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Pentru a cunoaște telul cum 
s-a trecut la aplicarea în 
practică a măsurilor tehnico- 
organizatorice în vederea a- 
sigurării ritmului de construc
ție a principalelor obiective 
industriale, redacția s-a adre
sat tovarășului inginer Răd- 
yan Sîeîan — setul grupului 
2 construcții I.C.S.H..

ÎNTREBARE ; Vă rugăm 
sâ ne spuneți cum sînt înîăp-

nizatorice în cadru! grupului 
de șantiere pe care-l condu
ceți ?

RĂSPUNS i Ip urma stu
dierii sarcinilor sporite ce le 
avem pe anul iaoO, colecti
vul grupului nostru de șanti
ere a întocmit un pian de mă
suri tehnico-organizatorice, 
ținind seama de principalele lu 
crări, în scopul asigurării u- 
nui volum crescîna de pro
ducție, a sporirii productivi
tății muncii, pentru care un 
accent serios s-a pus pe creș
terea procesului de mecani
zare a lucrărilor.
i Acest pian de măsuri s-a 
întocmit avînd la bază lu
crările importante ce trebuie 
executate, precum șl ținind 
cont de condițiile concrete de 
aplicare a lor la șantiere și 
punctele de lucru. Pentru ga
ranția succesului, îndrumați 
de organizația de bază, am 
urmărit mai întîi cunoașterea 
cit mai largă în masa de 
muncitori a măsurilor tehnice 
preconizate în care sens s-a 
trecut de la începutul anului 
la defalcarea responsabilită
ților de aplicare pe ingineri, 
maiștri, pînă jos la șetil de 
echipe. Cunoașterea planului 
de măsuri a contribuit în ma
re măsură la înțelegerea 
mai aprofundată a sarcini
lor de plan, la măiirea res-

Prime de vechime 
pentru, siderurgiști

Zilele acestea în secțiile 
principale alo combinatului 
a început plata primelor de 
vechime. Pentru activitatea 
depusă In cadrul întreprinde
rii, tehnicienii furnaliști Ro
man Gheorghe a primit drept 
primă de vechime suma de 
5.700 lei, Romoșan Ioan 2.766 
lei. De la laminorul de 800 
mm,, muncitorul Ilea Iordan 
a primit primă de vechime 
1.197 lei iar tovarășul Baidan 
Petru 1.360 lei. Prima cuveni, 
tă macaragiului Ciuclu loan 
depășește 1.300 lei.

Pentru întreg combinatul 
siderurgic primele de vechi
me acordate anul acesta de- 
pășesc suma de patru milioa
ne lei, 

ponsabilității personale, la 
materializarea în lucrări și 
căi de urmat în execuție, fapt 
care nu este totdeauna re
liefat prin exprimarea valo
rică a planului. Toate lucră- 
tile cuprinse în plan la cup
toarele adinei nr. 7—8 și 9 
de la laminorul bluming, 
fundațiile coșurilor de fum 
nr. 7—8 și 9, elevația coșu
lui de 90 metri de la oțelă- 

ria nouă și a- 
tacarea înzidi- 

rii cuptorului Martin de 400 
tone au fost pregătite cu mul
tă precauție. Important este 
că aceste lucrări se execută 
pe timp friguros, drept o con
secință a măsurilor luate.

Canalele de fum ale celor 
trei cuptoare de 400 tone o- 
țel sînt terminate. Camera 
regeneratoare stîngă de la 
cuptorul. Martin Nr. 4 se în- 
zidește, iar coșul de fum are 
betonul de elevație turnat 
pînă la cota 27,75 metri. Cup
torul adînc Nr. 9 se șamo- 
tează. Consider că o centri 
buțle deosebită la aceste lu
crări au adus-o echipele de 
fierari betoniști și de dulgheri 
conduse de Curuiman Stanca 
și Weber loan, sub îndruma

(Continuare In pag. IV-a)

In foto: Bobinatorul 
rreaaru constantin ara. 
tind tinerei Nicolăescu 

Constanța felul cum se 
repară transformatorii de 

mare capacitate,

O I /N ȚARĂ

Aparat de proiecție cinematografică pentru ecran lat 
șl sunet stereofonic, realizat la I.O.R, (în foto: tehnicienii 
Constantin Brumea și Anton Tarcu studllnq noul aparat).

HEMARE
descărcarea la timp a vagoanelor cu diferite 
îndeosebi a minereului de fier care din cau.

LA O C
Pentru 

materiale și 
za temperaturii ridicate a înghețat, conducerea combinata
lui a făcut apel la numeroase brigăzi de muncă patriotică.

Acestei chemări i-au răspuns cu cinste brigăzile de 
muncă patriotica din cadrul grupului școlar siderurgic 
secției Edil și distilăriei de QUdron. Datorită muncii slr- 
guincioase depuse, cei aproape 500 de elevi șl muncitori 
constituiți in brigăzi de muncă patriotică au dezbătut și 
descărcat tn perioada 18—30 ianuarie 800 tone cocs meta
lurgic și minereu, precum și 42 tone cherestea și 80 tone 
cărămizi refractare.

NOI UNITĂȚI
In decursul lunii lanuar'e 

tn orașul nostru s au deschis: 
Un magazin de legume și 
fructe în hala pieții de ali
mente, un centru de piîne 
pe strada Vaslle Roaită și o 
patiserie în str. Lenin. De ase
menea s.a reprofilat 
nul copilului de pe 
stradă.

In luna februarie 
vor mai deschide un magazin 
,,Consignația" pe str. Molo-

magazi 
aceeași

a.c. se

ACTUAL II TATII

HUNEDORE^E
• ieri dimineață la clubul 

nou „Alexandru Sahia" a 
conferențiat inginer Petrescu 
Nicolae — cercetător științi
fic — despre: Folosirea izo
topilor radioactivi in siderur
gie.

* Mtine după-masă la orele 
18 in sala cinematografului 
„Victoria" se va face prezen
tarea noulut film rominesc 
„Secretul cifrului" care va 
rula pînă la data de 14 fe
bruarie a.c. in sală vor fi 
prezenii miine interpreta 
principali ai filmului și regi
zorul Lucian Bratu.

♦ Miercuri seara la clubul 
nou Alexandru Sahia, va a- 
vea loc „O seară de întrebări 
și răspunsuri" pe teme medi 
cale. Medici de diferite spe
cialități vor răspunde între
bărilor pute de către oamenii 
muncii dțn orașul nostru.

Lăcătușii Pana. 
it Jean, Papada- 

chis Gheorghe și 
Cojocaru Nicolae 
de la atelierul de 
întreținere O.S.M. 
I se numără prin
tre fruntașii Sn 
muncă. Reparați
ile ce le execută 
la agregate fiind 
de bună calitate 
asigură pe deplin 

funcționarea lor 
în mod normal.

11.000 
tone laminate 

peste plan
In sectoarele celor două la

minoare — blumlng și lami
norul de 800 m'm. — din com
binatul siderurgic Hunedoara, 
preocuparea colectivelor de 
muncă este îndreptată spre 
a realiza indici înalț! de utili
zare a agregatelor. Media o- 
rară de laminare a ajuns la 
laminorul de 800 mm. la 
peste 37 tone oțel laminat. 
Colectivul de muncitori, teh
nicieni șl ingineri de la bla
ming, dind -viață inițiativei 
pornite în acest an de a lami
na fiecare schimb 155 de 
lingouri, a întrecut cu mult 
producția realizată în lunile 
anterioare. Astfel, de la înce
putul anului pînă în ziua de 
6 februarie, cele două colecti
ve de lamlnatori au produs 
peste sarcina planii’ica'tă mai 
mult de 11.000 tone lami
nate.

COMERCIALE
zar- 
blo- 
nou 
str.

tov, chioșcuri de pîine și 
zavat în cartierul O.m’.
curi și O.M. luncă și un 
magazin alimentar pe 
Voicu Cneazu.

Pe de altă parte magazine, 
le O.C.L. Alimentara au fost 
aprovizionate cu cantități va
riate de mărfuri. In săptămi- 
na aceasta se vor pune la 
dispoziția oamenilor muncii 
din oraș 5.000 de leg. porto
cale, 3.000 kg. lămîi, 3.000 kg. 
unt, 45.000 buc. ouă, 5.000 
borcane gemuri, 1.000 kg. 
măsline, 2.000 kg. smochine, 
1.500 kg. mac, și alte mărfuri.

i

Cantități sporite 
de mărfuri

La magazinul de textile nr. 
au fost puse în vînzare iii-

cepînd de sîmbăiă noi canti
tăți de stofe, mătăsuri, bum- 
băcărie în timp ce magazinul 
de tricotaje și-a îmbogățit 
sortimentele săptămlna acea
sta cu modele noi de tricota
je din lină, bumbac și lucruri 
de marochinărie.

Cu planul depășii
Colectivul de muncă din 

cadrul turnătoriei „Patria" ne 
scrie tovarășul Marconi P. a 
realizat peste planul lunii ia
nuarie cu 29 la sută mai mul
te produse, iar plinul de li
vrări 1-a depășit cu 86 la sută. 
Valoarea realizată la produc
ția marfă întrece cu 37 Iu 
sută cifra planificată.
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Consfătuirea ziarului „Uzina noastră” 
cu corespondenții, colaboratorii și cititorii săi

Pentru a strînge și mai mult 
legăturile sale cu masele largi 
de oameni ai muncii din ora
șul Hunedoara, a afla păre
rile lor în legătură cu pro
blemele tratate pînă acum 
și a-i consulta în diverse 
probleme privind activitatea 
de viitor, ziarul „Uzina 
noastră” a organizat recent 
o consfătuire la care au par
ticipat numeroși corespon
denți voluntari, colaboratori 
și cititori ai ziarului.

Din expunerea prezentată 
cu acest prilej și din dezba
terile ce au avut loc, a reie
șit că sub conducerea și în
drumarea comitetului orășe
nesc P.M.R,, ziarul a făcut in 
ultima vreme pași importanți 

nivelului său 
publicistic, în 

competentă și

întreprinderi ale orașului cum 
ar îi, I.C.S.H., Stațiunea 7 
utilai greu și altele. De ase-: 
menea, mai multi vorbitori 
au subliniat că ziarul a pu
blicat prea puține articole 
despre activitatea cenaclului 
literar, formațiile de cor și 
orchestră, brigăzile artistice 
de agitație etc. Tînărul Stă- 
nescu Alexandru, ca de alt
fel și tovarășa Damianoiu 
Beatrice, au scos in relief 
necesitatea ca în , coloanele 
ziarului să apară mai multe 
articole privind educarea ti
neretului în spiritul atitudir 
nii socialiste față de muncă, 
pentru formarea noilor trăsă
turi morale la oameni, ma-

în ridicarea 
ideologic și 
tratarea mai 
combativă a activității coti
diene din acest important 
centru siderurgic al țării. S-a 
desprins îndeosebi fantul că 
in perioada anului trecut și 
mai ales după plenara din 
3—5 decembrie a C. C. al 
P.fti.R., ziarul și-a exercitat 
într-o mai mare măsură ro
lul său de propagandist, a- 
gitator și organizator colec
tiv al maselor în lupta pen
tru înfăptuirea principalelor 
sarcini ce au stat în fața 
harnicilor siderurgiști. Par
ticipant» la consfătuire au 
apreciat mai cu seamă ca 
fiind bună inițiativa ziarului 
de a publica în coloanele sa
le unele consultații pe temele 
muncii politice de masă care 
au fost de un real ajutor în 
activitatea practică a organi
zațiilor de bază și a 
tiv'elor de agitatori.

Scoțînd în evidență 
țile bune obținute de 
tivul redac ionai, atît

colec-

par
co lec- 

------ .------ , ----  refera
tul prezentat cit și majorita
tea celor care au luat cuvîn
tul, n-au trecut cu vederea 
anumite lipsuri ce s-au mani
festat în activitatea ziarului. 
A fost arătat, de pildă, că în 
dorința de a sprijini efortu
rile harnicilor siderurgiști, 
ziarul a scăpat din vedere o 
serie de probleme care, sub 
o formă sau alta, erau strîns 
legate de procesele de pro
ducție, că ziarul s-a preocu
pat în mică măsură de unele

mite reportaje, foiletoane și 
note critice, care sînt mult 
apreciate de către cititori.

Pentru o mai strinsă legă
tură a ziarului cu masele, tov. 
Stanciu Gheorghe, Neuman 
Tibet iu, llea Dănilă, Ha;egan 
Virgil și alții, au cerut redac
ției să atragă mai niulți co
respondenți voluntari și co
laboratori cu care să stabi
lească o strîrisă legătură și 
să țină cu ei ședințe de lu
cru pentru a-i înarma cu prin
cipalele probleme ce stau in 
fața ziarului. Propuneri pre
țioase au făcut și tovarășii, 
Tehei Nicolae, Ștănescu Ale
xandru, Niculescu Florian și 

teriale legate de viața intî— aM*'< care s-au angajat tot
odată, să sprijine mai mult 
activitatea de viitor a ziaru
lui.

In încheierea consfătuirii 
a luat cuvîntul tovarășul 
Frankfurt Tiberiu, secretar ai 
comitetului orășenesc P.M.R. 
Hunedoara. Trăgînd conclu
ziile necesare, vorbitorul a a- 
rătat că consfătuirea și-a a- 
tins țelul propus șl că în ur
ma analizei temeinice a lip
surilor ce au existat, colecti
vul redacțional trebuie să 
lupte cti toată hotărîrea pen
tru înlăturarea lor astfel in
cit ziarul să-și îndeplinească 
cu cinste și într-o măsură 
mult mai mare rolul său de 
propagandist, agitator și or
ganizator colectiv al mase
lor. Un accent deosebit va 
trebui să pună colectivul re
dacțional pe mobilizarea și 
susținerea eforturilor și ini 
țiativelor oamenilor muncii 
din orașul Hunedoara in în
făptuirea sarcinilor economi
ce trasate de plenară pentru 
anul 1960. Totodată, tovară
șul Frankfurt Tiberiu a re
comandat colectivului redac
țional să țină seama de pro
punerile pe care participariții 
la discuții le-au făcut și să 
caute să le transpună în via- 
ță, întrucît ele vor ridica ac
tivitatea ziarului pe o nouă 
treaptă, vor face din el un 
slujitor de nădejde al cuvin- 
tului partidului, o armă pu
ternică de luptă pusă în sluj
ba construirii societății noi, 
socialiste.

mă ; familie, prietenie, reguli 
ale conviețuirii sociale.

In discuțiile purtate, unii 
vorbitori ca, Ștefanidis Teo- 
fil, Stanciu Gheorghe, Furtu
nă Gheorghe și alții, au ce
rut ziarului ca în viitor să se 
ocupe într-o mai mare mășu? 
ră de felul cum I.G.O.H. tși 
face datoria. Problema trans
portului în comun și a gos- . 
podăririi temeinice a orașu
lui — au subliniat ei — să 
nu fie tratată în campanii 
cum s-a obișnuit pînă acum, 
ci ea să fie oglindită' mai des 
și sub diferite forme.

Mult a fost dezbătută in 
cadrul consfătuirii și proble
ma difuzării presei. Datorită . 
unor nereguli ce e.kiștă in 
munca oficiului de difuzare — 
spunea tovarășa Vodă Llena 
— ziarele nu ajung fa timp 
în mîna abonaților și uneori 
chiar nu le primesc de loc.

Analizînd In mod critic 
lipsurile ce s-au manifestat 
în munca ziarului ' „Uzina 
noastră", participanții. la con
sfătuire au făcut și o serie de 
propuneri menite să ducă,,1a 
îmbunătățirea activității zia
rului. Spre exemplu, tovarășul 
Șerban loan a propus ca în 
coloanele ziarului să apară 
periodic raiduri la care să 
participe și corespondenții vo
luntari ; materiale legate de 
activitatea grupelor, de cpntrot 
obștesc, precum și rubrica 
„Din sala tribunalului”. La 
rîndul său, tovarășul Matees- 
cu Ivan a recomandat redac
ției să publice mai des anu

Comunistul Albu Gheorghe și utemiștii Rădic Ghecrghc 
și Maier Partenie se numără printre fruntașii in muncă ai 
atelierului, de reparații electrice din combinat. Pe lingă fap. 
tul că ei execută reparații de calitate își depășesc zilnic 
norma cu 10— 15 la sută'.

„Nu mi-am fâcut

decît datoria**

i

S-â întimplat în schimbul 
1 la oțelăria Martin nr. 1 din 
combinat în ziua de 29 ia
nuarie 1950. Toți muncitorii 
erau la locurile respective de 
muncă, fiecare dindu-și a- 
portul lui la realizarea pla
nului de producție. Intre 
cuploarele 4 și 5 erctz insta
late un generator de sudură 
autogenă și alături un tub 
de oxigen. Sudorul respectiv 
efectua lucrarea jos, in hala 
de turnare. Deodată toți 
muncitorii de la cuptoarele 4 
și 5 au început să se înde
părteze de locul unde se a- 
flau instalate aparatele de 
sudură și tutqil de oxigen. 
Dar ce s-a întimplat ? Gene, 
rotorul luase foc, se aștepta 
ca din secundă în secundă 
să facă explozie, dar iată că 
un tinăr înalt, brunet, se în
dreptă fulgerător spre locul 
cu pricina. Era utemistul 
Dordea loan tepitor 3 la cup. 
torul nr. 4, care ajungindla 
aparat, căuta să evite ex-

ploziâ. Cu brațele vin joasei 
acoperi flacăra, înăbușind-o l 
cu mișcări rapide ;■ deșuru-i 
bează aparatul, evitînd ast-ț 
fel explozia. Ce s-ar fi intim.} 
plat dacă exploda aparatul' 
și tubul de oxigen ? S-ar fi' 
produs pagube de zeci de > 
mii lei. Dar iată că tînărul \ 
utemist Dordea I. le-a salvat. ( 
Pentru ce a făcut aceasta ? j 
.4 făcut-o pentru că și-a dat i 
seama de urmările grave ce; 
le-ar fi provocat această evăn. j 
tuală explozie. El a fost ga-' 
ta să sacrifice tot ce a avut J 
mai scump pentru apărarea \ 
bunului obștesc. I

Intorcindu-se de la locul de\.~ 
unde a făcut această, tinărui r 
Dordea a fost îmbrățișat de i 
tovarășii lui de muncă, care ) 
i-au mulțumit pentru faptă > 
lui eroică, iar el cu fața a- l 
sudată le-a răspuns ; i

— Nu mi-am făcut decît\ 
datoria. >

GÂMAN LAMBRACH1X 
corespondent {

Consfătuirea ziarului „SCÎNTEIA"
vineri după-amiazd a avut 

loc in sala comitetului orășe
nesc P.M.R. Hunedoara o con. 
sfătuite organizată de ziarul 
„Scînteia1-cu ingineri și tehni 
cieni, secretari ai organizațiilor 
de bază și corespondenți volun

■✓Vw' v

Printre numeroșii corespon
denți voluntari ai ziarului 
care au luat cuvîntul la cons
fătuirea ce a avut loc și care 
a făcut o serie de propuneri

prețioase iii ce privește tabu- gudroane ; Andruț Mircea, 
nătațirea activității ziarului suburbia Boj : Hațegan Vir- 
în viitor, se numără și tova, gil, șantier II construcții- -ț1
rășii: (de ia stingă la clreap- I.C.S.H. și Ștefanidis Teofll 
ta) Ședran loan, diatfl&rta de uzina cecs»*6himlcă.

Totodată, ei s-au angajat 
sft sprijine pe viitor și mai 
muiț ziarul prin trimiterea 
â cit mai multe materiale din 
domeniul lor de activitate cit 
șl din alte sectoare de muncă,

tari din marile întreprinderi 
ale orașului nostru. După ce 
tovarășul Frankfurt Tiberiu, 
secretar al comitetului orășe
nesc P.M.R. a deschis consfă
tuirea și a arătat rolul ei, a 
luat cuvîntul tovarășul Roșea 
bticolae din partea ziarului 
„Scînteia -. Vorbitorul a făcut 
o scurtă expunere asupra pro
blemelor despre care mem
brii posturilor de corespun
de ți, nou înființate, pot să 
scrie ziarului.

In cadrul discuțiilor ce au 
avut loc, unii participarăți au 
vorbit despre activitutea lor șt 
au făcut o serie ae ptvpuncii 
Tovarășul Țuțu I. de ia I.C.S.H. 
a cerut printre altele Zia
rului să publice o serie de 
materiale prin care să.se îm
părtășească experiența bună 
a unor colective fruntașe din 
construcții. Oțelarul T ipșa 
ștefan. Eroii al. Muncii Socia
liste, a propus de asemenea 
ca ziarul, „Scînteia“ săanaliz.- 
ze de ce unele ansambluri ar 
tistice din marile orașe ale 
țaru — nu vin ta Hune- ' 
doara pentru a contribui ia 
intensificarea muncii cultura
le de masă din acest impor
tant centru siderurgic. c--
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VIAȚA DE PARTID

InvAțAmîntul de partid 
ÎN A TENȚIA ORGANIZA ȚIEI 

DE BAZĂ

cea 
de

Practica a dovedit că bu
na desfășurare a învățămîn- 
tiilui de partid în toate veri
gile sale, depinde în 
mai mare măsură
controlul, îndrumarea și spri
jinul organizațiilor de par
tid. Im-secția I-a furnale, de 
pildă, toate cele patru cer
curi ale invățămîntului de 
partid sînt cu lecțiile la zi, 
frecvența cursanților la ex
puneri și seminarii atinge 
procentajul de 90— 95%.

Cufsanții, în marea lor 
majoritate, se antrenează în 
discuții, oezvoltă competent 
temele discutate și leagă în 
mod creator problemele teo
retice de: sarcinile muncii 
practice. Cursantul . Sofian. 
Constantin .care, în .trecut,- 
era indișciplinat și absenta 
des de la. serviciu, a. devenit 
acum un alt nm, datorită e- 
ducației, primite în cadrul, 
cercului de; inyățămint și a- 
jutorului dat de către comu
niștii din organizația de 
bază. In cadrul ședințelor de 
cerc ia parte activă la dis-

* cutii, se prezintă întoțdea-• 
una bine pregătit, în proce- 

Wpl .de producție a devenit! 
exemplu demn de urmat, 

iar prin propunerile făcute 
de el au fost aduse serioase, 
îmbunătățiri procesului de 
încărcare a furnalului.

Faptul .că învățămîntul de 
partid a fost mai strins legat 
de practică, a făcut ca el să 
aibă o mai mare, eficacitate. 
O bună parte a cursanților 
de la cercul de -economie 
concretă sînt inovatori și

raționalizatori în procesul
de pro .ucție. însuși propa
gandistul acestui cerc —
inginerul' Constantinescu 
Constantin — este unul din ' 
inovatorii de . frunte care, 
prin înlocuirea inelelor de : 
bronz.,de la șublerul de aer 
cald la caupere cu inele de 
oțel,. a dus la realizarea u-, 
nor importante economii. 
Bimel Mihâi, de asemenea 
cursant în cadrul acestui 
cerc, înlocuind rulmenții de 
import de la macaraua de 
cinci tune, cu ■ rulmenți in
digeni a dus la -înlăturarea 
deselor defecțiuni Ja acest 
agregat, lungindu-i cu mult 
durata de funcționare. In 
rîndul cursanților inovatori 
se numără și tovărășii Scur- 
tu Cornel, Scutaru Gheor-' 
ghe, care prin inovațiile și I 
raționalizările realizate au 
adus însemnate contribuții la 
îmbunătățirea procesului de 
producție și la realizarea de 
importanțe economii în ca
drul acestei secții.

Pozitiv este și faptul că 
biroul organizației ae bază 
de aci urmărește îndeaproa
pe frecvența cursan ilor la 
învățămînt, iar pe această 
bază cei oare lipsesc, nemo
tivat sînt trași în mod serios 
la răspundere. Biroul orga
nizației de bază nu scapă diră 
vedere nici frecvența propa- ■ 
ganuștUor la pregătirile ce; 
au lpc. în cadrul cabinetului 
de partid și felul în. care, a-, 
ceștiă se pregătesc pentru a se 
prezenta în fata cursanților.

FRENIONI LAZAR

FIER VECHI PENTRU OTEL NOU
In cadrul „Zilei muncii patriotice“ ce a avut loc la 3 

februarie a.c. tn orașul nostru, numeroși tineri siderurgișli 
au participat la acțiunea de, colectare a fierului vechi ne
cesar oțelăriilor. Cele două brigăzi de muncă patiiotică de 
la secția I-a O.S.M. conduse de maistrul Vaier Lăbuneț și 
loan Dordea au colectat, prima 10.500 kg. și a doua 4.800 
kg. fier vechi. La stringerea acestor cantități de fier vechi 
au adus o însemnată contribuție tovarășii Pîrva Gheorghe, 
Haiduc Emil, Gidăr Ștefan, Țeodorescu Vasile, Breazu 
loan și alții.'

De la începutul lunii ianuarie și piuă in prezent bri
găzile utemiste de muncă patriotică de la secția I-a O.S.M. 
au colectat 84.700 kg. fier vechi pentru a face din el oțel 
nou.

G. LAMBRACHE 
macaragiu O.S.M. I

PLANUL Șl BUGETUL LOCAL ÎN DISCUȚIA 
SESIUNII SFATULUI POPULAR

Întruniți in cea de-a Vlll-a 
sesiune, deputății 
popular ai orașului 
doara au analizat bugetul 
local pe anul 1959 și au ăpro 
bat bugetul local pe anul 
1960. Raportul prezentat de 
tovarășul Ardeleanu loan, 
președintele sfatului popular

sfatului
Hune-

orășenesc a scos in evidență 
succesele obținute,- precum șl 
lipsurile din activitatea anului 
trecui. Deputății, au putut 
astfel cunoaște că în urma 
întregii activități depuse de 
comitetul executiv, bugetul 
pe anul 1959 s-a încheiat cu 
un excedent de 400.000 lei.

Succese și unele lipsuri în activitatea 
industriei locale

Ținind seama de indicațiile 
plenarei C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie 1959 care sub. 
iiniază necesitatea ca sfaturi
le populare să-și mărească 
necontenit veniturile proprii, 
pentru a.și acoperi astfel cea 
mai mare parte a cheltuieli, 
lor, raportul s-a ocupat cu 
prioritate de activitatea uni
tăților de industrie locală. Au 
fost oglindite unele 
obținute de aceste
Astfel in lupta plină de entu
ziasm a oamenilor muncii din 
orașul nostru planul de pro
ducție al industriei locale a 
fost realizat in proporție de 
105 la sută. Succese frumoase 
s-au obținut și in ce privește 
gospodărirea orașului. Astfel 
întreținerea parcurilor, zone
lor verzi și a străzilor s.a fă-

succese 
unități.

ior verzi și a

cut în condiții mai bune. A 
fost mărit parcul de autobuse. 
i.G.O.H; și-a realizat sarcinile 
de plan incheindu-și anul 
1959 cu frumoase realizări fi
nanciare. Așa de exemplu 
producția planificată aici a 
fost depășită cu J 8 la sută, iar 
prețul de cost redus cu 5 la 
sută, ceea ce reprezintă în ci. 
fre absolute suma de 
1.750.000.

Rezultatele puteau fi șl 
mai bune dacă planul de pro
ducție s-ar fi realizat in 
te ramurile de activitate, însă
din păcate la unele din acestea 
planul s-a realizat doar în 
proporție de 85 la sută, iar la 
ramura extractivă 98 la sută.

cu Nicolae — neluind cele 
mal eficace măsuri, planul de 
desfacere, și aprovizionare nu 
s.a realizat decit in procent 
de 94 Ia sută, respectiv 97 la 
sută, lnregistrindu.se pierderi 
la mărfuri peste cele admise în 
valoare de 100.000 lei. La 
T.A.P.L. planul de desfacere 
s.a realizat în proporție de 93 
la sută, iar cel de aprovizio- 
nare in proporție de 102 la 
sută, inregistrindu-se pierderi 
in valoare de 30.000 lei. O.C.L. 
Produse Industriale față de 
organizațiile comerciale amin, 
tite șl a dus activitatea in 
mai bune condițiuni, realizînd 
toate sarcinile de plan cu ex
cepția planului de desfacere 
care a fost îndeplinit în pro
cent de 99,76 la sută.

lei

toa-

Realizări social-cuiturale
a mai reieșit că pozitului alimentar, amenaja. 
au fost efectua- <ea parcului Corvin, etc. 
lucrări cum ar fi < In anul 1959 însă S-au 

intîmplat și cazuri de abâteri 
de ia disciplina de plan și fi
nanciară. Așa de pildă s-au 
cheltuit sume nejustificate 
pentru plantări de pomi, S-au 
emis cu mare ușurință note 

,de comandă suplimentare în 
executarea unor construcții 
etc. •■-.--.e>-z -

Din raport 
in anul 1259 
te o serie de 
-construirea a 18 apartamente, 
terminarea canalului colector, 
construirea școlii cu 16 clase 
pînă Ia acoperiș, împrejmui
rea fostului bloc eșesâr, insta
larea rețelei electrice pe stră
zile N. Bălcescu și Chizid, 
procurarea a 6 autobuse și 
trei taximetre, construirea de.

Deficienfe în activitatea comercială
Un locimportantl.au ocupat 

in raport problemele legate de 
activitatea comerțului. Cu 
toate că activitatea comercia-

lă în anul 1959, s.a îmbunătă
țit, totuși conducerea O.C.L. 
Alimentara — ăl cărei direc
tor a fost tovarășul Grigores-

Noi Investijll
Sarcinile planului din acest 

an sînt sporite în mare măsu- 
ră. S.a programat de a se 
construi în lunca orașului 
încă 710 apartamente, un ma
gazin universal, un hotel, o 
baie populară, se vor extinde 
rețelele de canalizare, va con
tinua restaurarea castelul ii 
Corvlneștilor, etc. Volumul lu. 
crărllor de investiții șl repa> 
rații capitale se cifrează la 
peste 36 milioane lei.

Di continuarea lucrărilor 
sesiunii tovarășul Iuga Romu. 
lus a prezentat coraportul co. 
misiei permanente de plan fi. 
nanțe. Latura pozitivă a cora- 
portului a fost aceea că a lu
at poziție critică față de ati
tudinea comitetului executiv, 
care nu a acordat atenția cu
venită propunerilor venite din 
partea comisiei permanente 
în legătură cu planul de in. 
vestlțil. S-a subliniat de ase
menea și faptul că Însăși co
misia permanentă nu s-a pre
ocupat suficient de urmărirea 
punerii in aplicare a propu
nerilor făcute;

ADUNARE U.T.M
Utemiștii de la secția coc

sificare de la U.C.C. au anali
zat zilele trecute, într-o adu
nare generală, stadiul in care 
se află desfășurarea învăță- 
mîntului politic U.T.M. Din 
informarea pe care a făcut-o

«««♦«««••«♦«♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦«*»♦♦♦♦♦*««***************' ♦♦>•♦•♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦••♦*
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tovarășul Vasiloni H. a rele- 
șit că lecțiile la cercul „Să 
ne cunoaștem patriă“ condus 
de tovarășul Crăciun Iosif, 
sînt predate la un nivel 
ridicat. Prin Însușirea celor 
predate aci, se evidențiază 
cursantele Pop Iullana, Jold 
Irina și alții.

Cu ocazia adunării genera
le tovarășii Cristea I., Crișan 
N., Cadea Gh. șf Simeria A. 
au criticat lipsurile manifes
tate de unii tineri, care nu 
și-au dat aportul cuvenit 
sprijinirii invățămîntului po
litic cum sînt toy. Ștefani I. 
Bilgăr D. și alții, făCind in' 
același timp propuneri pen
tru remedierea lipsurilor exis
tente în invățămintnl U.T.M.

ȚICU FL0REA 
corespondent voluntar

Brigada Ipi Nistores- 
cu Mircea (ăl.trelleș din 
stingă')' care lucrează! la . 
construirea noilor 'dup- . 
toare adinei de la ia.’i’i- 
norul ftroo este 'fruritășe 
în cadrul I.C.S.H.-ulul. 
Zilnic eă; jșî depășește 

norma eu cel ptfțln40 la 
sută. '-

In foto : cîțiva munci, 
torî dilTbrigăcra îufNiS- 
torescii 'Mlrcea. ’

,1 i I i .i ■ w

Dlscufll 
în jurul bugetului

Raportul și coraportul au 
creat o bază de discuții pen. 
tru deputați și invitațL Din 
păcate însă numărul deputa- 
ților care au participat activ 
la discuții a fost destul de 
mic.

Un aport deosebit la lucră
rile sesiunii l-au adus tovarășii 
Cătană Nicolae, Huroș Iosif, 
Șoimoși ștefan șl alții. Tova
rășul Gătană Nicolae de 
pildă a arătat că secția finan. 
clară' a sfatului popular cu 
prea mare ușurință a eliberat 
autorizații de funcționare 
pentru executarea unor mese- 
rii, și, pentru care nu au fost 
încasate impozitele legale, de 
unde a rezultat un debit ne. 
încasat de peste 100.000 lei. 
Deputatul Marcu V. a criticat 
întreprinderea de gospodărire 
orășenească pentru slabă or
ganizare a transporturilor în 
comun în interiorul orașului.

Tovarășul Iacob Ladlslau 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid după ce a tras 
concluziile asupra desfășurării 
lucrărilor sesiunii, a arătat ne. 
cesitatea ca in acest an sfatul 
popular șî toți deputății să 
acorde o atenței mai mare în
deplinirii sarcinilor ce le revin 
-clin executarea bugetului.

In încheierea lucrărilor se
siunea a adoptat hotărîri me
nite să ducă la îndeplinirea 
planului și bugetului local pe 
anul 1960,

lnregistrindu.se
locimportantl.au
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Vom realiza la timp obiectivele 
industriale în construcție

(urmare am pag. l-a)

rea tehnică a tînărulul Inginer 
Popescu Lucian.

INTREbaRE : Ce ne puteți 
spune despre sporurile rea
lizate la indicele productivi
tății muncii în luna ianua
rie ?

RĂSPUNS i Sarcinile de 
producție ale grupului nostru 
au crescut față de anul tre
cut cu peste 30 la sută. Rea
lizările din anul acesta se 
bazează pe creșterea produc
tivității muncii, prin mecani
zarea intensivă a lucrărilor 
prin mărirea vitezei de cons 
trucție în condiții de bună 
calitate a lucrărilor. Planul 
de măsuri tehnico-organiza- 
torice fiind îmbunătățit în 
mod continuu va crea con
dițiile ca să ne achităm cu 
cinste de această sarcină, 
fără să apelăm la o crește
re corespunzătoare a torte
lor de muncă. De altfel in 
luna ce a trecut, colectivul 
nostru cu toate condițiile vi
trege, ale atmosferei, a reali
zat o creștere a productivi
tății muncii de 6,2 la sută, 
comparativ cu luna ianuarie 
1959. Față de aceeași perioa
dă a anului trecut s-a extins 
cu 26,8 la sută mai mult mun
ca Tn acord aslwurîndu-ce 
totodată $i o creștere a sala
riului mediu al muncitorilor 
de peste 23 la sută.

ÎNTREBARE : Cum vă 
veți încadra în termenele de 
execuție a principalelor lu
crări ?

RĂSPUNS : In anul I960 
termenele de dare în exploa
tare formează principalul 
obiectiv ce preocupă colecti

vul nostru de muncă, înce- 
{>înd cu șefii de șantiere șl 
ermlnînd cu ultimul mun

citor. Termenele stabilite în 
plan sînt mobilizatoare și 
însuflețesc în muncă pe con
structori. Noi va trebui să 
dăm gata pentru exploatare 
cuptorul nr. 4 de 400 tone 
oțel la data de 22 august 
I960. înțelegem prin aceasta 
că zidirea cuptorului va îi 
gata pentru încălzire la l 
august.

Coșul de 90 m. trebuie ter
minat pînă la 1 aprilie a.c., 
cuptoarele adinei nr. 7—8 
și 9 au avut termen de pre
dare montorilor la 15 ianua
rie. Ele au fost predate însă 
la data de 9 ianuarie. Este 
un succes. 31 decembrie este 
data cînd vor trebui preda

Cooperatorii își respectă angajamentele
Cu ocasia dezbaterii pla

nului de producție al coope
rativei „Drum nou" din Hu
nedoara pe anul 1060 tn ca
drul organizației de bază 
P.M.R., unde au fost invitați 
șefii și responsabilii de sec
ții, un numdr însemnat din
tre aceștia și-au luat angaja
mentul sd îndeplinească 
planul pe anul 1060 înainte 
de termen.

Sîntem după o lună de zi
le de activitate in anul 1960 
și deja s-au înregistrat re
zultate ce dovedesc munca 
plină de avînt a membrilor 
cooperatori. Astfel secția de 
cizmărie — reparații din Ora 
șui muncitoresc, condusa de 
utemistni Kellemberger L a, 
realizat planul pe luna ia
nuarie în 23 de zile, dină tn 

te lucrările de extindere a 
halei cuptoarelor adinei și 
cuptoarele nr. 10—11 și 12, 
Față de aceste termene con
structorii grupului II s-au 
angajat să dea pentru încăl
zire cuptorul nr. 4 al oțelă- 
rlei de mare capacitate la 
24 Iulie, coșul de fum la 25 
martie, iar hala cuptoarelor 
adinei la 1 decembrie 1960.

Îndrumați în permanență 
de organizația de bază, a- 
preciem răspunsul dat de 
constructorii noștri; chemării 
lansate la întrecere socialistă 
de către grupul de montori 
I.C.S.H. Avem convingerea 
că aceste termene vor fi res
pectate. Trebuie să adaug că 
toate termenele noastre de 
execuție prevăzute în planul 
de măsuri sînt bazate pe an
gajamentele luate de mun
citori în efchipe, de maiștrii 
și inginerii care lucrează pe 
aceste șantiere la făurirea u- 
riașelor obiective industriale.

plus lucrări în valoare de 
4.872 lei. De asemenea secția 
de cizmărie — reparații âir.\ 
Piața Libertății condusă dt 
tovarășul Spătaru Panfil a 
realizat planul pe luna ia
nuarie cu 4 zile mai devreme.i

In centrul orașului Hune
doara a apărut o secție no
uă: „Frizeria tineretului", In 
această secție care este con
dusă de candidatul de pu"th.1 
Făt loan își desfășoară ac
tivitatea un număr de 22 ti
neri, majoritatea utemiștt. 
Printr-o muncă bine organU 
zată colectivul dz aci a rea
lizat planul pe luna ianuarie 
în 28 de zile dîrud peste plen 
— încasări tn valoare de, 
1-995 lei.

BRASSAY MARTIN 
corespondent

Cercul A.S.I.T. din cadrul 
serviciului de cercetări side
rurgice C.S.H. s-a preocupat 
in luna ianuarie de studierea 
unor probleme importante 
privind secțiile de oțelărie și 
furnale. In această privință, 
tovarășul inginer btrsan Au
rel a prezentat studiul asupra 
dozării șarjelor în cuptoarele 
.Martin de 185 tone, iar Iova- 
rășul inginer Ghaorghlșor 
Gheorghe a susținut studiul 
referitor la mărirea capacită
ții de încălzire a cauperelor 
de la furnale. Prezentarea 
celor două lucrări a fost fă
cută In fața a peste 80 de 
Ingineri și tehnicieni, oțelarl 
șl furnaliști.

☆
Consiliul sindical raional șl 

filiala regională A.S.LT. — 
Hunedoara, și-au întocmit un 
plan de masuri privind mobi
lizarea inginerilor șl tehnicie
nilor din Întreprinderile raio
nului nostru la Înfăptuirea 
sarcinilor trasate de plenara 
din decembrie a partidului. 
Planul de măsuri prevede 
participarea activă a ingine
rilor șl tehnicienilor la ridica
rea cailflcărll profesionale a 
muncitorilor; Introducerea 
progresului tehnic In între, 
prinderi, reducerea prețului 
de cost ai produselor; crește
rea productivității muftii etc. 
Periodic se vor organiza con
sfătuiri pe aceste teme. In zi
ua de 16 februarie a.c. se va 
ține prlrrya consfătuire la clu
bul nou din O.M. privind a. 

portul Inginerilor șl tehnicie
nilor din C.S.H. la ridicarea 
calificării profesionale a mun. 
cltorllor.

wota
Cu șl fără ambalaj...

Mergi la magazinul alimen
tar de peste drum de sfat — 
fără pungă, fără sacoșă să 
cumperi un kg. de făină, un 
kg. de zahăr, 500 gr. de ra
hat șl ciocolată. La făină vin- 
zătorul cere pungă, sau . mă 
rog, ceva în care să poată 
cîntărl făina (el ar prefera 
șl o pălărie). După ce al a- 
dus ambalajul de acasă poți 
lua făină.

La numjal cîțlva pași de 
tejgheaua acestuia, în același 
magazin, se vinde zahăr, ra
hat, ciocolată. Aici nimeni 
nu te mai întreacă de amba
laj. Ba, probabil ca să fie mai 
sigur vlnzătorul că ajungi cu 
marfa acasă îți dă șl cîte 
două coaie...

Lăsînd gluma Ia o parte, 
credem că ați sezisat proce
deul gestionarului Ungureanu. 
Vasile. Este imposibil să nu 
se vadă. Numai tovarășii 
conducerea O.C.L. Aliment.^® 
nu văd, sau poate nu vor sa 
vadă. Le venim noi în ajutor.

Acest procedeu al gestiona- 
rului Ungureanu Vasi’e s -■ 
cam așa : pentru mărfuri care 
trec peste 10 lei kg. are hîrtle, 
pentru că vedeți dumneavoa
stră aceasta costă nimica toa
tă. Pentru făina Jcare costă 
numai 4 lei kg., șl sare — 1 
leu kg. nu are hîrtle, pentru 
că în cazul acesta surplusul 
care ar surveni dumnealui se 
duce pe apa... Cerne!.

A C T U A LIT A T E A SPORTIVĂ
După o îndelungată absen

ță, pugtliștii clubului sportiv 
„Corvinul" și-au făcut iert a- 
parlția tn fața iubitorilor de 
sport din orașul nostru. In 
intllnirea amicală pe care au 
avut-o cu boxerii de la C.s.M. 
Reșița ei au obținut o fru
moasă victorie care a satisfă
cut pe deplin pe cei aproape 
2.000 de spectatori aflațî în 
sala mare a clubului nou „Al. 
sahia“. Această satisfacție a 

. fost demonstrată de însăși 
aplauzele furtunoase cu care 
publicul hunedorean și-a în
curajat echipa in timpul des. 
fășurărli galei.

In ordinea desfășurării me
ciurilor rezultatele tehnice au 
fost următoarele:

In limitele categoriei htrtie 
Florincaș loan (H) învinge la 
puncte pe Mihai Florea (R): 
Seleși Vasile (R) învinge la 
puncte pe Mlhăilescu Ion (H); 
Țopan Gavrilă (H) învinge la 
puncte pe Toth Gheorghe 
(R).

In limitele categoriei cocoș, 
Ion Cocoș (R) este declarat 
învingător la puncte în fața 
lui Drăgălici Nicolae (H).

in limitele categoriei eemi- 
ușoară Lazăr Marin (H) iese 
învingător la puncte tn fața 
lui Ghlurcovict Ferdinand 
(R).

BOX

în re- 
Gheor-

au in-
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In limitele categoriei pană 

Balaj Iosif (H) învinge la 
puncte pe Bărbulescu Ferdi
nand (R).

In limitele categoriei semt- 
ușoare icMm Nicolae (H) 
bate prin abandon in a treia 
repriză pe Băcanu Sever (R)-

In limitele categoriei semi, 
mijlocii Gavrilă Grig ore (H) 
învinge prin abandon 
priza a doua pe Gia 
Qhe (R).

Scorul sever cu care 
vtns hunedorenli nu pune in 
adevărata lumină valoarea 
reală a boxerilor reșițeni tn- 
trucît aceștia din urmă au 
deplasat la Hunedoara un lor 
format din elemente talentate 
care, In bună parte, au pier, 
dut la limită tn fața hunedo- 
rentlor (cum au fost Ghiurco- 
vici Ferdinand, Toth Gheor- 
gha șt alții).

Condiția fizică bună, însă 
în acți- 
hunedo.
condus 

victoria

calmul și claritatea 
uni demonstrate de 
reni, tn general, au 
echipa locală spre 
binemeritată.

Mai trebuie arătat 
gala de ieri nu s-a ridicat ia 
un nivel tehnic superior to.

că deși

tuși ea a cuprins ctteva me
ciuri care au plăcut. Dintre 
acestea amintim spectaculozi
tatea furnizată de întllnirUe 
Balaj Iosif — Bărbulescu Fer. 
dinand, Ichlm Nicolae — Bd- 
canu Sever, Gavrilă Grigore 
— Gia Gheorghe Și Țopan 
Gavrilă — Toth Gheorghe. In
tllnirea dintre aceștia doi din 
urmă a avut un final de toa
tă frumusețea; cu toate că 
ambii adversari au dovedit 
de-a lungul primelor două re- , 
prize valori sensibil egale — 
am putea spune — tn luptă, ( 
în cea de a treia repriză Țo
pan a demonstrat o impresio
nanta resursă de forțe avlnd 
un finiș demn de laudă.

Și acum ctteva cuvinte4 
despre organizatorii galei de _______
box de ieri, despre arbitrii ți / ——
juriu. In primul rtnd credem. 1 
că organizatorii (și mai pre- IrilOrmâjIe

5 ■
Finer! 12 februarie a.e. 

oreț’e 18 vor începe cursurile 
de arbitrii organizate 
U.C.F.S. oraș. Lecțiile din 
cadril acestui curs vor 
predate în Incinta sediului 
U.C.F.S.

cis, tov. antrenor Lungu 
Gheorghe) au avut prilejul 
ieri să-și dea seama ctt de 
dorite sînt de hunedorem a- 
semenea spectacole pugilisti- 
ce. Numărul mare de specia- 
tori care ieri au umplut plnă 
la refuz sala clubului nou fa

ce de prisos orice comentariu 
în acest sens. In al doilea 
rină, organizatorii să dove
dească mal multă răspundere 
in ce privește alcătuirea cu 
competența a juriului pentru 
a evita darea de decteti greși
te (.Și aci ne referim la Pop 
Alexandru) cum a fost cazul 
ieri la Intllnirea dintre Cocoș 
Ion (R) și Drăgălici Nicolae 
(H) în care hunedoreanul a 
fost vădit nelndreptățtt.

In sftrșit, este neceapr ca 
arbitrii sd dovedească o parti
cipare mai activă în cadrul 
desfășurării meciurilor, nu 
cum a făcut tovarășul Borcea 
iert in intllnirea -Balaj — 
Bărbulescu cînd a rămas pa
siv față de repetatele lovituri 
nepermise practicate de boxe
rul reșițean.

I. DANUȚIU

la

de

fi

FOTBAL
In cadrul pregătirilor c^W: 

fac în vederea returului cam
pionatului categoriei B la 
fotbal, fotbaliștii hunedoreni 
Inaugurează miercuri întîlnl - 
rile de verificare. In prima 
hitilnire hunedorenli vor a 
vea ca adversar echipa Mi
nerul— Deva care activează 
în cadrul campionatului re 
gional.

Meelul se va desfășura 
miercuri 10 februarie pe sta
dionul Corvinul din localitate 
începlnd de la orele 15,30.

Voleibaliștii romîni 
victorioși la Lausanne
In cadrul primei ediții a 

„Cupei Campionilor Europeni" 
ța volei masculin echipa de 
volei Rapid București a întîl- 
nlt sîmbătă seara la Palatul 
Sporturilor din Lausanne for
mația E.O.S. campioana Elve
ției. Voleibaliștii romîni au 
obținut o frumoasă și catego, 
rlcă victorie cu scorul de 3—0. 
Acest debut fructuos al echi
pei Rapid ne îndreptățește 
să privim! cu încredere Intll
nirea din retur care se va 
desfășura la București.


