un alt salon, pe buzele arse ale unei fetițe se ve dean reminiscențele unei boii mai grave. Groza Livla de 10 luni, fiica instalatoru-

de
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La secția de copii 
a spitalului unificat

jAni în șir copiii muncitorilor lipsiți de îngrijire și control medical în timpul regimului burghezo - moșieresc au fost secerați de epidemb și boli.Intr-un alt salon, o fe-____ . B _ roz, cu pneumonie cîțlva zulufi rătăciți, se juca . , cu o păpușă. Am întrebat-ocum o cheamă. Mi-a răspuns, nedeslușit, Mariana. Fetița a fost bolnavă cu cî- teva luni în urmă, dar îngrijită cu multă atenție și răbdare Mariana este astăzi pe cale de vindecare. Am

curabilă de este bine rămîne cu cu obrajii

lui Groza de la I.C.S.H., este în perioada de convalescență. Deși a avut septicemie, acum mama stă lingă ea și așteaptă s-o ia acasă.Cu mult devotament sora utemistă Simeria Adela, a- leargă de la un pat la altul, acoperă copiii dezveliți și îi alimentează.întregul corp medical depune efort pentru îngrijirea și însănătoșirea copiilor. Fapt concludent este mortalitatea aproape inexistentă.
Pentru îngrijirea copiilor

instalații propune : „Tăierea cu gaz metan a țevilor"; „Noul tip de generator de sudură oxiacetilenică", care deși se aplică în producție diiid randamente foarte bune n-au fost soluționate nici pî- nă acum de cabinetul tehnic. La fel tovarășul F. Hutter propune un dispozitiv electric pentru dezghețarea țevilor iarna, etc. Amintim că toate propunerile trimise „forului ‘ competent (cabinetului tehnic) au avut prototipurile executate, iar autorii n-au primit nici-un sprijin tehnic- Nu mai vorbim de a- jutorul moral. Trec lunile în șir — spun muncitorii — și la multe propuneri de inovații nu sînt calculate economiile ce le aduc, iar unele construcții sînt date în folosință și se uită de inovațiile folosite acolo.întrebăm pe tovarășul V. Gheorghiu și T. Vlad știu ce economii aduc inovațiile a- mintite, care se aplică de la 15 iulie a.c. încoace.Concluzia care se desprinde este ca direcția tehnică să ia măsuri imediat de îmbunătățire a activității cabinetului tehnic din I.C.S.H.N. SORIN
avut loc orășenescmembrii

Plenara comitetului 
orășenesc de partid Ieri după masă a plenara Comitetului de partid Hunedoara.•Cu această ocaziecomitetului au ascultat expunerea tovarășului Colceru Aron prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, care a vorbit despre o seamă de probleme economice, po'itice și organizatorice, precum și despre munca de propagandă și agitație.Membrii comitetului care au luat cuvîntul pe marginea expunerii, au făcut numeroase propuneri legate de problemele ridicate cu acest prilej.

și pentru buna desfășurare a serviciului medical ar fi de dorit ca direcția administrativă a spitalului să dea o mai mare atenție curățeniei. Deși tablourile au caracterul de a da o notă mai caldă, ea este umbrită de întunecimea pereților. Linjeria copiilor să fie schimbată mai des, să se confecționeze pe cît este posibil pijamale și botoșei de o culoare plăcută ochiului copiilor. In ce privește alimentația acestor copii, să se dea o mai mare atenție de către centrul de lapte atît calității laptelui cît și cantității pe care o livrează. Laptele constituie o parte din baza alimentară a acestor copii și este nevoie să se țină cont în primul rînd de spital.Copiii sînt viitorul de mîi- ne al patriei noastre.datoria de a-i îngriji cît mal bine și de a le crea cor in așa fel incit să devină tineri sănătoși și cu dor de muncă în realizarea vieții noi.
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La Pittsburg a isbucnif 
o mare grevăPITTSBURG (Agerpres). La 8 decembire în centrul dustrial Pittsburg a izbucnit o mare grevă la care salariații de la căile troleibuse precum și autobuse.Circulația complet.Greva a faptului că cietăților au refuzat să satisfacă revendicările muncitorilor

a fost
in-participă ferate și șoferii deparalizatădatorităizbucnit administrațiile so-

PARIS (Agerpres). — La 8 decembrie la Paris au început lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Francez. Pe ordinea de plenarei figurează două bleme :— Situația de la satelianța clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare. Raportor
zi a pro-și a-

Aprovizionarea
EEEEEE sesiunii

(Urmare din pag- IU-a)limentare, atît darea de seamă, cit și deputății, care au luat cuvîntul au scos la iveală o serie de neajunsuri, ce mai e xistă în această problemă.Deși au fost obținute rezultate frumoase, au arătat tova rășii Ciorogaru Letiția, Răcea- nu Viorel și alții, totuși în direcția dezvoltării rețelei de desfacere mai sînt lipsuri. Astfel în unele cartiere ca O.T.. locuințe individuale, rețeaun comercială încă nu satisface în condiții optime nevoile cumpărătorilor. Iar în ce privești centrele de pîine nu sînt judi- ios amplasate în oraș. Astfel în timp ce pe str. Moloto/ sînt 3 unități unde se vinde pîine. pe străzile K. Marx. A. Vlaicu Gh. Barițiu și altele nu există niciuna. Va trebui studiată posibilitatea de a rezolva și a- cest neajuns.’Alți deputați ca tovarășii la remschi Constantin, Laszlo An ton, Gostian Aurora, au criticat comitetul executiv pentru faptul că n-a luat măsuri corespunzătoare în vederea re - zolvării neajunsurilor ce mai

Comitetul Politic al O.N.U. 
cere încetarea focului 

în Algeria dezbaterile pe marginea problemei algeriene.La discuțiile care au durat exact o săptămînă au participat reprezentanți a peste 50 de țări. Cu o majoritate de voturi comitetul a aprobat proiectul de rezoluție prezentat de delegațiile a 22 țări din Asia și Africa. Pentru ~roiect au votat delegațiile a 38 de țări printre care ale țărilor din A- sia și Africa și ale țărilor socialiste. împotrivă au votat delegațiile a 26 de țări — ale S.U.A., Angliei și ale aliaților lor din blocuri militare. 17 delegații s-au abținut de la vot. Printre acestea au fost gații ale unor stateamericane, precum și delegațiile Japoniei, Iranului, Suediei, Finlandei și LaoSului. ția franceză a lipsit, luția adoptată de Politic se exprimă oîngrijorare în legătură cu continuarea operațiunilor militare din Algeria și se consideră ca actuala situație din această țari reprezintă o primejdie pentru pacea și securitatea Internațională. Rezoluția cere insistent ca cele două părți intere sate să înceapă tratative pentru a crea condițiile necesare în vederea traducerii cit mai grabnice în viață a poporului algerian laterminare, precum și condiții pentru încetarea focului în Algeria.

și tratativeNEW YORK (Agerpres). — In seara zilei de 7 decembrie Comitetul Politic al Adunării Generale at O.N.U. a încheiat
Noi proteste împotriva rușinosului

Dusseldorfproces de laBERLIN (Agerpres). — Organizațiile obștești din R.D.G. continuă să protesteze împotriva rușinosului proces de la Dusseldorf intentat luptătorilor vest-germani pentru pace.Conducerea Uniunii juriștilor democrați din Germaria a cerut să se acorde libertate activiștilor mișcării vest-ger • mane pentru apărarea păcii, să înceteze procesul de la Dusseldorf și să se pună capăt politicii „războiului rece”. După cum transmite agenția A.D.N., în rezoluția adoptată de conducere se spune : Procesul de la Diisseldorf intentat tepre-

zentanților Comitetului luptătorilor pentru pace din R. F. Germană este o lovitură dată tuturor oamenilor din Germania occidentală care se pronunță pentru slăbirea îrcordă- rii internaționale, pentru înțelegerea reciprocă și pace. Cu ajutorul acestui proces, subliniază autorii rezoluției, mili- tariștii vest-germani încearcă să se opună destinderii încordării care s-a conturat în lațiile internaționale, să piedice orice înțelegere pe treaga Germanie și orice țelegere internațională.
re- îm- în- în-

dele- latino-

Declarația P.C. din Venezuelași-l avertizează împotriva complotului pus la cale de reac- țiunea internă în vederea unei lovituri de stat împotriva actualului guvern. Declarația arată de asemenea că'adepții fostului dictator Perez Jimenez, în complicitate cu capitaliștii mo- nopoliști, caută să creeze în țară o „stare de panică economică”.In declarația sa partidul comunist cere guvernului Betancourt să ducă o politică în folosul poporului și să rezolve problemele urgente.

CARACAS (Agerpres). —Toate ziarele au publicat declarația Partidului Comunist din Venezuela care cheamă întregul popor la ascuțirea vigilenței

— Waldeck Rochet, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.C. Francez.— Lupta oamenilor muncii pentru apărarea revendicărilor lor. Raportor Gustave Ansart, membru supleant al Biroului Politic și membru al C. C. P. C. Francez. al
de iarnă a populației — în atenfia 
sfatului popular orășenesc —■■—-----a dus la aglomerări in unita țile de desfacere. De asemenea, a fost neglijată și problema a sigurării sortimentului la carne, deși la acest produs exista posibilități de asigura»» completă și continuă a cerm țelor populației.Toate aceste lipsuri se dat resc în mare măsură și faptu • lui că deputății care fac parte din comisia permanentă pe i tiu problemele de comerț »i cooperație, prea puțin au aji. tat comitetul executiv. Această comisie în cursul anului 1959 a fost ca și inexistent.' Ea n-a prezentat tin>/> de un an comitetului executiv nici- o propunere în acest sens. A ■ roape același lucru te poate spune și despre echinî'e de control obștesc a căror existență a fost doar pe nlrie.In încheierea sesiu ui pe baza propunerilor făcue ,<e di- putați, a fost adoptată o ho-ă- rîre, care prevede masuri co respuzătoare în vederea îmbunătățirii aprovizionării oamenilor muncii din oraș U Hunedoara cu produse alimentare și industriale.

un trebui scurtși r» noa arăt--»*

există la „Combustibil”. Spre deosebire de alte orașe în Hunedoara lemnele se distribuie netăiate, iar transportul Io» costă aproape tot atît, ca prețul de cumpărare, aceasta din cauză că la centrul de distribuire a combustibilului, cărăușilor li s-a permis să facă orice, neexercitind nimeni control asupra lor. Va pus capăt în cel mai timp acestei situații.Lipsuri serioase sint activitatea organizațiilor stre comerciale — audeputății Petre Gheorghe. Ghi - țulescu Gheorghe și alții. Astfel conducerea O.C.L. produs-» industriale neținînd cont de u nele cerințe ale populației, a neglijat aprovizionarea lor cu sortimente de sezon ca : lenjerie de corp plușată, șepci tricotate de lînă pentru copil, ciorapi bărbătești, încâlțâmin te cu talpă de piele etc. Și . -> sectorul alimentar se prezintă o situație asemănătoare. Aim la unele produse de bază ca ulei, unt, zahăr, preparate de carne, lapte, etc., aprovizionarea s-a făcut în salturi, ceea ce
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Pornind dintr-un anumit punct, utilizînd săritura aiu
lui de la jocul de șah, veți găsi cinci versuri dincr-o poe
zie a unul mare clasic ai literaturii noastre, titlul el, și ma
rele eveniment revoluționar din Franța.

Rebus criptografic (2,7,2,3,4,7,140)

Dezleg r a 
in număr i 

viitor

Redacția și administrația : Pia ța Libertății nr. 11 Etaj — te leton 2669. Tiparul: întrepr. „Iii? Pintille” Hunedoara.


