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un an1960“
Izbi nz nor

Șeful de echipă 
Sider Francisc de 
la laminorul de 
800 pînă în pre
zent are mai mul
te inovații care 
au și fost aplica
te. Un ajutor pre
țios în muncă el 

> imește și de la 
maistrul Slovig 
Vilhelm.

In foto: (în 
prim plan) mais
trul siovig vh- 
heim șl electricia
nul Sider Francisc 
‘a locul de muncă.

laminate, cocs, 
date peste plan 
combinatului, in 
de 23 August 
Muncii cl. I-a“ ;

Momentu! sărbătoresc, plin 
basm, cînd bătrînul an 1959 

ne-a părăsit iar în locul lui și-a 
făcu? apariția pe poarta vremii 
„t.oarul“ 1960, abia a trecut. 
Se cuvine deci ca de la bun 
început să cîntărim în ce mă
sură au crescut roadele stră
daniilor depuse în decursul ce
lor 365 zile care s-au scurs și 
ce anume mai este de făcut 
pentru ca noul an să ne adu
că așa cum ne-am urat fiecare 
— noi bucurii și izbînzi.

J Aiunclnd numai o privire a- 
l supta *alendarului cu filele de- 
[acum învechite, nu putem să 
nu remarcăm cu deplină satis

facție faptul că munca noastra 
la tuturora, a fost in anul ’59 
deosebit de spornică, presărată 
ka fapte demne de Laudă și 
[prețuire. Mărturii in această 
[privință sint miile de tone de 
(fontă, oțel și 
[a glome; at etc.
leare au adus 
Ipreajma zilei 
11959, „Ordinul 
Imodernele agregate siderurgice, 
Iconstriicțille social-culturale și 
latîtea alte izbînzi care, Ia un 
[loc, au ridicat Hunedoara în 
■inul precedent pe o nouă 
■reaptă.
■ Bilanțul anului trecut căruia 
■-am încheiat de curînd soco
telile, a fost deosebit de fruc
tuos datorită mai ales izbîn- 
kilor repurtate de harnicii si- 
■erurgiști. In marea bătălie 
Economică declanșată între cele 
■ouă cetăți Hunedoara și Re- 
Klța, numeroase colective de 
■îuncă ale combinatului —- cele 
K la furnalele 5-6, O.S.M. I., 
^celărla electrică și cea nouă, 
Ktminorul de 800, turnătorii, 
«jlomerator etc., — au săvîrșlt 
V activitatea lor cotidiană fap- 
B; al căror ecou a făcut o-

N o a p t
Prin secțiile 
combinatului

sl-încă de cu seară, orașul 
derurgiștilor și constructorilor 
noii Hunedoarei a prins să 
vuiască de strigătele și 
chiotele acelora care porniseră 
— conform tradiției — să în- 
tîmpine cu urări de bine no
ul an ce urma să sosească. In 
acele clipe însă de entuziasm 
șl veselie, viața marelui com
binat pulsa cu aceeași forță 
vie, atotputernică. La furna
le, oțelării, laminoare, cocse- 
rie și aglomerator, acolo unde 
focul nu se stinge niciodată, 
oamenii cărora le-a revenit 
sarcina de a fi în noaptea 
asta, de revelion, la datorie, 
lucrează cu sîrg șl elan pentru 
a adăuga noi succese la cele 

». obținute pînă acum,
...înconjurați de vuetul și 

zgomot ele’ce răzbat din toa
te părțile ca un imn almun- 

colul întregii țări, trecind chiar 
dincolo de granițele patriei. 
Raportind partidului că și-au 
îndeplinit sarcinile de plan cu 
mult înainte de termen, aceste 
colective, cit și celelalte care 
le-au urmat exemplul, au dat 
putința combinatului ca din 
ziua de 26 decembrie 1959 să 
producă în contul noului an. 
Odată cu sporirea producției 
siderurgice, productivitatea mun 
cil a crescut cu aproximativ 
6%, iar la prețul de cost s-au 
înregistrat economii in valoare 
de 43 milioane lei. Datorită a- 
cestor remarcabile izbînzi și 
multor altele care vor duce ia 
înflorirea economiei noastre na
ționale, siderurgiștii Hunedoarei 
au izbutit să se situeze la loc 
de cinste și astfel să ciștige în
trecerea cu reșițeniL

Minunatelor fapte ale siderur
giștilor, celelalte colective de 
muncă din orașul nostru l-au 
adăugat altele. Bravii construc
tori au îmbogățit Inventarul 
combinatului cu noi agregate 
de înaltă productivitate care la 
un loc cu cele existente vor 
da țării un spor și mai mare 
de fontă, oțel și laminate. 
Printr-o luptă intensă, de zi 
cu zi, ei au construit și dat 
în exploatare minunatul lami
nor de 650 mm.; melanjorui 
de la noua oțelărie Martin ; 
cea de-a treia baterie de cocs 
care va produce în curînd; 
cuptorul nr. 3 al fabricii de 
var ; clubul ’nou, noul stadion 
sportiv cu 15.000 locuri etc. Iar 
pentru siderurgiștii combinatu
lui au construit și dat în fo
losință un număr de 223 apar
tamente. In același timp, entu
ziaștii muncitori din cadrul 
stațiunii 7 utilaj greu care 
dețin drapelul de fruntași pe 
ramură, cei de la Turnătoria

e d e r e
Aici, 
linie 
des-

cil, urcăm sus pe platforma 
oțelăriei Martin nr. 1. 
cuptoarele așezate în 
dreaptă, aruncă prin 
chizătuiile ușilor limbi de foc. 
In fața lor și în jur, roiesc 
ca albinele oțelarii din schim
bul maistrului Nicolae Mun- 
teanu. In vreme ce unii pri
vesc atenți prin sticlele de 
cobalt la oțelul ce se svîrco- 
lește înăuntru, alții aruncă 
de zor cu iopețile dolomită și 
var, ori iau probe de oțel, La 
cuptorul nr. 4 forfota e și 
mai mare. Cu fețele brobonite 
de sudoare, oamenii din echi
pa prim-topitorului Vasile 
Costache se pregătesc pentru 
descărcare. Minutele se scurg 
repede. Unul dintre oțelari, ia 
ultima probă de oțel. Mais
trul se uită la ea, o cerce
tează atent, apoi spune :

—- Șarja e gata, băieți. Da- 
țl-i drumul..

O bătaie de clopot și pe 

Patria și din alte întreprinderi 
ale orașului nostru, au întîmpi- 
nat noul an cu frumoase suc
cese dobîndite în toate dome
niile lor de activitate.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie 1959 a pus în 
fața siderurgiștilor și construc
torilor hunedoreni, precum și a 
celorlalți oameni ai muncit, 
sarcini deosebit de mari în ce 
privește activitatea ior în cursul 
noului an. Pentru înfăptuirea 
lor cu succes și consolidarea 
izbînzilor dobîndite in anul pre-

Aglomeratorîștiî vor pune în valoare 
noi rezerve interne

(Continuare în pag IlI-a)

1 N O V A T O 
din combi

R I 1 
n a t

La combinatul siderurgic 
din Hunedoara in anul 1959 
mișcarea de Inovații și rațio
nalizări a luat o mare am
ploare. Nu a existat zi în care 
ia cabinetul tehnic să nu îi 
prezentat pentru studii ino
vațiile realizate de către mun
citori, tehnicieni și ingineri 
în scopul îmbunătățirii pro
cesului de producție.

De la 1 ianuarie 1959 și 
pînă la sfîrșitul anului au 
lost prezentate cabinetului 
tehnic un număr de peste 
400 propuneri de inovații, 
dintre care au fost acceptate 
și aplicate 270.

Totalul economiilor post- 
calculate ce se vor realiza în 
urma acestor inovații se ri
dică la suma de peste 24 mili
oane lei.

Deosebit de importantă este 
inovația „Turnarea oțelului 
calmat cu presiune în lingo- 
tlere direct conice răcite cu 
apă“ realizată de un colectiv 
de ingineri printre care N. 
Kraft și A. Bîrsan.

v e I i o n

In vederea realizării cu succes a sarcinilor mari ce 
}ne stau in față pentru a-.ia 1960, colectivul nostru a ana-i 
[ lisat amănunțit și a dezbătut pe larg posibilitățile de ca- 
\re dispune fabrica pentru punerea in valoare a rezervelor 
fir terne nefolositc încă. In țurrma acestui’ jap‘ a j’.us1 t 
(întocmit un plan de măsuri tehnico - organizatorice cu-t 
(primind 35 de propuneri. Cităm citeva din cele mai im- 
[portante, prii aplicarea cărora vom obține o îmbunătă- 
{(ire substanțială a muncii noastre: modificarea grăta- 
irelor la bunkerele de retur; extinderea ungerii automate 
/la mașina nr. 2; mecanizarea reparării materialelor in{ 
[bunkerele de șarjă: deschiderea unui curs de minim teh- 
)nic și altele.
> Măsurile elaborate de noi, vor crea posibilitatea ca 
)in anul acesta să producem cu 20 la sută mai mult a-1 
Aglomerat, să sporim productivitatea muncii cu 22 la su
ltă, iar calitatea aglomeratului să se îmbunătățească 
\ simțitor- Preconizăm să ajungem la un conținut de fier 
/in aglomerat ae cca. 52 la sulă. 1

In anul viitor fabrica va produce, pentru prima dată 
țara noastră, minereu aulofondant. Pentru aceasta au 
început lucrările de instalații. Vor fi montate două

rină începe să curgă in oală 
un pîrîiași incandescent de 
oțel. Ca un făcut, în aceeași 
clipă luminile de pe platfor
mă și din hală se stinseră pen
tru o clipă, iar șuerul sire
nelor începu să străpungă li
niștea nopții...

— La mulți ani ! Uraaa ! 
La mulți ani 1960 ! Asta-1 
prima șarjă a noului an. No
uă ne-a revenit cinstea s-o 
elaborăm — se auzi atuncî- 
vocea unui tînăr oțelar.

— In curînd o vom da și 
noi — zise un alt oțelar din 
echipa lui Mihai Dumitru —* 
care venise acolo.

— Pînă la ziuă și noi golim 
cuptoarele -- răspunseră a- 
proape într-un glas alți oțe- 
lari din echipele prim-topito
rilor Alexandru Nojogan și 
Sergiu Costică. Noi, zise acesta

A. BALINIȘTEANU

'în 
i?» 
concasoare cu ciocane de mare capacitate ; se vor mai ț 

\instala încă cinci benzi transportoare, 4 silozuri de calcar) 
țji se vor pune în funcție două benzi metalice pentru ex‘f 
perierea aglomeratului. >

1 De remarcat că fabricarea aglomeratului autofandant( 
și folosirea lui în furnalele mari va duce la o sporire )

’semnată a volumului util al furnalelor. * /
, Desigur că noul proces tehnologic pune în fața noaj 
sțră sarcina pregătirii temeinice din punct de vederepro-\ 

) esional, a tuturor muncitorilor, folosirea celor mai a~ ) 
vansate metode privind fabricarea noului produs. Aces S 

’te probleme ne preocupă de pe acum pentru ca și in a-ț 
nul viitor să putem înfăptui cu succes sarcinile pe care\
partidul și guvernul le-a pu. s în fața noastră. (

Ing. SURDU AURELI 
șeful fabricii de aglomerarc\ 

i din C.S.Hk !

O însuflețită chemare la întrecere)
Mindru de realizările dobîndite în anul trecut și în do-\ 

rința de a transpune în viață mărețele sarcini ce se des- i 
prind din documentele plenarei C.C. al P.M.R. din 3—5 ] 
decembrie 1959, colectivul de muncă al stațiunii 7 Utila. / 
greu și-a luat pentru noul an o serie de angajamente,\ 
îchemînd totodată la întrecere toate celelalte colectivei 
de munaă ale stațiunii trustului utilaj greu pe baza ur-\ 

imătoareLor obiective: |.f ^ /
— îndeplinirea planului de producție anual cu 20 zile( 

înainte de termen: reducerea prețului de cost cu 1,5 lai 
sută față de sarcina de plan ; mărirea productivității mun 
cii pe cap de muncitor cu 3 la sută; realizarea unei e 1 
conomii la prețul de cost în valoare de 54.000 lei, iar pe( 
flecare sdlarlat în parte un beneficiu anual de 4.200 lei s 

1 —Realizarea și depășirea indicelui de exploatare al 
’ parcului activ de utilaje cu 3 la sută : reducerea timpu- ] 
'lui necesar executării reparațiilor cu 10 la sută și depăși-/ 
rea ciclului mediu de funcționare a parcului de utilaje] 

icu 10 la sută. ' ?
, La baza îndeplinirii acestor angajamente și a altora, stă] 
)un plan de măsuri tehnico-organizatorice, precum și mun-1 
ca politică ce va fi desfășurată în tot cursul anului de că] 
\tre comitetul de întreprindere și organizația U.T.M. sulA 
conducerea și îndrumarea organizației de partid. S

(Ccntinuare in pag. 2-a)
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Carnavalul elevilor**
„Alex- 
Sahia“ 

de-

albe, își așteaptă 
micii oaspeți. A- 

elanul

UZINA NOASTRA 793

Sala mare a 
clubului 
andru 
frumos 
corată cu panglici de hîrtie
roșii, roz, 
primitoare 
nimația izvorită din 
tinereții și al voioșiei este în 
apogeu. Sute de copii, alear
gă unii înspre ceilalți, alții 
se îndreaptă către părinți sau 
grupurile de profesori. Un 
clovn cu costumul în două 
culori și un coif enorm față 
de înăițimea sa stîrnește rî
sul tuturor.

In cele două colțuri ale să
lii cîte un brad înpodobit nu
mai îr. alb pare a fi presărat 
cu fulgi de zăpadă. O fetiță 
în haină de țigăncușă cu o 
năframă roșie in cap imită 
în ritm un dans spaniol.

Se aprind luminile pomu
lui, steluțe aurii, argintii, ro
șii apar deodată, 
prelung răsună în 
netele trompetelor 
începe carnavalul 
chinat celor născuți odată cu 
„Republica".

In rînd măștile defilează. 
Un costum de epocă cu o 
perucă albă buclată îl imită 
pe Moliere. O indiană cu mul
te mărgele în coc și un șal 
alb pășește alături de un ve
ritabil chinez. O împărăteasă 
din povești este o de
un costum de bulibașe cu o 
lulea interminabilă și cîteva 
tinichele atîrnate pe umăr. 
Un demon în negru alături 
de o mireasă în alb, o buni
cuță a secolului al XVIII cu 
o pălărie florentină își 
vînt cu evantaiul, iar o 
rină cu o coroniță de 
albe pe cap pășește 
în rîndurile măștilor.

Un cavaler medieval 
ieste sabia cu adevărată dex
teritate a epocii. O mască cu 
barbișon satirizează un filfi
zon specific burgheziei, iar o 
țigăncușe cu salbe multe a-

Un ah ' 
cor. In su- 
pionierilor 
elevilor în-

face 
bale- 
îlori 

felină

mînu-

Mai întîi, atunci cînd au 
lansat chemarea la întrecere 
către siderurgiștii reșițeni, hu- 
nedorenii s-au angajat să e- 
conomisească la prețul de 
cost 12.000.000 lei, apoi an
gajamentul a fost sporit la 
24 000000 pentru ca mai tîr- 
ziu după dezbaterea docu
mentelor plenarei din iulie 
a CC. al P.M.R., colectivul 
de muncă «al combinatului si
derurgic din Hunedoara să-și 
sporească angajamentul anu
al la 40.000.000 lei.

Să realizezi o economie de 
patruzeci milioane lei peste 
sarcina de plan era un anga-' 
jament îndrăzneț. Acest an
gajament însă destul de ma
re, dar pe măsura forțelor din 
combinat, deci pe deplin rea
lizabil, vine să confirme un 
fapt care se remarcă de cîți- 
va ani la combinatul hune- 
dorean și anume că aici s-a 
format un colectiv puternic, 
priceput și cu multă dragoste 
do muncă. Angajamentul a- 
cesta impresionabil este o 
consecință directă a cunoaș
terii forțelor proprii. Hunedo- 
renii și-au dat seama că în 
toate sectoarele de muncă 
mai sînt rezerve nefolosite 
care puse în practică vor a- 
duce patriei însemnate canti
tăți de metal peste plan și 
economii. Pe descoperirea și 
folosirea acestor rezerve in-

tîrnate de gît 
și un coș 
crizanteme al
be zîmbește ga

leșe fotografului care își în
dreaptă obiectivul spre ea. 
Măștile se succed apoi în for
mă de cercuri concentrice. 
Varietatea costumelor 
transpune cu imaginația 
epoci și basme diferite. Tată 
și un cavaler asemănător ce
lor din piesele lui Goldoni fa
ce o reverență ceremonioasă 
în fața scufiței roșii. Orches
tra combinatului interpretea
ză un vals zglobiu. Perechile 
se prind stîngace în vîrtejul 
valsului. O țigăncușe cu ga 
roafe multe roșii și cărțile de 
ghicit în mină este invitată 
ia dans de către Prislea cel 
voinic, iar Harap Alb privește 
nelămurit în jur căutîndu-șî 
partenera. Două fetițe minus
cule cu cile un buchet de lă
crămioare în mînă valsează 
sobre cala un bal din povești. 
Dar valsul este întrerupt de 
o

de

te 
in

urare strigată puternic 
Aho, aho copii și frați 
Stați puțin și nu minați...

Apoi corul școlii unificate 
nr. 1 execută frumos cîntece 
romînești și maghiare. Un 
deosebit talent vădește eleva 
Iaremschi M. care interpre
tează perfect cîntecul „Iubit 
oraș adio". întreaga sală 
freamătă de melodia lentă a 
cîntecului. Un duel artificial, 
în mijlocul sălii, a doi cava
leri din evul mediu atrage 
măștile din jur. Doar două 
tandre de mîini. O mască în 
costumul Cătălinei din poe
ziile lui Eminescu își aran
jează dibace faldurile albe 
ale rochiei cînd orchestra in
cepe un tango în surdină, 
iar „Motanul încălțat" o in
vită timid la dans. Un grup 
în costume
prinde într-o sîrbă 
ță iar în mijloc un cazac îq- 
vîrtește voios o sabie. O bu
nicuță din saiă își chiamă

naționale se 
săltărea-

anga- 
de

pe toate pentru 
ansamblu numărul
700
fă-

terne s-au bazat siderurgiștii 
hunedoreni cînd s-au 
jat să realizeze în plus 
plan 40 milioane lei.

Nu avem posibilitatea să 
le amintim 
că luate in 
depășește 
propuneri
cute de colecti- x-s,
ve special crea-

fiecare yfl
fieca-
mun- 
vorbi 

cele mai creprezenta- 
cele peste 350 cîte

te în 
secție, la 
re loc de 
că. Vom 
doar de 
five din
s-au aplicat pînă acum.

Vom începe cu furnaliștii 
pentru că în mod practic de 
aici începe faza de pregătire 
a metalului. Și dacă furnaliș
tii livrează fontă de bună ca
litate și la un preț cit mai 
redus influențează în mod;' 
direct prețul și calitatea o- 
țelului și indirect pe cel al * 
laminatelor de oțel- De fapt 
acesta a fost punctul de ple
care al Jurnaliștilorsă li
vreze oțelarilor fontă de bună 
calitate și la un preț cît mai 
redus. Pentru aceasta ei au 
considerat că sînt necesare 
aplicarea unor măsuri tehni- 
co-organizatorice. Colectivele 
care s-au format pe schim
buri, și apoi pe secție au ve-

zadarnic nepoțica acasă. Fe
tița dă din cap posomorită. 
Copiii sînt atit de entuzias
mați 1 Se vede din ochii și 
rîsul tuturor. Mărturiile vie
ții lor sînt 
prin însăși 
să datorită 
de partid.

Tovarășul ----------
an, învățător emerit vorbeș
te copiilor „Cu tine am cres
cut republică". Programul
artistic continuă cu un dans 
țigănesc urmat de clteva
dansuri romînești. Orchestra 
începe din noii să. cinte, o 
parte din copii se string în 
jurul ei iar alții își 
valsul.

Luminile se sting, 
jocul de artificii în 
rile orchestrei, iar

în șir defilează

Moș 
scenă 
sacul

Noapte de revelion
{Urmare atn pag. l-a)

vii, ele trăiesc 
fericirea neatln- 
grijei acordate

Ciucescu Steli-

Revelion la

coș

continuă

incepe 
acordu- 
măștile 

din nou

Se face premierea și 
Gerilă apare pe 
alb în întregim? cu 
încărcat.

O țigăncușe cu un
de flori zimbind discret îmi 
întinde o crizantemă albă-

Din sacul lui Moș Gerilă 
cărțile se împart pe rînd mi
cilor concurenți. Fiecare-și 
cercetează cu curiozitate car
tea. Scufița roșie își pri
vește rizind cartea roșie „Le- 
nin și copiii".

S-a inoptat de mult dar 
nimeni nu se îndură să ple
ce. Copiii își iau cu greu ră
mas bun de Ia Moș Gerilă 
și de la întregul carnaval, 
dar și mîine și orișicînd feri
cirea îi va încălzi asemenea 
razelor de soare primăvăra- 
tice...

din urmă, vom da încă o 
șarjă de mare tonaj !...

Entuziasmul din acel mo
ment sărbătoresc cînd cei 2 
ani își strîngeau mîinile,'n-a 
domnit numai pe platforma 
cuptoarelor vechi. El putea fi 
întîlnit și la noua oțelărie 
Martin unde echipele prim-to- 
pitorilor Marian Axente și 
Maer Augusțin au elaborat în 
acea noapte cite o șarjă rapi
dă de oțel; în hala lamino
rului de 800, la furnale, coc
serie etc. Pretutindeni, in sec
țiile cu foi 
noul
prin muncă și bucurie, cu noi 
și noi succese..

ic ale combinatului, 
an a fost întîmpinat

Baleia
ai munciiPeste 40 oameni 

din orașul Hunedoara au pe
trecut revelionul la una din 
frumoasele cabane din masi
vul Retezat — Baleia.

Revelionul a fost organizat 
de O.N.T. „Carpați" filiala 
Hunedoara.

Cu acest prilej participanții 
la revelion au organizat o ex
cursie pe „Dealul Cozmii" și 
o parte din ei pînă la „Stîna 
din rîu“.

Excursioniștii s-au bucurat 
de o găzduire minunată, și 
aceasta datorită bunei orga
nizări de care a dat dovadă 
filiala O.N.T. Carpați.

concrete.

consfătuire

în
de

nit cu propuneri
După cîteva zile colectivele 
au avut o mică
și au dezbătut pe larg cele a- 
proane 60 de propuneri pe 
care le-au găsit necesare 
pentru a fi aplicate în prac
tică. S-a propus elaborarea 
fontei de afinare cu mangan 
scăzut, menținerea constantă 
a granulației calcarului, 
troducerea minereului
mangan sub formă de carbo 
nați prăjiți, in rețeta de în
cărcare îmbunătățirea aspi
rației pentru suflante precum 
și acordarea unei atenții deo
sebite întocmirii rețetei de în
cărcare a furnalelor. Puse in 
practică acestea au confir
mat pe deplin speranțele fur- 
naliștilor. Indicele de utiliza
re a furnalului a crescut cu

fiecare lună ajungînd acum 
la peste 0,821 tone pe m. c. 
util de furnal, iar fonta pro
dusă este cu mult mai ieftină 
de cit sarcina de plan. S-a 
văzut că prin respectarea re
țetei de încărcare consumul 
pe fiecare tonă de fontă a 
fost redus cu aproape 120 kg. 
de cocs, 150 kg. minereu de 
mangan și 80 kg. calcar. Toa
te acestea plus priceperea și 
hărnicia comuniștilor au dus 
la realizarea unei producții 
record. Astfel de la începutul 
anului și pînă acum la secția 
H-a furnale s-a produs peste 
sarcina de plan aproape 
26.000 tone fontă, cu mult 
mai mult decit angajamentul 
anual. Tot atit de însemnate

ZINA VESESCU

-rintre electrici 
enii din sala de 
mașini nr. 1 a la
minorului de 650, 
care se ocupă în
deaproape de în
treținerea agrega
telor, de buna 
funcționare a lor 
se numără și can
didatul de partid 
Podaru Alexandruj

sînt și economiile realizate la 
prețul de cost. In această pe
rioadă furnaliștii de la furna
lele noi au economisit in jur 
de 15000000 lei fapt pentru 
care ei dețin locul de fruntași 
pe combinat.

Urmărind drumul oalelor u- 
ria.se în care clocotește fonta 
abia elaborată ajungi la oțe- 
lăriile Martin. Prima hală a- 
dăpostește cuptoarele secției 
I-a Aici lucrează unul din 
cele mai harnice colective din 
combinat Topitorii, printre 
care: Mogonea Constantin, 
Mihăilă Simion, Birlea Traian, 
Jescu Silvestru sint recunos- 
cuți ca maiștrii ai șarjelor 
rapide. La realizarea celor 40 
milioane lei și-au adus și ei 
contribuția 
tantă. Prin

de- 
în 
•iu

ne-
i

cu o sumă im por - 
ce au fost reali

zate aceste mi
lioane? Secretul 
l-au descoperit 
tot colectivele 
de muncitori, 
ingineri și teh
nicieni. S-au 
făcut aici peste 
tehnico-organi-70 propuneri 

zatorice care mai de care mai 
interesante. Astfel s-a propus 
ca macaragii să mărească vi
teza de încărcare a cuptoare
lor fapt care a dus la scurta
rea duratei de elaborare a 
șarjelor, iar pentru o mai 
rapidă pregătire a trenurilor 
de turnare s-a trecut la stan- 
parea maselotelor cu masă re
fractară. Topitorii au mai ob 
servat că se folosește prea 
multă fontă proaspătă. Ei au 
propus și au trecut la folosirea 
fontei recuperată care are 
un preț mai scăzut. Cu cîțiva 
lei de Ia fero-aliaje cu alți 
lei de la reducerea altor con
sumuri specifice topitorii au 
reușit să reducă prețul de cost 
pe fiecare tonă de oțel cu a- 
proape 20 lei. Vi se pare

puțin ? Nu uitați că în fiecare 
zi la această secție se elabo
rează sute de tone de oțel. 
Cînd la 25 noiembrie oțelarii 
au raportat îndeplinirea pla
nului anual cu 37 zile mai 
vreme ei au amintit că 
contul celor 40 milioane 
livrat peste 5.000.000 lei-

Se mai pot da exemple
numărate. In fiecare secție, 
la fiecare sector, colectivele 
de descoperire a rezervelor in
terne au fost la înălțime. La 
fabrica de aglomerat minereu, 
la cocserie, laminorul de 800^ 
mm. pcovC tot măsurile pre^p 
puse au dus la creșterea 
dicilor de utilizare, a agreg at^^ 
lor și la reducerea prețului 
de cost.

In mare acestea sînt, sau 
mai bine spus au fost secre
tele care au dus la realizarea 
celor 43 milioane lei economi
site la combinatul siderurgic 
Hunedoara. Principalul lucru 
care se desprinde de aici este 
că siderurgiștii au învățat să 
fie gospodari la ei acasă, că 
se străduiesc să folosească din 
plin întreaga capacitate a a- 
gregatelor moderne Ia care lu
crează. Așa s-au născut mul
te inițiative dintre care cea 
mai recentă este a ingineri- ' 
lor de la oțelăria nr. 1. Aceș
tia și-au propus ca în mod 
organizat să ajute pe fiecare - 
muncitor din secție să-și îm
bogățească cunoștințele tehni
ce și profesionale. Ei au por
nit de la concluzia că pentru 
a obține totul de la un agregat, 
mal întîi trebuie să-l cunoști, .< 
să ști să-l stăpînești bine. A- 
ceastă inițiativă s-a extins a- | 
cum la secția furnale noi și 
la laminorul de 800 mm. In- j 
seamnă că furnaliștii, oțelarii 1 
și laminatorii hunedoreni vor J 
ca în anul viitor să-și consoli-1 
deze succesele de* pînă acum.

MIRCEA NEAGU
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D e z v o I t a r e a Sporirea eficacității economice a investițiilor —
orașului Hunedoara in 1960 obiectiv principal în munca constructorilor

I
 Pentru a face 

titorilor noștri 
de dezvoltare ale 
nedoara în 1969, 
sat tovarășului Șoldan Teodor 
vicepreședintele sfatului popu
lar orășenesc, căruia i-am pus 
următoarele întrebări.

ÎNTREBARE : 
dezvolta orașul 
nul acesta ?

RĂSPUNS : In
\ portantul 
t țării — 

( noaște 
i tare
1 să. Drept rezultat al realiză-se vor începe lucrările de fo- 
j rilor obținute de oamenii mun
cii, s-au creat posibilitățile 
îmbunătățirii continue a con
dițiilor de viață materiale și 
culturale ale oamenilor mun
cii. Pe această cale și în ora
șul nostru in acest an se vor 
construi un număr însemnat 
de blocuri muncitorești cu 810 
apartamente, care vor fi date 
în folosință siderurgiștilor, 
constructorilor și altor cate
gorii de muncitori. Tot în a- 
nul viitor va începe construc
ția unui modern hotel cu o 
capacitate de 150 paturi, un 
magazin universal, o baie 
populară. Se va termina con
strucția școlii elementare de 
7 ani cu 16 săli de clasă, la
boratoare, sală de gimnastică 
etc. De asemenea va fi dată 
în folosință casa pionierilor.

ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune despre dezvoltarea in
dustriei locale ?

RĂSPUNS : In scopul coor
donării și dezvoltării produc
ției industriale locale se vor 
lua măsuri în lumina docu
mentelor plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3-5 dec. 1959 să 
se unifice unele unități in
dustriale cum ar fi fabrica de 
materiale de construcții de la 
Bîrcea, „Ilie Pintilie" și între
prinderea 409, fbrmînd Com
binatul de industrie locală 
„Ilie Pintilie". Acest combinat 
se va dezvolta prin crearea 
altor unități de producție și 
prin sistematizarea celor exis
tente, care va avea un volum 
de producție globală de peste 
74 milioane lei.

ÎNTREBARE : Dar despre 
întreprinderea de gospodărie 
orășenească ?

RĂSPUNS : Deși este o în
treprindere de curînd înfiin
țată, totuși dezvoltarea impe
tuoasă a orașului impune ca 
l.G.O. să țină pas cu această 
dezvoltare. Considerăm că prin 
fondurile ce au fost alocate 
în acest an dezvoltării și uti
lizării întreprinderii, vom face 
față cerințelor mereu crescîn- 
de în deservirea populației în

cunoscut ci- 
perspectivele 
orașului Hu- 
ne-am adre- 

Cum se 
nostru în

va 
a-

anul 1960, im- 
siderurgic al 

va cu-
centru
Hunedoara, 
o dezvol- „ 

impetuos- Mfirii.

Să facem
(Urmare din pag- I)

cedent, se impune ca încă de 
pe acum să pornim o aprigă 
și însuflețită întrecere, o luptă 
înverșunată. Odată cu antre
narea muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor care și-au luat 
angajamente cu prilejul dez
baterii documentelor plenarei 
și a cifrelor de plan din noul 
an, este necesar să fie luate 
din vreme o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice menite 
să ducă Ia o mai judicioasă 

orașul nostru. Astfel din suma 
de 1.900.000 lei alocată pe, 
1960 se vor cumpăra șase au
tobuse, cinci taximetre, o ma
șină automăturătoare, o auto
gunoieră, o auto-stropitoare, o 
auto-cisternă pentru combus
tibil un număr însemnat de 
contoare electrice etc. Aici' 
trebuie adăugat și faptul că 
în acest an în scopul unei mai, 
bune aprovizionări a popu
lației, va fi pus în exploatare 
și cel de al doilea puț forat 

recent pe dea
lul Sîmpetru și

rare la al treilea puț, pentru’ 
' ’are scop a fost alocat 1 mi-1 
iion lei. Pentru lucrările de' 
canalizare este investită tot( 
o sumă de un milion lei. <

ÎNTREBARE : Oamenii mun-< 
cii din Hunedoara privesc cu( 
deosebită mîndrie dezvolta-, 
rea orașului lor. Paralel cui 
cele arătate care vor fi preo
cupările îndreptate spre satis-' 
facerea cerințelor populației' 
cu produse alimentare și in-' 
dustriale ? 1

RĂSPUNS : In primul rînd' 
trebuie arătat că rețeaua co
mercială și-a desfășurat ac-' 
tivitatea pe baza posibilități-1 
ior existente și ne referim la 

spațiului pentru, 
desfacere, ma- ( 
depozitarea măr-. 
Pentru remedie- 
situații vor lua

. ..-auciența 
unitățile de 
ga zii pentru 
furiior, etc. 
rea acestei 
ființă în 1960 o serie de noi'i 
unități comerciale de alimen-< 
tație publică. Astfel se vat 
construi un modern magazin/ 
universal, noi unități de des-’ 
facere în blocurile muncito- ț 
rești din jurul cinematografu-s 
lui „Victoria", noi magazinex 
alimentare pe strada Voicu/ 
Cneazu, în cartierul muncito-1 
resc, și O.T., un bufet expres,/ 
a cramă etc. k

ÎNTREBARE : Pentru reali- ? 
zarea acestor obiective se cereJ 
din partea comitetului execu-j 
tiv, din partea deputaților o{ 
temeinică muncă. Ce părere1, 
aveți în acest sens ? (

RĂSPUNS : Desigur comite-’ 
tului executiv cît și deputati-* 
lor revin sarcini de mare răs-( 
pundere în acest an. De aceea ( 
în cursul lunii ianuarie vomi 
convoca o sesiune extraordi ( 
nară a sfatului popular orașe-, 
nesc unde vom expune pro
blemele care ne stau în față.1 
Vom înarma cu acest prilej pe' 
toți deputății cu sarcinile con-, 
crete pentru mobilizarea oa-, 
menilor muncii din Hunedoa-^ 
ra la realizarea mărețelor 
obiective propuse.

S

din „1930“ un an al izbînzilor
valorificare a rezervelor interne 
încă nefolosite. Totodată, con
ducerile întreprinderilor, sec
țiilor și sectoarelor au datoria 
să asigure celor aflați în între
cere o trainică bază materială 
și să lupte pentru înlăturarea 
oricăror lipsuri ce s-ar mani
festa în legătură cu buna func
ționare a agiegatelor.

Muncitori, ingineri și tehni-' 
cieni! Luptați de la bun înce
put cu forțe sporite pentru în

deplinirea în întregime și îna

In anul care a trecut, Hu
nedoara — cetatea fontei și 
a oțelului — a continuat să se 
dezvolte neîncetat. Prin mun
ca plină de abnegație a mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor constructori, noi agre
gate de bază ale industriei si
derurgice, caracterizate prin 
progrese tehnice considerabi
le, tipuri noi de utilaje, ope
rații automatizate, agregate 
capabile să atingă producții 
neobișnuite, au lost date în 
exploatare. Ritmul rapid de 
reconstrucție a combinatului 
hunedorean confirmă pe de- 
p'.in justețea politicii parti
dului nostru de industrializa
re socialistă a țării, asigurind 
avîntul puternic și continuu al 
tuturor ramurilor economiei, 
pe baza dezvoltării cu precă
dere a industriei grele.

Recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. a acordat o atenție 
deosebită problemei investiți
ilor pe 1960 care vor fi desti
nate dezvoltării economiei și 
ridicării nivelului de trai, ma
terial și cultural al oamenilor 
muncii. In lumina acestor in
dicații, în anin 1960 fondul 
alocat pentru investițiile ce se 
vor face la Hunedoara repre
zintă sute de milioane lei. Va
lorificarea acestui fond revi
ne în primul rînd întreprin
derii de construcții siderurgi
ce din Hunedoara. Planul de 
producție al acestei întreprin
deri vă fi aproape cu 80 la 
sută mai mare decît în 1959 
ceea ce ilustrează creșterea 
ritmului de construire a bazei 
tehnico-materiale pentru dez
voltarea economiei țării noas
tre.

In fata constructorilor din 
I.C.S.H. stau sarcini deosebit 
de importante. Colectivul har
nic de muncitori, tehnicieni 
și ingineri constructori este 
chemat să lupte' cu hotărîre 
pentru const’ .mea noilor obi
ective industriale de o vitală 
necesitate pentru dezvoltarea 
industriei siderurgice. Printre 
acestea se numără : construi
rea a trei cuptoare adinei la 
bluming în primul trimestru 
ai acestui an, iar pe urmă al
te trei cuptoare ; construirea 
primului și începerea cons
trucției celui de al doilea 
cuptor Martin de 400 tone ; 
terminarea pînă în trimestrul 
IV. a.c. a bateriei a IV-a de 
cocs ; predarea în folosință in 
primul trimestru din acest an 
a distileriei de gudroane; 
construirea a încă trei cup
toare la fabrica de dolomită

Să ne gîndim ce ma
re importanță au aceste agre
gate noi pentru dezvoltarea e- 
conomiei naționale. Scurtarea 
termenului de construcție a 
lor constituie sarcina princi
pală a I.C S.H - ului, trasată 
de partid și guvern. Munca de

inte de vreme a sarcinilor de 
plan din noul an ! Faceți din 
1960 un an de strălucite vic
torii !

Candidata de partid Stoi
ca Paraschiva lucrează în 
secția sculărie ca ascuțitoa
re. Folosind din plin timpul 
de lucru și asigurînd calita
tea lucrărilor executate ea 
se numără printre frunta
șii secției. 

construcții pe întinsele șanti
ere ale Hunedoarei trebuie or
ganizată in așa fel incit ter
menele de execuție a lucrări
lor să fie mai scurte, cheltu
ielile -nai mici, iar eficiența 
economică a obiectivelor noi 
construite să fie cit maj spo
rită.

Din experiența anilor tre
cut? reiese că se pot îndeplini 
întocmai cerințele amintite. 
Exemplul grăitor îl oferă fap
tul că laminorul de 650 mm. a 
putut fi montat în numai 16 
luni, deși volumul de lucrări 
depășește cu mult pe cel al 
altor agregate construite la 
Hunedoara. Dar vorbind de a- 
ceasta, merită să ne oprim a- 
supra următorului fapt. Cu
noaște oare I.C.S.H.-ul o or
ganizare mai perfectă a mun
cii și a întrecerii socialiste 
decît pe șantierul construcți
ei laminorului de 650 mm ? 
Desigur că un alt exemplu 
carp să combată pe primul nu 
există.
De aici se trag prețioase în
vățăminte. Buna organizare a 
șantierului, a locurilor de 
muncă, a întrecerii socialiste 
dau un avint și mai puternic 
luptei pentru scurtarea terme 
nelor de execuție a lucrărilor 
de construcții.

Necesitatea organizării mi
nuțioase a desfășurării proce
sului de producție din cadrul 
I.C.S.H. reiese și din faptul 
că această întreprindere tre
buie să realizeze în acest an 
o creștere a productivității 

V o i
In calitate 

rului de 800, 
mari. Cu toate astea doresc 
fășura pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de plenara C.C. 
al P.M.R. din 3-5 decembrie ““ ’ ’ * J ’ 1
seamă rezultate in procesul 
situez cu schimbul pe care-1

Și nu numai în procesul de producție doresc să devin frun- 
tas. Numărîndu-mă printre noii colaboratori ai ziarului 
„UZINA NOASTRA" mă voi ---- - „„ ... ---- - — —1-
pot aduce o contribuție și mai mare la îmbunătățirea con
ținutului ziarului, 1 .....................’”. 7ținutului ziarului, populari zînd în scrisorile mele expe
riența și realizările laminatorilor noștri și luînd atitudine 
hotărîtă împotriva lipsurilor ce se vor manifesta în diverse 
sectoare de muncă. Scrisorile pe care Ie voi trimite ziarului 
în noul an, mă voi strădui să fie cît mai bogate in cifre și 
fapte, să fie bine verificate și să conțină activitatea concre
tă a oamenilor.

Ing. PACURARU EUGEN

muncii cu cel puțin 9 la sută 
și să asigure o reducere a pre
țului de cost cu 5,94 la sută 
față de anul 1959. Cele două 
sarcini sînt trasate pe măsu
ra potențialului de forțe a 
întreprinderii de construcții 
siderurgice, ținînd cont că re
zervele interne sint inepuiza
bile. Să ne gîndim Ia urmă
torul lucru. In cursul anului 
trecut au apărut in cadrul în
treprinderii doar cîteva iniția
tive și am putea aminti pe 
cea a zidarului Weber Andrei 
și cea cu privire la urmărirea 
realizării productivității mun
cii de către fiecare maistru pe 
fiecare formație de lucru in 
fiecare zi. Regretabil este în
să că prima inițiativă a „re
zistat" doar cîteva luni, iar a 
doua nici nu s-a născut bine 
și a fost înmormintată. Iată 
deficiențe serioase în descope
rirea și valorificarea inepui
zabilelor rezerve interne și mai 
ales în mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea progra
mului de investiții cu maxi
mum de eficacitate economica. 
Din practica întreprinderii de 
construcții siderurgice trebuie 

să dispară acel obicei conform 
căruia asaltul Se dă doar spre 
sfîrșitul construcției, unui obi
ectiv în ultimele două sau 
trei luni. Acest principiu nu 
poate fi nici rentabil, nici 
capabil să asigure o calitate 
corespunzătoare a lucrărilor 
pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a construcției 
socialiste — industria grea.

s c r i mai mult
de inginer, șef de schimb, în cadrul laminc- 
în noul an îmi revin sarcini deosebit de 

ca în întrecerea ce se va des-

1959 să dobîndesc cele mai de 
de producție și astfel să mă 
conduc în fruntea celorlalte.

noii colaboratori ai ziarului 
strădui ca în anul acesta să



Pag. 4 UZINA NOASTRĂ 793
^{|| ............................................................................................. ........................................................................ .................... ..............................................................................

Ș < —

ACTUALITATEA SPORTIVA© 3

LOTUL „CORVINULUI" HUNEDOARA

Constantin Ni-, 
culescu I. are’ 
39 de ani și 
este portarul 
de bază al e- ș 

chipei.
Nebela N. por
tar. Are 30 de S 
ani și joacă la 
Hunedoara

1947.
dreapta

Prima parte a campionatului 
categoriei B. de fotbal s-a ter
minat de cîteva săptămîni. Ju
cătorii se află acum într-o bine 
meritată vacanță. In această 
parte a campionatului fotbaliș
tii hunedoreni au avut o com
portare bună fapt care a făcut 
ca ei să ocupe primai Ioc în 
seria IlI-a a categoriei B.

In cele treisprezece jocuri 
hunedorenii au folosit următo
rul lot:

X—«
ILIE SAVU 

antrenor
777777 r

ZAPiS CONSTANTIN 
înintaș. Are 34 de ani — că

pitanul echipei
te*

Cu și fără comentarii
După aproape 20 de ani

Pe hipodromul din orașul 
Dublin în anul 1939 a avut 
loc o întrecere. La această 
cursă de cai a participat și 
o echipă de călăreți germani. 
Din cauza izbucnirii celui de
al doilea război mondial pre
miile n-au putut fi decernate 
cîștigătorilor. Astfel organiza
torii au fost nevoiți ca să în- 
mîneze premiile ambasadei 
germane din Dublin. Ca ur
mare a legilor nemuritoare 
ale birocrației premiile au

fost înmormîntate în niște 
sertare și poate niciodată ele 
n-ar fi văzut lumina zilei 
dacă un călăreț irlandez și 
anume Mr- Grauville Nugeton 
in anul 1957 n-ar fi cumpărat 
din intîmplare clădirea fostei 
ambasade. Noua gazdă dînd 
peste conținutul sertarului 
in scurt timp a expediat pre
miile celor care l-au cucerit.

Anunțarea rezultatelor după 
aproape 20 ani — iată și a- 
ceasta e o performanță.

Din cauza vulturilor

din

Nacu Mihai —- 
mijlocaș. In 
vîrstă de 23 

ani.

Constantin Ni- 
culescu II., 
fundaș. Este 
elev la școala 
de maiștri. Are

24 de ani.

Coiciu Ștefan, 
fundaș — are

25 de ani.

Molnar Nicolae
— fundaș. Are

24 de ani,

S-a întimplat în orașul La 
Paz capitala Boliviei situat la 
o înălțime de 3.600 m. La un 
meci de campionat unul din
tre jucători a trimis cu un 
șut puternic mingea spre cer 
și spre mirarea tuturor min
gea n-a mai căzut înapoi. Un 
vultur uriaș s-a năpustit spre 
ea, a înșfăcat-o și in cîteva 
clipe a dispărut după o stincă

Cum se vede fotbalul este un 
joc pasionat și între vulturi, 
deoarece peste cîteva minute 
alți doi vulturi au apărut 
deasupra stadionului în aște
ptarea mingii.

Arbitrul a întrerupt meciul 
însemn înd in foaiea de arbi
traj următoarele :

— In minutul 20 al reprizei 
secunde meciul s-a întrerupt 
din cauza vulturilor.

Tătaru Vasile
— mijlocaș. 
Are 21 ani.

dreapta

Balint Ștefan
— maestru al 
sportului. Mij-

e?ș. Are 32 
de ani. 
stingă

Pirvu Abagiu
— înaintaș. 
Are 33 de ani.

stingă

dreapta

Popescu Matei 
mijlocaș. Cel 
mal tînăr din 
echipă (19 ani)

Pop Teofil — 
înaintaș. Are 

20 de ani.

Anton loan — 
Înaintaș. In vîr 
?tă de 22 de 

ani.

dreapta

Gavrilă Nicolae 
— înaintaș. 
Are 26 de ani.

O «femei e'
Următoarea intîmplare a a- 

vut loc în orașul Siracusa din 
Sicilia. Un apărător din echi
pa oaspe de fotbal Ia o învăl
mășeală a faultat extrema 
stingă a echipei F. C Siracu
sa. In acest moment o femeie 
cu părul încărunțit s-a ridi
cat cu repeziciune din tribu
nă, sărind apoi gardul, și cu 
o umbrelă a început să împar
tă lovituri apărătorilor oas
peți. In toiul acestei bătăi în
să deodată de pe capul agre- 
soarei, a căzut peruca și spre 
mirarea spectatorilor în locul

agresivă
femeii încărunțite a apărut 
chipul unui bărbat. Era Carlo 
Rosucci, cunoscut în locali
tate ca cel mai periculos su
porter al echipei și care pen
tru astfel de fapte a fost de 
nenumărate ori oprit de a mai 
avea acces la vizionarea în
trecerilor sportive.

Deja trei jucători erau bă-^^* 
tuți crunt cînd a intervenit^» 
poliția și a arestat pe ,,tanti“.w» 
Nu însă pentru scandal și vă
tămarea integrității jucători
lor ci pentru inducerea în 
eroare a autorităților.

Tenis de masă
Dellos Gavriils 

— înaintaș.
Are 22 de ani-

Radu Tudor — 
înaintaș. Are 
30 de ani. A 
înscris cele 
mai multe go
luri din echipă.

sa Dumitru 
înaintaș 

25 de ani.

stingă

Comisia orășenească de 
tenis de masă de pe lingă 
U.CF.S. a organizat duminică 
27 decembrie 1959 în sala de 
sport a școlii profesionale o 
competiție de tenis de masă 
dotată cu „Cupa 30 decembrie 
1959“.

Cupa pusă în joc a fost ciș- 
tlgată de echipa de seniori 
a clubului „Corvinul" în dauna 
echipei Șantierul IV pe care 
a întrecut-o cu 5-3.

Echipa de juniori a clubului 
s-a clasat pe locul III.

Matei Constan 
tin. — înain
taș. Are 20 

de ani.

dreapta

stingă

"tanilă Gheor- 
ghe — mijlo
caș. Are 19 ani 

ani.

stingă

%..> o m u
Comisia orășenească de te

nis de masă de pe lingă U.C. 
F.S. oraș aduce la cunoștință 
tuturor asociațiilor sportive că 
se fac înscrieri pentru cursul 
de arbitri de tenis de masă.

înscrierile se fac la sediul 
U.C.F.S. oraș pînă la data de 
14 ianuarie a.c.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE :

n i c a t
1) Să fie jucător (jucătoa

re) legitimată la vreo asocia
ție sportivă și să fi participat 
la cel puțin 50% din jocurile 
echipei sale.

2) Să fie membru al UC 
F.S. cu cotizația plătită la zi.

3) Va face un angajament 
în scris.
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