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Cu forțeCorespondenții voluntari — 
sprijinitori activi ai ziarului
Ne găsim la începutul unui 

nou an de muncă — an al că
rui prag siderurgiștii și con
structorii hunedorenî 1 au 
trecut cu speranțe și încrede
re, cu dorința vie, arzătoare, 
de a traduce L. fante măre
țele sarcini pe care plenara 
C.C. al P.M.R. din 3—5 de
cembrie 1959 le-a pus în fața 
lor. In puținele zile care s-au 
scurs ei au și dat în contul 
noului an zeci și sute de 
tone de fontă, oțel, laminate 
și alte produse, au înscris re
alizări importante în grăbirea 
ritmului de construcții, obți- 
nînd totodată și importante 
economii la capitolul — preț 
de cost.

Ziarul „Uzina noastră4' care 
este organ al comitetului o- 
rășenesc de partid și al sfa
tului popular orășenesc Hu
nedoara, are nobila sarcină 
de a-și aduce și pe mai de
parte aportul său la organi
zarea și mobilizarea siderur- 
giștilor și constructorilor pen
tru ca aceștia să obțină me
reu noi și noi succese în în
făptuirea sarcinilor trasate 
de partid.

Un ajutor neprețuit în o- 
glindirea în paginile sale a a- 
cestor sarcini și altora ce i 
stau in față și îndeosebi in 
propagarea liniei partidului, 
ziarul primește din partea 
corespondenților voluntari 
numeroase scrisori șl materi- 

Ab ale legate de popularizarea 
și extinderea metodelor bune, 
înaintate, de succesele.înregis 
trate și de unele lipsuri sau 
deficiențe ce există pe alo
curi. Totuși, pentru ca ziarul 
să poată cunoaște mai bine 
și îndeaproape viața și ce
rințele oamenilor muncii, să 
descopere și să seziseze ia 
timp ceea ce este nou și îna
intat, să descopere deficien
țele și cauzele lor, este ne
cesar’ ca corespondenții vo-

Aciualit&țl 
hunedorene

* Cu ocazia împlinirii a 100 
de ani de la nașterea mare
lui scriitor rus P. A. Cehov 
se vor organiza in orașul 
nostru simpozioane, seri lite
rare și recenzii privind via
ța șl opera marelui scriitor.

* Incepînd cu data de 10 
ianuarie vor avea loc în ca
drul cluburilor și a colțurilor 
roșii din instituții și între
prinderi expuneri de confe
rințe privind lansarea primei 
rachete cosmice cu tema: 
„Prima rachetă cosmică 
împlinit un an“.

* reainii ac amatori 
C.S.H.-ului a prezentat
premieră piesa pentru copii 
„Carnețelul fermecat“ adapta
re șl localizare după I. Vla
dimirov de Olga Schina A- 
drtan in regia lui Pavel Cri- 
șan. 

a
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in

luntari să ajute în mai mare 
măsură redacția, deoarece ei 
sînt în permanență in mijlo
cul colectivelor cu care lu
crează, cunosc cei dintîi și 
cel mai bine tot ceea ce se 
petrece în uzină sau pe șan
tier. In actuala perioadă, 
este bine ca aceștia să scrie 
ziarului despre felul cum 
conducerile întreprinderilor, 
■j.-ganizațiile de partid, 

U.T.M. și de sindicat luptă 
pentru antrenarea colective
lor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni în vederea crește
rii neîncetate a producției și 
productivității muncii, cum 
sînt descoperite și folosite re
zervele interne ce există la 
fiecare loc de muncă, despre 
folosirea rațională și din plin 
a agregatelor și utilajelor e- 
xistente, cum se execută me
canizarea anumitor procese 
de producție și lucrări. Cei 
care lucrează in siderurgie e 
bine să ne scrie despre efor
turile furnaliștilor și oțeluri
lor, laminatori lor, cocsarilor, 
aglomeratoriștllor și a celor
lalte colective din combinat 
pentru sporirea producției și 
productivității muncii și re
ducerea prețului de cost pe 
baza îmbunătățirii indicilor 
de utilizare a agregatelor ce 
le deservesc, și cum anume 
luptă ei pentru realizarea a 
cît mai multe economii. La 
rîndul lor, corespondenții din 
construcții să informeze zia-
(Continuare în pag. IlI-a)

Constructorii își vor respecta cuvîntul
In anul acesta, blumingul, 

cel mai modern laminor al 
țării, va trebui să producă 
o cantitate de blumuri cu a- 
proape sută la sută mai mare 
decît în anul 1959. Cu toată 
munca de organizare, cu toa
te măsurile luate pînă acum 
de către conducerea sectoru
lui, colectivul de muncă de 
aici nu va putea face față 
mărețelor sarcini, atît de vita
le pentru economia noastră 
națională, pînă cînd nu vor fi 
terminate cele trei cuptoare 
adinei, a căror construcție a 
început 
trecut.

Acum 
o vizită 

la sfîrșitul anului

cîteva zile am făcut 
pe șantier. Ne intere

sa stadiul lucrărilor. Trebuie 
să spunem că din felul cum 
munceau constructorii, am 
putut să ne dăm seama că ei 
sînt convinși pe deplin de 
marea importanță pe care o 
prezintă terminarea la timp 
a noilor cuptoare.

— De îndată ce au 
terminate săpăturile
spune tovarășul Rusu Dumi
tru, maistru constructor — e- 
chipele noastre au atacat lu
crările în succesiunea impor
tanței și urgenței lor, conform 
graficuiui acesta (și ne arătă

Record la început de an
In fiecare zi din acest an 

la noua oțelărie a Combina
tului siderurgic din Hunedoa
ra s a înregistrat cîte un suc
ces. Bătălia pentru sporirea 
producției de oțel frămîntă 
întregul colectiv. Realizările 
din primele opt zile ale lunii 
ianuarie marchează perspecti
ve îndrăznețe. Oțelarii au 
produs peste sarcinile de plan 
2.044 tone oțel. In cursul zilei 
de vineri, la cuptorul nr. 3, 
prim-topitorii Enache Qons- 
tantin, Tîrpescu Mihai și Is
pas Iulian au realizat un in
dice de 11,68 tone oțel pe 
metru patrat vatră de cuptor, 
aproape încăodată cît indicele 
planificat. Utilizarea cît mai 
completă a capacității cup
toarelor prin scurtarea dura
tei elaborării șarjelor și mă
rirea greutății lor a dus la 
realizarea unui indice mediu 
pe oțelărie de 7,27 tone oțel 
pe metru patrat de vatră, in 
opt zile și jumătate oțelarii 
au elaborat 39 de șarje ra
pide cu greutatea medie de 
peste 200 tone fiecare șarjă.

Mereu în frunte
Animați de succesele fru

moase repurtate lună de lună 
în cursul anului trecut, colec
tivul de muncă al sectorului 

graficul de la intrarea în hala 
cuptoarelor).

II studiem împreună. Apoi 
tovarășul Rusu adaugă :

— După cum vedeți, fun
dația la cuptorul 7 trebuie 
să fie gata, respectind grafi
cul, în ziua de 5 luna aceas
ta. Noi am executat-o cu no
uă zile mai repede, iar cea 
de la cuptorul 8 cu opt zile 
mai repede. La cuptorul 9 
brigada utemistă de dulgheri, 
condusă de tînărul Hom Her
man a început cofrajul. Spe
răm ca și aici să reducem 
termenul planificat cu cel 
puțin 3—4 zile.

Șl la coșurile de fum, dato
rită mai bunei organizări a 
locurilor de muncă și a apro
vizionării ritmice cu materiale, 
termenele stabilite pentru 
turnarea fundațiilor au fost 
reduse cu mult ceea ce do
vedește multă hotărîre.

fost
ne Un scurt interviu

La subsolul cuptoarelor 7 
și 8 unde s-a început monta
rea construcției metalice, 
toată lumea era ocupată. Se 
instalau ramele de la subsol.

Conferința organizației raionale; 
de partid

In zilele de 9—10 ianuarie a.c. s-au desfășurat In sala ci
nematografului Victoria din orașul nostru lucrările confe
rinței organizației raionale de partid Hunedoara.

La conferință au participat tovarășii : Cervencovici An
drei, secretar al comitetului regional de partid, tovarășul 
Moga loachim șeful secției organizatorice a comitetului re
gional de partid, precum și alți activiști de partid.

Cu acest prilej tovarășul Pavel Ioan prim-secretar al co
mitetului raional de partid a prezentat darea de seamă a- 
supra activității desfășurate timp de un an de către comi
tetul raional de partid.

La discuții s-au înscris numeroși delegați care în cuvîn
tul lor au dezbătut în mod critic și autocritic munca desfă
șurată timp de un an de zile de comitetul raional de partid.

turnătorii din C.S.H. lucrează 
și în noul an cu același avînt.

Sporirea planului pe 1960 
cu 24 la sută față de 1959, în
suflețește întregul colectiv în 
lupta ce o duce pentru reali
zarea sarcinilor fixate. Acest 
lucru, la turnătorii iese în evi
dență și prin schimbarea gra
ficului de producție, care în 
primele 8 zile din luna ianua
rie a.c. arată o depășire 
plan la turnătoria de’ oțel 
fontă cu 36 la sută, iar 
turnătoria de tuburi cu 
sută.

In rîndul fruntașilor 
flă echipele conduse de 
nicii turnători Mitusls Nlcolae, 
Harapcluc loan, Nlță Dumi
tru, Armenaches Ianis și Ar- 
menteanu losif.
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5însuflețite schimburi
de onoare

In cinstea conferinței ra
ionale de partid Hunedoara, 
care a avut loc în zi iele de 
9—10 ianuarie a.c., în mai 
toate unitățile industriale ale 
raionului au fost organizate 
schimburi de onoare. Astfel, 
la mina de talc Govăjdia în 
ziua de 8 ianuarie a.c. planul 
de producție a fost depășit cu 
30 la sută. Cu acest prilej 
echipa condusă de minerul 
Cici Ambrozie, se află în fru-

noi, 
zile

L'
Tovarășul maistru Gherman 
Gheorghe fugea de la o ramă 
la alta, așezîndu-le la nivel. 
După ce a mai dat cîteva in
dicații, a putut discuta și cu 
noi.

— Dacă vreți să ne spuneți 
cîteva cuvinte în legătură cu 
lucrările pe care le executați ?

— Vă pot spune că 
montorii, abia de două 
am început lucrările. In ziua 
de 5 ianuarie de exemplu, ce
le două brigăzi conduse de 
tovarășii Golcea Gheorghe și 
Năsturescu Mircea au pontat 
vatra cuptoarelor nr. 7 și 8, 
platforma de lucru și perete
le recuperatorului. In total 
s-au montat în acea zi cca. 
37 tone construcție metalică. 
Dacă și în zilele următoare 
montajul va fi executat în a- 
celași ritm, atunci la cuptorul 
7 vom putea reduce cu cel 
puțin 5 zile timpul afectat 
pentru lucrările de montaj.

Rezultatele de pînă acum 
confirmă că hotărirea cons
tructorilor de a da în exploa
tare cuptoarele în termenul 
stabilit, este nestrămutată.

N. IEȘEANU 

ntea întrecerii socialiste, ex- 
trăgînd mai mult, cu yatru 
tone minereu de talc, .decit 
prevedea planul silnic.
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o interesantă
expoziție
A.R.L.U.Sa

panouri în 
orășenesc 

expuse o 
fotografii

fața 
da 

serie 
care

Zilele trecute Consiliul o- 
rășenesc A.R.L.U.S. a orga
nizat în orașul nostru o in
teresantă expoziție de stra
dă pe marginea vizitei fă
cute de tovarășul N. S. 
Hrușciov în S.U.Â, cu tema 
„Misiunea păcii și a priete- 
niei“. In cadrul acestei ex
poziții ne sînt înfățișate as
pecte dintre întîlnirile pre
mierilor Hrușciov și Eisen
hower.

Pe cîteva 
comitetului 
partid sînt 
întreagă de 
oglindesc felul în care a fost 
întîmpinat N. S. Hrușciov de 
poporul american.

Momentul solemnității so
sirii cu gigantul avion T. U. 
114 precum și clipa întîlni- 
rii între cei doi premieri 
constituie prima exponată. 
Seria fotografiilor redă clar 
imensitatea oamenilor do 
toate vîrstele ce l-au întîm
pinat pe N. S. Hrușciov pe 
străzile New-York-ului, a 
Pittsburgului deși în aceas
tă localitate sosise la o oră 
înaintată. Ne sînt înfățișate 
fotografii de la cuvîntarea 
ținută de N. S. Hrușciov la 
tribuna O.N.U., la clubul 
național al presei la care 
au luat parte 500 de ziariști. 
O deosebită importanță pre
zintă fotografia în care 
muncitorii uzinei „Mesta“ 
se despart cu multă căldură 
de Nikita Hrușciov. Zeci de 
milioane de americani au 
stat în fața televizoarelor, 
fotografia din cadrul expo
ziției ni-1 arată pe tovarășul 
Hrușciov vorbind de la sta
ția de radioteleviziune. „Am 
venit la dumneavoastră cu 
cele mai bune intenții și 
inima deschisă, am venit 
animat de sentimente de 
prietenie pentru poporul 
american și dorința sinceră 
de a obține îmbunătățirea 
relațiilor dintre țările noas
tre și întărirea păcii în.Iu 
mea întreagă a declarat N. 
S. Hrușciov.

Aproape toți trecătorii se 
opresc în fața expoziției 
A.R.L.U.S. care demonstrea
ză ecourile și imensa influ
ență pentru pace ce a stîr- 
nit-o vizita făcută de N. S. 
Hrușciov în S.U.A.
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Laboranții 
cunoștințe

Laboratorul, deși nu este o 
secție direct productivă, are 
totuși un mare rol în ceea 
ce privește elaborarea șarje 
lor de oțel, fontă, aglomerat 
etc. prin analizele ce le exe
cută și care se cer a fi co
lecte și executate în cel mai 
scurt timp posibil.

Pentru aceasta însă este 
nevoie de muncitori bi :e ca1 
lificați, cu un bogat nivcl .de 
cunoștințe tehnice, care să 
știe să întrebuințeze întoc
mai aparatajul modern cu 
care este dotat în parte la
boratorul nostril. In acest 
sens, organizația de partid 
împreună cu organizația 
U.T.M. și comitetul sindical 
din cadrul laboratorului cen
tral au inițiat nu de mult un 
curs de minim tehnic pentru 
a dezvolta cunoștințele teh
nice ale muncitorilor în dome
niul stilometrîei, chimiei și 
metalografiei.

In prezent se desfășoară 
prima parte a cursului care 
constă în însușirea de către 
muncitori a cunoștințelor te
oretice legate de practica a- 
nalizei spectrale, vizuale 
(stiloscopia și stilometrie), 
Urmînd ca nu peste mult 
timp să se treacă la partea 
doua a cursului, chimie - și 
apoi la ultima parte — me- 
talografie. La prima parte a 
cursului sînt înscriși un nu
măr de 14 muncitori care 
participă cu regularitate kt 
orele ce se predau, evidenți- 
indu-se tineri ca : Muridșan 
loan, Danda Ecaterina, Strea- 
ngă Gheorghe Sturcc și alții.

Lecțiile privind stilometria 
sînt predate de către tînărul 
utemist, inginerul Bența Mir- 
cea, care este specialist in 
acest domeniu. Pe lingă fap
tul că își pregătește temeinic 
materialul pe care-1 predă, 
tovarășul Bența îi ajută pe 
cursanți în asimilarea lecți
ilor prin explicații suplimen
tare și exemple practice.

Cu toate acestea, in calea 
bunei desfășurări a cursului 
există un obstacol: din lipsa

Termene reduse ia reparațiile agregatelor siderurgice
Saeția cuptoare industriale 

din C.S.H. este una din veri
gile principale din lanțul de 
producție siderurgică. Sporirea 
producției de metal poate fi 
favorizată direct prin aportul 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor acestei secții. Toate 
agregatele siderurgice au ne
voie de reparații periodice 
planificate. Cu cit termenul 
de reparație este mai scurt, 
agregatul poate intra mai de
grabă în producție. In anul 
care a trecut, colectivul de 
muncă din secția cuptoare 
industriale a cîștigat o boga
tă experiență în îndeplinirea 
sarenilor ce i-au revenit. Tre
buie subliniat în primul rînd 
felul de organizare a muncii 
în această secție. înainte de 
începerea vreunei reparații, 
conducerea secției își întoc
mea minuțios un plan de lu
cru. Apoi se făcea aprovizio
narea locurilor de muncă cu 
materialele necesare în pro
porție de cca. 70 la sută sz 
numai după terminarea aces
tor pregătiri se oprea agrega
tul care intra în reparație. Ră
cirea unul cuptor Martin, spre 
exemplu, durează cîteva zile, 
dar atacarea lucrărilor înce
pea în condiții destul de 
frele cînd temperatura cup

își dezvoltă 
le tehnice
unui colț roșu sau a altui lo
cal cores>u(izător> cursurile 
se țin în sălile de lucru ceea 
ce împiedică, pe de o par
te procesul de producție, iar 
pe de altă parte, cursanți! 
țși iau cu greu notițele ce 
care au nevoie.

Prin inlătuJarea acestui 
obstacol, sîntem convinși că 
cursurile amintite își vor 
atinge scopul propus prin 
aceea că muncitorii care le 
frecventează vor obține o ca
lificare corespunzătoare asi
gurării în anul I960 a unor 
analize mai rapide si mai 
ieftine, dînd astfel un ajutor 
mai calificat secțiilor mari 
productive în îndeplinire?, i 
depășirea sarcinilor de pro
ducție.

MARGINE AMU ăl ARCUL A
laborantă

torului era încă ridicată. 
Mulți dintre muncitorii sec
ției cuptoare industriale, 
cum ar fi cei din echipa 
condusă de comunistul Toma 
loan sau echipele conduse 
de tovarășii *Roja Martin și 
Pop Ambruș, îndrumate de 
maiștrii Balaj Mihai, Balaj 
Nicolae și Rimba Iosif au 
dat dovadă de eroism in 
muncă, lucrînd ore in șir în 
dogoarea cărămizilor refrac
tare încinse. Ce au adus ei 
combinatului și economiei 
naționale prin aceasta ? lată 
doar cîteva exemple.

In anul 1959 oțclarii din 
secția Nr. 1 și-au îndeplinit 
planul anual înainte de ter
men cu 37 de zile. Desigur 
că succesul se datorește și 
următorului fapt. Secția avea 
planificate 12 reparații la 
cuptoare care să se execute în 
126 zile. Muncitorii din sec
ția cuptoare industriale au 
realizat 14 reparații în nu
mai 96 zile. Astfel timpul de 
staționare a cuptoarelor a 
fost redus cu aproape 30 de 
zile. Față de timpul calenda
ristic de funcționare a cup
toarelor indicele realizat 
la reparații a fost de 5,25%, 
fiind cel mai mic indice reali
zat vreodată în țara noastră

Mandate ...
Nu încerc să dau cuiva sfa

turi de felul cum trebuie să 
trimită într-o altă localitate 
un colet, scrisoare sau bani. 
Fiecare poate, și are dreptul, 
de a le expedia după bunul 
plac. Asta se poate face înde
osebi în. aite orașe. Spun în 
alte orașe pentru că la Poșta 
nouă din Hunedoara „există*1 
numai un singur fel de man 
date -- cele telegrafice. In 
zadar ar incerea cineva să-și 
trimită banii la familie oii 
în altă parte pe bază dc 
mandat simplu. Și, știți de 
ce ? Pentru că mandatele a- 
cestea, simple, nu „cîntărese“ 
prea mult în balanța sarci
nilor de plan ale poștei.

PETRUCA VICTOR 
corespondent

Chinciu loan, Mălăișteanu 
Aurel și Dumitru Ștefan elevi 
ai școlii profesionale anul III 
legînd cunoștințele teoretice 
de practică cu ajutorul unui 
laminor... în miniatură.

la oțelării.
La cuptoarele electrice, de 

asemenea, reparațiile au fost 
mult îmbunătățite. In medie, 
o reparație la pereți nu du
rează mai mult de 28 de 
ore iar una cu vatră cu tot 
se face în cca 72 de ere. Gri
ja deosebită pentru folosirea 
rațională a materialului re
fractar se dovedește și la a- 
ceste lucrări prin reducerea 
consumului de cărămizi cu 
aproape 4 kg. pe tona de 
oțel lingou.

Succese asemănătoare au 
dobindit muncitorii secției 
cuptoare industriale și la re
pararea cuptoarelor Martin 
de 185 tone unde timpul 
planificat pentru reparații 
pe 1959 a fost redus cu 23 de 
zile ceea ce echivalează cu 
timpul necesar producerii a 
zeci de mii de tone de oțel.

Pe lîngă executarea repa
rațiilor de bună calitate și 
într-un timp scurt, zidarii 
șamotori au acordat o aten
ție deosebită economiei de 
materiale. Consumul de ma
teriale refractare pe tona de 
oțel lingou a fost redus cu 
2,2 kg. sub angajamentul 
luat la începutul anului, re- 
alizînd prin aceasta 1.683.000 
lei economii.

O,

fee

CARTEA DE VIZITA
m un prieten bun și ve- Dar amicul meu făcu ce']
II cunosc de vreo zece făcu și se trezi într-o bună/
Pe atunci lucra și el la zi cu postul desființat. Zice\

Nicolae — ac- 
i-am zis, tot 
și i-am urat 
succese în ac

< Am un prieten bun și ve-
> citi, ll cunosc de vreo __
\ ani. Pe atunci lucra și el la 
' o gazetă. Scriam amindoi 
. articole. Pe atunci n-avea 
c mustață și era modest. Pe 
l cartea lui de vizită stătea 
/ scris doar atît: Negru Nico

lae — ziarist. Ne întilneam
) mereu. Avea un zîmbet lun- 
! guieț și blajin. Mă bucuram. 
) De la un timp insă îl 

vedeam rar. Odată m-am
) uitat mai atent la el. Am ră- 
t mas mirat, prietenului meu 
) a început să-i crească mus

tața. Atunci mi-am zis : 
k „Am un amic serios“. Și du- 
[ pă ce am văzut cartea lui 
\ de vizită pe care acum scria :

N. Nicolae iar dedesubt pre?e 
l dinte, am adăugat că i mo- 
[ deșt din cale afară.

Apoi nu l-am mai întilnit 
mult timp. Dar iată că în
tr-o zi ne-am revăzut. Luase 

| cuvîntul la o ședință. Era 
grav și vorbea gros. M-am a- 
propiat de el. Tot mai avea 
mustață. După ședință mi-a 

i dat o carte de vizită. Pe ea 
era scris: N. 
tiviși. Frumos 
așa înainte, 
mult noroc și 
tivitatea lui.,

A mai trecut un an, apt i 
altul. Odată primesc o veste 
urîtă despre el. Cineva ini 
spunea că a început să fie 
încrezut. N-am dat crezare. 
Dar am primit o altă veste 
și anume că nu numai că e 
încrezut, dar a devenit fu
dul, chiar orgolios. Și întra- 
devăr așa a fost. M-am con
vins de aceasta atunci 
a primit o altă muncă.

Eram supărat. Insă el
> consolat.

— Nu fi mîhnit. Nu-i 
să mă vezi in „negru“. Și-mi 
întinde o nouă carte de vi
zită : Negru Nicolae — fun
cționar la serviciul de cadre 
C.S.H.

i Ce era să fac ? M-am îtn- 
păcat cu acest gind. Totuși 
nu-i îngîmfat orgolios 
cum spun gurile rele mi-am 
zis. E om modest. Și în 
gind parcă vedeam mustața 
lui.

cînd

m-a

voie

In anul acesta secției cup
toare industriale ii revin sar
cini mult sporite. Planul de 
producție al secțiilor fiind mai 
mare ca în anul trecut, tre
buiesc făcute eforturi și in 
direcția îmbunătățirii conti
nue a reparațiilor capitale și 
periodice, și pe cit posibil, 
reducerea timpului de repa
rații. Aceasta cu atît mai 
mult eu cît în acest an pe 
lîngă reparațiile ,mijlocii și 
curente unele (agregate im
portante vor intra în repara
ții capitale. Scurtarea peri
oadei de reparații la astfel 
de lucrări presupune o bună 
aprovizionare cu materiale și 
în mod ritmic. Direcția co
mercială, prin serviciul de 
aprovizionare trebuie să ia 
măsuri pentru asigurarea 
transporturilor de materiale 
refractare cu vagoane acope
rite și să creeze locuri de de
pozitare corespunzătoare, mai 
ales la oțelăria electrică, la
minorul de 800 și bluming.

■ , Atu j 
uluit, ura vmoracaty 
un formă albastră.} 

stele pe epoleți. Ste-\ 
de tot! N-am putut . 
nici o vorbă. Admi-c

el, din cauză că a fost< 
principial... și că a vrut să\ 
arate tuturor lipsurile și/ 
greșelile. Și eu îl credeami 
deoarece mi-a fost întotdea-] 
una prieten. \

De cînd a fost transferat} 
în noul său post, nu prea\ 
ne-am mai întilnit. Recent] 
însă, tntîmplarea face ca să\ 
ne oprim față-n fată, 
rămas ---- ~
într-o 
Cu trei 
le mari 
să scot 
ram, cu gura căscată. Admi
ram uniforma. Admiram ste
lele. Admiram mustața... dar 
nu și modestia deoarece pe 
cartea de vizită pe 
mi-a întins-o stătea : 

care

NEGRU
Controlor M. 

Control și
Siguranța

în grupa de \ 
Revigorat de /
Circulației. \ 

Direcția de Transporturi a
Combinatului Siderurgia. I
intr-un alt colț stătea adre-1 

sa : o.M. str. E. nr. 7, alături \ 
numărul telefonului 2492,1 
iar in alt colț localitatea : ) 
Hunedoara. (

Asta mai zic și eu june-, 
ție... \

L-am zărit intr-o zi con-/ 
ducind o motocicletă. Era a\ 
lui. Mă gîndese și astăzi} 
oare de ce n-a scris pe car-\ 
tea de vizită și numărul/ 
motocicletei ? ’ S

Din cauza modestiei ? Nu l) 
Ci din cauză că n-a mai ) 

fost loc pe petecul de hîr-J 
tie velină. ?

fi cu toate acestea prie-1 
tenul meu are o ideie foarte} 
bună despre persoana sa.Ă 
Dar cu toată prietenia nu-\ 
mi vine să cred că aceeași \ 
părere au despre el și tova- j 
rășii săi de muncă. Unil( 
spun și astăzi că e încrezut,] 
că e fudul, că e vanitos, că\ 
e orgolios că etc... )

și au dreptate. S
C. PETRE

unde în anul trecut s-au de
gradat însemnate cantități 
de cărămizi refractare.

Conducerea secției cuptoa
re industriale și-a inclus în 
planul de măsuri pe 1960 o 
serie de probleme care să a- 
sigure buna desfășurare a 
lucrărilor de reparații. Meri
tă subliniată atenția care se 
va da introducerii micii me
canizări la evacuarea grăta
relor arse de la cuptoarele 
zVlartin, evacuarea molozului ; 
folosirea unor macarale ma
nuale la camerele de zgură 
și fabricarea centralizată a 
mortarului. Se prevede ca sec
ția să fie înzestrată cu cio
cane pneumatice grele și 
benzi transportoare de cca. 
10 m. etc.

Pe de altă parte muncito
rii vor avea posibilitatea sa
și ridice necontenit nivelul 
pregătirii profesionale în ca
drul cursurilor și a schimbu
rilor de experiență ce vor fi 
organizate.
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Informații
Pentru pregătirea 

birourilor 
organizațiilor de bază 

in scopul îmbunătățirii sti
lului de muncă al organizații
lor de partid din combinat, 
i.c.s.h. precum și din alte în
treprinderi și instituții din o- 
rașul nostru,’ conferința orășe
nească de partid, care a avut 
loc nu de mult, a hotărît or
ganizarea unui curs de pregă
tire a birourilor organizațiilor 
de bază P.M.R.

Primele lecții din anul 1960 
vor fi predate începînd din 
luna aceasta și vor cuprinde 
teme despre probleme organi
zatorice, de propagandă, poli
tico-educative precum și alte 
teme legate de munca de par
tid.

La pregătiri vor participa 
secretarii organizațiilor de 
bază și locțiitorii lcr, odată 
lunar, iar ceilalți membrii ai 
birourilor odată trimestrial. 
Lecțiile vor fi predate de către 
membrii biroului comitetului 
orășenesc de partid, precum 
șl de alți activiști de partid.

De la școala de partid
La școala economică serală 

de partid de 2 ani, conform 
pianului de desfășurare a în- 
vățămîntului de partid, lecți
ile sînt predate și seminariza
te in general cu regularitate. 
La ultimul seminar ce a avut 
loc joi 7 ianuarie a.c. a fost 
pusă in dezbaterea elevilor 
anului II, lecția intitulată 
,,Pianul tehnic, financiar și 
industrial al întreprinderii11.

Seminarul a fost condus de
tovarășul Buda Victor de la 
serviciul producției din com
binat. Cursanții au dat răs
punsuri satisfăcătoare.

Este însă negativ faptul că 
o parte din cursanții 
anului II au fost absenți de

Poșta redacției
* Tovarășul Totoiu loan — 

șofer I.G.O. Ne bucură fap
tul că al început să seri zia
rului „Uzina noastră1-. Prima 
dumitale corespondență a fost 
interesantă și ea a apărut in 
ziarul nostru nr. 794 din 7 
ianuarie a.c. Așteptăm să ne 
mai scrieți.

* Tovarășul Vrej Eftimiu -- 
controlor oțelăria nouă. Po
ezia dumitale intitulată „Voi 
oameni11 nu a putut fi publi
cată deoarece tema abordată 
a fost prea abstractă și n-a 
cuprins realizări șl aspecie 
In modul cel mai concret. 
Trimiteți-ne și alte versuri pe 
care le considerați că ar pu
tea fi publicabile.

* Tovarășul Hațegan Virgil
— I.C.S.H. — Scrisoarea pe 
care ne-ați trimis-o in legătu
ră cu chemarea brigăzii ute- 
miste pe care o conduceți nu 
conține nici un obiectiv con
cret, stimulativ pentru cele
lalte brigăzi. Din această 
cauză nici nu a văzut lumina 
tiparului. Scrieți-ne despre 
succesele obținute de brigadă 
în noul an, despre tinerii ce 
muncesc și care s-au eviden
țiat și despre ce anume și-au 
propus ei să realizeze în 
munca lor de viitor.

* Tovarășul Greff Ludovic
— C.S.H. Penultima dumnea
voastră corespondență a apă
rut in ziarul „Uzina noastră11 
nr. 794 din 7 ianuarie a.c. la 
rubrica — note. Așteptăm noi 
vești din sectorul unde lu
crați.

de partid
la seminar, lucru ce trebuie să 
dea, de gîndit atît celor ce au 
absentat, cit și conducerii șco 
iii ca în viitor să nu se mai 
întîmple astfel de abateri.

Vor fi constituite 
două centre 

de documentare
In urma analizei făcute la 

comitetul orășenesc de partid 
asupra activității colectivului 
care răspunde de problema 
muncii de agitație, s-a trasat 
acestuia sarcina ca in luna 
ianuarie 1960 să aducă o con
tribuție mai mare la îmbună
tățirea muncii de agitație.

Astfel colectivul are sarcina 
de a se ocupa de constituirea 
a două centre de documenta
re pentru agitatori; un cen
tru la combinat și altul la 
I.C.S.H.

Rămîne ca în timpul cel 
mai scurt cu sprijinul comi
tetelor de partid din combinat 
și I.C.S.H. aceste centre să fie 
constituite șl să fie pusă la 
dispoziția lor cîte o sală și 
toate materialele didactice 
necesare.

tabăraPrin
In tabăra Stufit locuiesc 

peste 300 de familii. Majorita
tea muncitorilor care locuiesc 
aci lucrează în diferite sec
ții ale combinatului. Deci, in 
mod normal, direcția admini
strativă ar trebui să se ocupe 
de buna gospodărire a tabe
rei. Putem spune că piuă a- 
cum cîteva luni a existat oa
recare preocupare în acest 
sens. De ce în prezent numai 
există, nu am reușit să aflăm. 
Probabil oi'ganele direcției 
administrative sînt ocupate 
cu alte treburi și nu au avut 
timpul necesar de a se depla 
sa la Stufit, sau poate că to
varășii din comandamentul 
taberei au uitat cu totul că 
oamenii i-au ales pentru a-i 
conduce și pentru a le repre
zenta interesele. Fapt este că 
lă ora actuală există aici o 
serie de deficiențe, care tre
buie înlăturate neintirziat.

Aprovizionarea cu apă a 
taberei se face prin interme
diul unei pompe din apropi
erea satului Mînerău. Pompa 
fiind defectă de mai mult 
timp, locatarii au rămas fără 
apă și nimeni nu se interesea
ză să o repare. De aseme
nea, înainte vreme veneau în

Corespondenții voluntari — 
sprijinitori activi ai ziarului
{Urmare atn pag. l-a)

rul despre felul cum se des
fășoară lucrările de construc
ții, cum se duce lupta pentru 
respectarea termenelor de 
dare în funcțiune și folosirea 
materialelor, reducerea pre
țului le cost etc. In scrisorile 
și materialele ce le trimit re
dacției, corespondenții au 
datoria să oglindească ct 
mai pe larg felul cum organi
zațiile sindicale se ocupă de 
organizarea întrecerii socialis
te și asigurarea condițiilor 
materiale celor aflați în în
trecere, ce rezultate se obțin 
și care sînt metodele folosite, 
Din scrisorile și materialele

SELECTIONAREA VIITORILOR CURSANȚI
pentru învăjămîniul seral și fără frecvență
O deosebită grijă și atenție 

este acordată in regimul nos
tru democrat-popular ridică
rii noilor cadre. In urma ho- 
tărîrii partidului cu privire Ia 
îmbunătățirea invățămîntului 
seral și fără frecvență sute de 
oameni ai muncii din orașul 
nostru și-au exprimat dorin
ța de a-și continua studiile în 
vederea ridicării nivelului lor 
de cunoștințe fără a părăsi 
producția în timpul studiilor

In acest sens au luat ființă 
comisii pentru popularizarea 
hotăririi, iar in cadrul celor 
două mari întreprinderi 
— C.S.H. și I.C.S.H. — a în
ceput o largă campanie de 
recrutai e a celor dornici de 
învățătură.

Recrutarea acestor tineri se 
va face prin secții de către 
organizația' de bază, organi
zația U.T.M. și comitetul sin
dical. In același timp împre
ună cu șefii secțiilor respec
tive se va soluționa problema 
schimbului de producție pen
tru viitorii elevi in așa fel să 
nu frîneze activitatea din

Stufit
tabără mașinile pentru a ri
dica gunoiul. Aceasta se în- 
tîmpla înainte, căci de mai 
bine de două luni nu au mai 
trecut pe aici. Iată de ce ta
băra prezintă un aspect urît. 
Trebuie spus că nici unii lo
catari cum ar fl Bucșa Emil, 
P. Anton și alții, nu păstrea
ză curățenia, aruneînd guno
iul la voia întîmplării în fața 
locuințelor și pe drum. Tova
rășii din comandament trec 
pasivi pe lingă aceste nere
guli și se mulțumesc cu fap
tul că nimeni nu-i trage la 
răspundere.

Locatarii din tabăra Stufit 
se declară nemulțumiți de 
activitatea comandamentului 
și în special a tovarășului Pă - 
rău Gheorghe, șeful coman
damentului, care umblă toată 
ziua beat, profesează injurii 
la adresa oamenilor dovedin- 
du-se foarte agresiv. Cu astfel 
de atitudini, de sigur că nu 
va putea constitui un exem
plu bun pentru nimeni. Consi
derăm că ar fi nimerit ca di
recția administrativă a com
binatului să trimită un repre
zentant al său, care timp de 
-cîteva zile să stea în tabără 
și să pună lucrurile la punct.

trimise redacției, nu trebuie 
să lipsească figuri de oameni 
ai muncii care s-au evidențiat 
în urma eforturilor depuse în 
procesele de producție. Dar 
cîte probleme nu pot fi în- 
tilnite, în marele combinat si
derurgic și pe șantierele 
l.C.S.H.-ului! Aprovizionarea 
cu materii prime șl materia
le, folosirea din plin a timpu
lui de lucru, disciplina în 
muncă, reducerea timpilor 
morți, calificarea și speciali
zarea cadrelor, economisirea 
materialelor, activitatea col
țurilor roșii, inovatorilor șl 
raționalizatorilor, maiștrilor și 
inginerilor. Iată doar cîteva 
din multiplele și variatele as

punct de vedere didactic al 
acestora.

Pînă în prezent comisiile de 
la combinatul siderurgic și 
I.C.S.H. au întocmit tabelele 
pe secții cu cei dornici de în
vățătură : începînd cu anul 
școlar 1960—1961 numărul 
acestora se ridică la 350 de 
muncitori la C.S.H. și 165 în 
cadrul LC.S.H.-ului, Sînt une
le întreprinderi ca I.G.O. și 
întreprinderea „Ilie Pintilie“ 
unde s-a manifestat dezinte
res și delăsare față de între
girea studiilor oamenilor mun
cii. Comisiile de aci n-au 
procedat încă la recrutarea 
viitorilor elevi.

Pentru elementele selecțio
nate care au absolvit șapte 
clase elementare s-au orga
nizat cursuri de pregătire în 
vederea examenului de verifi
care pentru clasa opta. Aces
te cursuri vor începe în data 
de 12 ianuarie a.c, Se vor 
preda următoarele discipline : 
romînă, matematică, fizică și 
desen. La aceste cursuri de 
pregătire pot participa și ab
solvenții școlilor profesionale 
care sînt de altfel în număr, 
destul de mare. La combinatul 
siderurgic numărul absolven
ților de școală profesională se 
ridică la 250.

Este necesar ca comisiile 
care procedează la recrutarea 
și selecționarea viitorilor elevi 
să reflecteze în mod deosebit 
felul în care se face selecțio
narea. Se vor recruta numai 
muncitorii direct productivi 
cu un nivel politic și profesio

Această convor
bire telefonică, 
Ghiura Alexandru 
manevrant la la
minorul bluming o 
întreține zilnic cu 
conducerea secției 
pentru că zilnic 
are ce raporta din 
realizările lor ob
ținute peste plan.

pecte ce frămintă pe fiecare 
om al muncii.

In ce privește munca politi
că de masă, este bine să se 
scrie despre felul cum sînt 
organizate convorbirile agita
torilor Ia locul de producție 
și pe ce teme anume sini a- 
xate, care este preocuparea 
organizațiilor de partid și 
U.T.M. în ce privește întări
rea compoziției lor sociale; 
ridicarea nivelului politic și 
ideologic al membrilor și can- 
didaților de partid, precum și 
al oamenilor fără de partid, 
cum se desfășoară învățămin- 
tul de partid și U.T.M.

Pe lingă problemele enu
merate mai sus, coresponden

nal mai ridicat, cu o compor
tare morală corespunzătoare. 
Experiența anului trecut de
monstrează că anumite ele
mente încadrate in cursurile 
serale sau fără frecvență au 
fost uneori slab pregătite 
și n-a-u făcut decit să îngre
uneze buna desfășurare a pro
cesului de invățămînt. Condu
cerile întreprinderilor va tre
bui să asigure cursanților con
diții optime de studiu. Legă
tura dintre întreprinderi și 
școală să existe în mod per
manent. întreprinderile vor a- 
răta profesorilor rezultatele 
obținute în producție iar pro
fesorii frecvența și comporta
rea elevilor în școală și rezul
tatele la învățătură. Această 
colaborare să fie întrețin,ută 
prin comisiile de profesori 
organizate pe școală. Pentru 
stimularea la învățătură este 
bine să se întocmească grafi
ce pe clasă în care să apară 
zilnic rezultatele obținute.

Odată cu începerea acestor 
cursuri de pregătire tinerii se
lecționați trebuie să depună o 
muncă perseverentă și asi
duă în vederea acumulării de 
noi cunoștințe ce vor contri
bui la obținerea rezultatelor 
satisfăcătoare la examenul de 
verificare pentru a trece în 
cursul mediu.

Posibilitățile oferire de gu
vern și partid oamenilor uitu
cii din țara noastră de a se 
înarma cu noi cunoștințe 
sînt mărețe, rămînînd sarcina 
doar de a fi traduse îrf viață 
de constructorii socialismului.

• E. V.

ții ziarului „Uzina noastră11 
pot informa redacția și CU 
multe alte probleme care 
ei socot că merită a fi pu
blicate și care să stîrnească 
interesul cititorilor. Orice 
faptă sau întîmplare să fie 
redată în modul cel mai just, 
fără exagerări, iar lipsurile să 
fie scoase la iveală cu curaj, 
principial.

Primind un număr cit mal 
mare de scrisori din partea 
corespondenților săi voluntari 
ziarul „Uzina noastră11 va 
putea să-și îndeplinească și 
mai mult rolul său de p«B- 
pagandist, mobilizator șl Or
ganizator colectiv, adueîndU- 
și totodată într-o măsură mai 
mare aportul la traducerea 
în viață a sarcinilor iZvorfte 
din directivele reeentei ple
nare a C.C. al P.M.R,
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