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SPECTACOL DE GALA

HOTÂRÎRILE conferinței
ORĂȘENEȘTI DE PARTID

întâmpinarea 
zilei femeii

SÎNT TRADUSE ÎN VIAȚA
„Flaeă- 
cu 
de 
în

co.
fe- 
ve-

Luni după-masă in sala 
cinematografului ,,Victo
ria" a avut loc spectacolul 
de gală al noului film ro- 
mînesc „Secretul cifrului". 
O plăcută surpriză pen
tru publicul hunedorean a 
fost prezența in Sală a 
protagoniștilor acestui film 
în frunte cu interpretul 
principal Emanoil Petrul 
Laureat al Premiului de 
Stat, regizorul filmului Lu
cian Bratu și operatorul 
șef Constantin Ciubotaru.

înainte de începerea fil
mului o delegație de pio
nieri a oferit oaspeților 
buchete de flori in semn de 
salut din partea oamenilor 
muncii din orașul nostru.

Intr-o atmosferă entu

ziastă au fost felicitați ere. 
atorii și interpretul prind 
pal al filmului, care au 
împărtășit impresiile lo; 
spectatorilor.

— Mda impresionai 
mult Hunedoara — a spu. 
regizorul Lucian Bratu ș 
doresc să realizez un filrr 
despre oamenii și orașu 
dumneavoastră care si 
fie la înălțimea succese 
lor deosebite pe care le 
ați obținut.

De asemenea excelenta 
interpret Emanoil Petruț 
după ce a arătat ciievi 
aspecte din timpul turnări 
filmului și-a manifestat di 
rința de a se întoarce cu 
un nou film, în care în
treaga sa configurație ar.

Artistul Emanoil Petruț 

tistică să fie consacrată e-

Conferința orășenească 
de partid, în lumina do
cumentelor .plenarei C.C. 
al P.MR. din decembrie 
anul trecut, a pus în 
centrul preocupărilor or
ganizațiilor de partid și 
a conducerilor tehnico- 
administrative din C.S.H. 
și I.C.S.H. sarcini deo
sebit de mărețe. Pe baza 

^Jț-.tud ierți amănunțite; a 
posibilităților s-a trasat 

drept sarcină siderurgiști- 
lor ca în acest an să rea
lizeze un ritm și mai înalt 
de creștere a producției 
de metal. Productivitatea 
muncii va trebui să spo
rească cu 3 la sută față de 
cea planificată iar la pre
țul de cost să se realizeze 
însemnate eeenomii.

Pentru întreprinderea de 
construcții siderurgice con
ferința orășenească de 
partid a indicat ca pe ba
za unor planuri de măsuri 
tehnico-organizatoriee bi
ne gîndite, prin ridicarea 
gradului de mecanizare a 
lucrărilor și justa folosire a 

4Mj?rțelor de muncă să se 
^^rgenteze ritmul de con

strucție a obiectivelor in
dustriale și sodal-culturale 
din planul pe 1960, In

cadrul întreprinderii pro
ductivitatea muncii să în
registreze un spor de cel 
puțin 2 la sută față de 
cea planificată. De aseme
nea au fost stabilite ter
mene precise pentru darea

din secția 11-a furnale 
C.S.H. (secretar tovarășul 
Gismaș Gheorghe) folosind 
cu m?i multă exigență 
dreptul de control, a ur
mărit îndeaproape felul 
cum conducerea secției 
traduce în viață măsurile 
cu privire la îmbunătățirea 
folosirii capacității 
lor, valorificarea 
lor interne, cum 
muncitorii pentru
rea tehnicii înaintate. In 
multe din aceste probleme 
biroul organizației de bază

fumale- 
rezerve- 
sprijină 
însuși-

în exploatare a noilor a- 
gregate.

Sub îndrumarea organi
zațiilor de partid, siderur
giștii și constructorii hu
nedoreni, intensifieîndu-și 
eforturile sînt hotărîți să 
îndeplinească întocmai sar
cinile trasate de partid. 
Fiecare zi aduce strălucite 
mărturii ale hărniciei, en
tuziasmului în muncă, ini
țiativei creatoare a munci
torilor, tehnicienilor și in
ginerilor. Toate acestea se 
concretizează și mai mult 
acolo unde organizațiile 
de partid își desfășoară cu 
competență activitatea. E- 
xemple sînt nenumărate.

Organizația de partid

(Continuare in pag. 4.a)

La biblioteca 
raională

Una dintre bibliotecile 
din orașul nostru cu o 
prodigioasă activitate este 
biblioteca raională. Biblio
teca cuprinde un număr 
de 20.000 volume cărți 
beletristică, tehnice și 
teratură pentru copii, 
nul trecut biblioteca 
fost frecventată de un i 
măr de 4.000 cititori, 
în decursul anului acesta 
pînă în prezent numărul 
cititorilor a crescut cu 
încă 800.

i de 
II- 
A- 

a 
nu.
iar

A U F O S T
' In primele zile ale lu- 
’ nii februarie mercurul 
1 din termometru a cobo-

rit cu mult sub zero. 
Temperatura a atins mi
nus 19 grade C. Frig 
strașnic, uarajul de pe 

' riul Cerna s-a acoperit 
cu un strat de gheață 

, de 4—5 metri. Apa fira- 
i. vă ce a mai rămas în albia

Cernii, este absorbită cu 
nesaț de către pompele 
care alimentează agrega- > 
tele combinatului. Fără 
apă, nu se poate obține 
tuci fontă, nici oțel. Apa 
industrială este necesară 
agregatelor ca și apa . 
potabilă oamenilor. Dar 
iată că din cauza frigu , 

• lui chiar și șuvița de j 
1 apă ce a mai rămas , 
i pe albie, a început să • 
' devină mai puțin fluidă, i 
I fiind amestecată cu mici i 
j bucăți de gheață „Mi"

cum spun canaliștii. A- , 
■ cest zai în aparență nu

prezintă nici un pericol. ,

s
i

Stf« . ....

In realitate însă este 
dușmanul cel mat de 
temut al filtrelor. Și într- 
adevăr, acest lucru s-a 
dovedit. Clnd termome. 
trele jndicau temperatu
ra de — 10 grade apa a 
început să se împuține
ze.

— Scade debiful de 
apă, anunțau prin tele
foane conducerile secți
ilor pe cei de la hidro
tehnic.

Ce s-a Intîmplai ? Din 
cauza zaiului s-au blo
cat filtrele și apa indus, 
triată nu putea să pa 
trundă in bazinul de ac 
sorbție. Trebuiau luat, 
măsuri de urgență, li. 
frunte cu comuniștii Un. 
gurtanu Silviu, Balaz. 
Ștefan și Cismaș Ioai 
de la atelierul apaduc, 
din secția hidrotehnic, 
56 de oameni s-au de
plasat la fața locului. 
Aici oamenii au fost or. 
ganîzațl pe etnrpe și au

Cenaclul literar 
ra“ în colaborare 
mitetul orășenesc 
mei organizează
derea zilei de 8 Martie un 
concurs literar eu urm> 
toarele teme : Aspecte din 
viața și lupta femeilor de 
pretutindeni pentru liber
tate, pace și socialism. 
Figuri de eroine, din rîn- 
dul luptătoarelor pentru 
pace. Lucrările se prezin
tă la comitetul orășenesc 
de femei sau sediul cena
clului literar pînă la data 
de 1 martie a. c. Regizorul Lucian Bratu

forturilor depuse de im-. 
menii muncii in opera de 
construire a socialismului.

Noua producție a cine
matografiei noastre izbu
tește prin mijloace de 
înalta măiestrie artistică 
să ne evoce una din pa
ginile cele mai însemnate 
din istoria țării. Scenariul 
lui Dumitru Cărăbăț și Te. 
odor Constantin, in regia 
lui Lucian Bratu — și 
jocul unui mănunchi de ta- 
lentați adori face din fil
mul „Secretul cifrului" o 
patetică și minunată rea. 
Uzare a studioului cinema-
tografic București.

ÎN CINSTEA CONFERINȚEI REGIONALE DE PARTID
Mai mult oțel

Mihătlă Sirnion și Topor 
Loghin sînt conducători a 
două ecUtpe ce lucrează 
în oțelăria Martin nr. 1. Ei 
sînt prim-topitori fruntași 
și se străduiesc ca prin 
rezultatele ce le obțin să 
constituie exemplu pentru 
ceilalți oțelarl. Primul lu
crează la cuptorul nr. 1 și 
împreună cu brigada lui în 
prima decadă a lunii fe. 
bruarie a depășit cu 145 
la sută sarcina de plan. Al 
doilea muncește la cupto-

DEBLOCATE
Au de- 
filtrele, 
baraje 

zaiului,

început munca, 
blocat mai întîi 
au instalat trei 
pentru blocarea 
au făcut spărturile nece
sare pe gheață. După ce 
au isprăvit această trea
bă, care a durai peste 
30 de ore, oamenii au 
fost repartizați pe obiecti
ve la filtre șl bazine, 
unde, pe schimburi, ve
ghează zi și noapte ca

apă, attt de necesară a. 
gregatelor, să nu înghe
țe.

In această muncă s-au 
evidențiat canaliștii Ră- 
nășcarui V, Sopinceanu 
I, Fogele L. împreună 
cu echipele lor, Mărgi- 
neanu Z„ Bogati S., 
Drăgoi M„ Olah S., 
Cotio I., Toma Oh., Flo
rian T. si mulți alții.

G. Z.

timpul munco la baraj
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Conferința regională de partid constituie pentru 
siderurgiștii hunedoreni un nou imbold în munca ce 
o depun pentru obținerea de noi succese în întrece
rea socialistă. In această bătălie comuniștii ocupă 
primele locuri.

rut 3i Oamenii ce-i alcă
tuiesc brigada au luat.o 
înaintea celorlalți oțelarl 
cu 24 procente peste plan.

Fruntașii secției
Ieri dimineață pe grafi

cul de producție de la oțe-, 
tăria Martin II s-a înscris 
o nouă cifră: 2.270, ceea 
ce reprezintă tonele de oțet 
date peste plan in primele 
9 zile ale lunii februarie. 
Aci la cuptoare, forța în- 
suflețitoare a întrecerii o 
constituie echipele fruntașe 
conduse de prim-topitorii 
comuniști. Echipele condu
se de Karamalis Teodor și 
Marian Axente de la cup
torul nr. 2 au produs, fie
care,' în această perioadă

cu peste 300 tone mai mult 
oțel. Ei sînt fruntașii sec
ției, urmați apoi de topi
torii din echipele lui Ispas 
Iulian cu 253 tone și Tir- 
pescu Mihai cu 130 tone 
°!el- .

De la începutul anului 
colectivul oțelăriei Martin 
nr. 2, prin folosirea inten
sivă a cuptoarelor, a pro
dus peste sarcina planifica
tă de producție 7700 tone 
°1sl-

Indici îmbunătățiți

închinată conferinței regio. 
riale de partid. In cadrul 
întrecerii încărcătorii și to
pitorii de minereuri duc 
lupta neîntreruptă pentru 
folosirea cu maximum de 
randament a capacității de 
producție a agregatelor. In 
primele nouă zile, jurna
liștii secției l-a îmbunătă
țind- indicele de utilizare 
a agregatelor au descărcat 
cu 221 tone mai multă fon
tă decit prevedea planul.

la furnale
Intrecerea socialistă ce 

se desfășoară zilele aces
tea la furnalele combina
tului din Hunedoara este

Fruntaș pe întreprindere
Marți după-amiazâ, în cadrul unei adunări fes

tive ce a avut loc la Întreprinderea de Construe- £ 
ții Siderurgice din Hunedoara a fost decernat dra-< 
pelul de unitate fruntașă pe întreprindere grupului > 
de montaj, condus de inginerul Ramba Mircea. A- < 
cest stimulent a fost acordat grupului montaj pen- z 
tru succesele obținute în întrecerea socialistă pe ul- < 
timul trimestru al anului trecut cînd a realizat pla- > 
nul de producție în proporție de 161,45 la sută < 
și o creștere a productivității muncii de 5 la sută. z 
Pe locul 2 și 3 s-au. clasat grupul electrotehnic și < 
grupul construcții II. >

La primirea drapelului, colectivul grupului de e 
montaj s-a angajat ca în acest an să reducă cu z 
cinci zile termenul de execuție a lucrărilor de la < 
secția de fabricare a agio meritului autofondant; 5 
cu 15 zile lucrările de montaj de la cuptorul < 
Martin de 400 tone, precum și la alte lucrări. >

Un angajament prețios și-au luat montorii în < 
privința realizării de economii în valoare de > 
1,800,000 lei pe întreg anul I960. <

jMualifâti 
fyinedorerie

Astă.seară la clubul i- 
limon Sîrbu" are loc • 
,,Seară literară" cu tema : 
„Ziua de 16 februarie 1933 
oglindită în literatură, e- 
vocări din Grivița luptă-. 
toare“. Brigada artistică a 
clubului va prezenta în 
continuare un program ar. 
tistic.

* Astăzi și mîine între 
orele 18—21 la clubul nou 
Alexandru Sahia, vor rula 
următoarele filme docu-i 
mentare: „București de 
ieri și azi", „Povestea pie
trei” și „Poftă bună".

* Duminică dimineața o. 
rele Îl la clubul Alexan-, 
dru Sahia, tovarășul Va- 
sile Tomescu redactor șef 
al revistei „Muzica" va 
ține conferința „Motive 
populare folosite în muzi
ca de operă și simfonică"

* Teatrul muncitoresc 
C.S.H. a prezentat săptă- 
mîna trecută spectacolul 
,,Dr. în filozofie", comedie 
în patru acte de B, Nușici, 
în satul Nădăștie și subur- 
Bia Răcăștie. Sîmbătă sea
ra orele 2Q pe scena tea
trului „Victoria" din loca
litate se va prezenta ace
eași piesă de către colec
tivul artistic al teatrului.



FABRICA —
MULȚI FRUNTAȘI!ARE

M-am sculat dis-de-di- 
mineață. Aveam un bloc 
notes nou nouț, un creion 
bine ascuțit și o dispoziție 
excelentă.

Am colindat toată fa
brica aglomerare; pe 
la benzi, pe la silozuri, 
mi-am băgat nasul prin 
bunchere, am rămas piro
nit acolo unde se prăjeș
te minereul cu toate ci 
la un etaj mai sus vibrau 
niște ciururi uriașe ce te 
asurzeau cu zgomotul lor 
drăcesc. Am cunoscut oa
meni, oameni noi, pe alții 
i-am cunoscut de cînd e- 
rau elevi la școala profe
sională. Insă de atunci 
au trecut ctțiva anișori. A- 
cum eu le vorbeam tot ca 
la niște puștani pentru 
c.a intr-un tlrziu să-mi 
dau seama că stau de 
vorbă cu niște veritabili 
maiștrii.

Pe cit se vede, iscusin
ța nu m-a dus prea de
parte. Ce mi-o fi venit 
să mă opresc ailta la pos
tul „retur", și mat ales 
să stau la discuție cu un 
muncitor de acolo care 
răspunde la numele de 
Oproiu loan, nu știu! Știu 
doar că nu mă mal să
turam privindu-l cum lu
crează. Căci altfel de 
,discutat'‘, vai de lume i 

.Era tot așa de comunica
tiv ca... un pescar 
deltă. Numai datorită 
tutui că uneori și eu 
încăpățînat am aflat

ca la toate sectoarele de 
activitate de la aglomera- 
tor, deoarece procesul de 
producție alcătuiește un 
ciclu de fabricație — sau, 
după ot nouă expresie 
hunedoreană procedeu tn 
lanț". Afară de atenția 
mereu trează un muncitor 
la retur trebuie să aibe și 
o calificare desăotrșiiă. Ce

Totuși 
nu e suficient

La retur...

CARNET
DE REPORTER

s-ar îrdimpla de pildă dacă 
la tobele de la retur unde 
se captează minereu aglo
merat, de la bandă, in 
stare incandescentă s-ar 
turna prea multă apă ? Ar 
fi rău de tot. S-ar face 
o pastă multă vreme inu
tilizabilă, și ar bloca spa
țiul și... încă multe altele. 
Dar dacă ar pune prea 
puțină apă ? Iar rău... mai 
bine să nu vorbim de 
pagube. De altfel, aseme
nea lucru nu i se poate 
întîmpla muncitorului O- 
proiu loan, consecutiv 
fruntaș in producție și, 
nu de multă vreme, 
didat de partid.

Am înegrit pagini
însemnări. O sumedenie 
de însemnări; suficient» 
cred ca să ajungă pentru 
examene la școala de 
maiștrii — suficiente și... 
de real folos chiar și... e- 
veniualilor cititori. Numai 
că:

can-

cu

CONSTRUCTORI o
fruntași!

din 
fap- 
stni 
că:

de 
o 

încurci, poți periclita mun-

trebuie să fi un om 
nădejde. Altfel, dacă

Cel puțin așa m.au asi
gurat tovarășii Dîrlea 
Gheorghe — secretarul or
ganizației de bază și to
varășul Surdu 
șeful fabricii de
re.

— Mai ales
— spun ei. Mai sînt mulți 
oameni de nădejde la pos
tul retur.
Pavel...

— Da. 
de-i ?

— Și-a 
de muncă și apoi a plecat 
cu ctțiva oameni și des
carcă minereu din 
goane.

— Bun, și?
— Mateoc loan, Dască- 

lu Dumitru — apoi 
dozare...

Ascult uimit. Si mi 
se înviriește podeaua 
mine.

— Păi bine tovarăși 
ce facem ? Ce faceți ? Eu 
scriu uti reportaj. Un re
portaj nu un roman, 
scriu pentru cititori 
reportaj dintr-un loc 
muncă Despre un om 
cinci, despre fruntași in 
producție — doar nu vreți 
să vă scriu despre toată 
fabrica ?

— Bine dar ce o 
zică ceilalți ?

— Care ceilalți?
— fruntașii de la 

zare, de la întreținere, a- 
glomeratoriștii.

— Pai. să lucreze tot 
așa ca pînă acum și... 
nici o grijă! Vor veni alți 
reporteri mai „cuprinză
tori" care vor consemna 
luptele lor In viitor.

ANDREI SUCIU

Aurel — 
aglomera-

nu-i just

De pildă Popa

am notat... un-

organizat locul

va-
I

la

că
cu

Eu
un
de 

sau

să

do-

Preocupările laminaforilor

Sudorul Mutu Gheorghe 
este cunoscut de toți mun
citorii din cadrul I.C.S.H.- 
ului care lucrează la noile 
cuptoare Martin ca cel mal 
bun sudor. Lucrările ce le: 
execută sînt de calitate și 
realizate într-un timp scurt

„î N S
însfîrșit, este un cuvînt 

pe care oamenii îl exclamă 
cu diverse împrejurări și 
cu tot atît de diverse to
nuri. Ce mai, e o gamă 
întreagă modul și împre 
jurările cum omul poate 
exclama cuvîntul însfîrșit.

Pe șantierul celei de-a 
treia baterii de cocs, sau 
mai bine zis pe fostul șan
tier, oamenii — construc
tori și cocsari exclamă: 
„însfîrșit 1“ cu satisfacția 
de a fi obținut o veritabi
lă biruință împotriva tim
pului care le-a fost cel 
mai înverșunat potrivnic. 
Acum însă, un furnicar 
de oameni cară ultimele 
resturi de schelărie și că-

F î R Ș I T I"
rămizi de șamotă. Bate
ria a intrat în faza de 
încălzire definitivă. Insta
lațiile de gaz, de apă, apa
ratele electrice au fost re
vizuite și supuse la pro
bă ; s-au montat supapele 
— ah, supapele — care au 
sosit și ele „însfîrșit". In- 
tr.adevăr trebuie să fi cu 
adevărat un specialist să 
poți aprecia cum 
ne munca celor 
construit bateria, 
ca Torbk Carol,
Gheorghe sau Aurica Năz
drăvan, cunoscuți zidari 
șamotori — instalatori ca 
Ciri Francisc, sudorul Mi- 
tran Marin, montorii din 
echipa lu Erdely Ștefan,

se cuvi- 
care au 

oameni 
Portase

sau oamenii din echipele 
conduse de Schuster Pe
tre și Valica Nicolae. Cin
ste lor și celorlalți I Cin
ste lor pentru că umăr la 
umăr Și minte cu minte 
au reușit că într-o luptă 
acerbă cu timpul,. să. în
vingă, și... însfîrșit — la 
jumătatea lunii februarie, 
cea de a treia baterie de 
cocs va intra în producție. 
Hotărît...

MICII
COLECTORI

0 nouă brigadă artistică
La grupul 4 construc

ții I.C.S.H. a luat ființă 
în ultima lună a anului 
trecut o brigadă artistică 
de agitație. S-au prezen
tat programe artistice cu 
ocazia diferitelor ședințe 
de producție iar în pre
zent brigada se pregă
tește în vederea concursu
lui în cinstea zilei -de 1 
Mai. Acest concurs va 
cuprinde două etape, pri
ma etapă pînă la 28 fe
bruarie a. c., iar a doua lena Tehei, 
etapă pînă la 28 aprilie Cornel și alții, 
a. c. Însuflețiți de elanul T. NICOLAE

tineresc, tinerii din 
ceastă brigadă caută 
de zi să-și însușească

a- 
zi 
o 

ctt mai bună interpretare
artistică în vederea reali
zării programelor artis
tice, legate de proce
sul de producție. Cei 14 
tineri din care este com
pusă brigada, muncesc 
neobosrți pentru cîștiga- 
rea întrecerii. Printre cei 
mai talentați se numără, 
Teodorescu Gheorghe, E- 

Moghiroșan

0 hală ca multe alte
le. înăuntru lotuși se de. 
osebește. Cuptoarele nu 
străjuiesc împrejurul, abia 
sînt ieșite deasupra cotei 
zero. Dincolo de ele o pa
sarela cu cîteva posturi de 
comandă. Macaralele ri
dică capacele cuptoarelor 
și seci din flăcări, lingou
rile îmeșite. .Oamenii la 
fiecare pjst: la cuptoare, 
la cajă, dincolo la foar- 
fe .ă, ori la sortare luarea, 
ză fără să te bage în 
seamă. Peste tot, în hala 
laminorului de 800 mm., 
,'c.rfotă și entuziasm...

De ani de zile în aceas
tă hală se duce o între
cere încordată între schim
buri și echipe. Obiectivul 
întrecerii — obținerea u- 
nci producții sporite de la
minate, materia primă a 
industriei noastre prelucra, 
toare...

— Luna aceasta a por
nit-o mai bine schimbul în 
care lucrează maistrul Con
stantin Petru — a ținut să 
lămurească tovarășul Pur- 
țuc. Mihai, secretarul orga
nizației U.T.M. Pînă la 
data de 8 februarie . are 
8,12 procente peste plan.

— Dar luna trecută ?
— Ei, atunci a „bătut'' 

schimbul condus de ingi
nerul Păcuraru Eugen.

— Dintre toate schimbu
rile, cate are meritele cele 
mai frumoase ?

— A stabili aceasta, tre
buie să ținem mai întîi 
seama de producția reali, 
zată, 
•felul 
menii 
cuție
ției de partid, 
Filip Lazăr.

Un asemenea 
cere să pătrunzi în amă
nunte. La începutul anu
lui trecut, la laminoare, 
schimbul în care lucrează 
acum tovarășul maistru 
Constantin Petru rămăsese 
în urma celor fruntașe. A- 
bia își realiza planul, sau 
lamina în plus cîteva tone. 
Rebutul era o pacoste 
cum spuneau atunci lami. 
natorii. In unele luni tre
cuse peste procentul ad
mis. Organizația de partid 
s-a sezisat și a analizat 
munca

.propus 
trative 
nume, 
lor principali de pe un 
schimb pe altul, asta sub

aspectul generalizării ex
perienței bune și a ajuta 
pe cei rămași în urmă.

In schimbul în care a 
fost dat atunci să lucreze 
maistrul Constantin Petru 
își mai găseau loc mani, 
testările de indisciplină, u- 
nor oameni le mai lipsea 
încă experiența înaintată. 
Maistrul s-a ocupat rînd 
pe rînd de oameni. I a a- 
jutat prin diferite convor
biri și explicații practice 
la locul de muncă. Ei și- 
au dezvoltat cunoștințele 
profesionale, aptitudinile 
față de muncă. Și astfel, 
ca tovarășul Barabaș Tra
ian de la cajă au crescut 
din punct de vedere pro
fesional, și cei ce lucrează 
la foarfecă și în dosul fi
nisorului. Tovarășul Bara
baș Traian este fruntaș, 
om de nădejde în secție.

Schimbul care cu un an 
în urmă se clasa de cele 
mai multe ori pe locul trei, 
a devenit tui „rival" de 
neîntrecut. Luni de zile 
s-a menținut în fruntea ce
lorlalte. De remarcat că 
în semestrul doi al anului 
trecut, în trei luni a fost 
decl arat fruntaș, iar în ce
lelalte luni pe locul doi.

Echipele fruntașilor Sem 
citic. Grigore, Pădureț Con
stantin, Alabasidis Dumi
tru, muncitori ca lamina- 
torul Bairas Ianis, maca
ragiul Semciuc Anton, .sînt 
oameni cu experiență ai

mai 
așa

schimbului cu cele 
mari realizări, tot 
cum sînt cei din echipele 
conduse de Orășanu Du
mitru, Clitan Vasile de la 
cuptoare din schimbul to
varășului inginer Păcuraru 
Eugen.

Ceea ce face ca rezul
tatele schimburilor să fie 
diferite, este organizarea 
muncii. Muncitorii, maiștrii 
de la cuptoare și de la li
nia de laminare spun că 
schimbul condus de tova
rășul Păcuraru Eugen — 
deși în ordinea realizărilor 
a fost al doilea în semes
trul doi al anului trecut, 
iar în luna ianuarie a.c. pe 
pe locul I — lucrează mai 
bine. Schimbul în care Iu 
crează maistrul Constantin 
Petru a avut cele 
mari 
însă 
raru 
sub 
lună 
nifestat atîta ambiția, 
n.au realizat nici o tonă 
rebut provenit 4e la cup
toare, în timp ce celelalte 
ău cam neglijat calitatea 
producției; •

Oamenii cu care ludfll 
ză maistrul Constantin Pe
tru, deși depun interes 
pentru întreținerea cuptoa
relor, duc mai mult, lupta 
pentru cantitate, uneori fo
losesc nereglementar ma
caralele (teping cu chș-

mai 
depășiri d# plan. Da, 
al tovarășului Păcu- 
a menținut rebuturile 
admis, ba a fost o 
cînd oamenii au ma

ca

de calitatea ei, de 
cum muncesc oa- 
— interveni în dis- 
secretarul organiza.. 

tovarășul

In cinstea conferinței o- 
rășenești U.T.M, care s.a 
ținut la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, detașamentul 
16 de pionieri — clasa 
Ill-a B — de la școala de 
7 ani unificată nr, 1 a ’ 
luat hotărîrea să strîngă 
prin muncă voluntară cît 
mai mult fier vechi. Re
partizați pe grupe, pionie
rii au reușit ca în timp de 
trei ’ zile să >strîngă o 
cantitate de peste 1.500 kg. 
fier vechi.

răspuns

schimburilor. A 
conducerii adminis- 
unele măsuri și a- 

schimbarea maiștri-

(Continuare în pag. 4-a)

Inginera Sprîncenatu Marcela care lucrează In 
cadrul laboratorului cen.'tral al combinatului, s-a 
remarcat a fi foarte conștiincioasă în muncă, asi- 
gurînd calitatea lucrărilor și executîndu-le în
tr-un termen scurt

In foto : Sprîncenatu Marcela la loaul de muncă.

*«♦**♦♦***♦♦«♦♦♦*♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦•♦  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
și pe marginea celui pre
zentat de inginerul agro
nom Buda Octavian.

Apreciind că schimbul 
de experiență a fost foar
te util și că el și-a a- 
tins în mare parte 
scopul, tovarășul Arde- 
leanu loan, președintele 
Sfatului popular 
nesc Hunedoara 
luat cuvîntul în
iere, a recomandat mem
brilor comitetelor de con
ducere ale întovărășiri
lor să acorde o mare a- 
tenție pregătirii campa
niei agricole de primă
vară și consolidării pu
terii economico-organiza- 
torice a întovărășirilor ; să 
studieze problema plan- 

refera- tării de cît mai mulți 
de către pomi fruetiferi șl a viței

Pînă la îneeperea cam
paniei agucole de pri
măvară mai e încă vre
me. Totuși, oamenii har
nici în ale plugăriei se 
interesează încă de pe 
acum ce trebuie să facă 
și cum anume să-și or
ganizeze mai bine mun
ca pentru za în acest an 
să smulgă pămîntului re
colte și mai îmbelșu
gate.

Interesul acesta 
putut vedea mai ales 
ocazia schimbului de 
periență ce a avut 
duminica trecută
Zlaști între toate comi
tetele de < onducere ale 
întovărășirilor agricole 
existente în suburbiile 
orașului nostru.

Primii care au împăr
tășit din experiența bU-

s-a
cu 

ex- 
loc
la

Un important schimb de experiență
nă a muncii lor au fost 
întovărășiții din Zlaști. 
Prin referatul prezentat 
de către tovarășul Suciu 
Abel, președintele înto
vărășirii, ei au înfățișat 
oaspeților din suburbiile 
Boj, Buituri și Răcăștie 
felul cum au ajuns ca 
astăzi întreaga lor sub
urbie să fie complet tarla- 
lizată și cum au reușit 
ca în anul trecut să ob
țină o producție medie 
de grîu de peste 2.000 
kg. ia hectar și peste 
4.000 kg. la hectar po
rumb știuleți. Dintre me
todele bune folosite, par
ticipant au reținui dele folosite de ei, care 
îndeosebi munca de lă- au fost arătate aici ne 
murire dusă de către co- vor da posibilitatea ca în

mitet pentru 
tuturor 
tori în 
mitarea 
crarea 
jutorul 
nizarea 
și aplicarea unui întreg 
șir de metode agroteh
nice.

— Exemplul întovără- 
șiților din Zlaști — a 
spus în cuvîntul său to
varășul Moise Ioan 
(Boagă) din Boj, l-am 
urmat și noi. Experien
ța zlăștenilor ne-a fost 
de mare ajutor în tarla, 
lizarea suburbiei și meto-

atragerea 
țăranilor munci- 

întovărășire, deli- 
tarlalelor și lu- 

pămîntului cu a- 
S.M.T.-ului, orga- 
muncii pe brigăzi

anul acesta să întărim 
mult întovărășirea noa
stră din punct de vedere 
economico-organizatoric.

Tovarășul lacob Iosif, 
președintele întovărășirii 
agricole „Viață Nouă" 
din suburbia Răcăștie 
a vorbit despre rezulta
tele muncii tor, 
planurile lor de viitor.

Au mai vorbit în ca
drul schimbului de expe
riență îritovărășiții Mun- 
teanu loan și Zeicu Aron 
din Buituri, Simeria Ni
colae, Dragota Nicolae și 
alții din Zlaști care au 
discutat cu însuflețire a- 
tît pe marginea 
tului prezentat 
tovarășul Suciu Abel cît de yfe.

orășe- 
care a 
înche-

despre
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U. T. M. Hunedoara
rf/zi Hunedoara, la care au 
participat delegații orga 
nizațiilor de bază U.T.M., 
secretari ai organizațiilor 
de partid și alțt invi. 
tați.

/« zilele de 6 și 7 fe
bruarie a.C. S-au desfășu
rat tn sala mare a cine
matografului ,yictorid‘ lu
crările ' conferinței organi-„ 
soției orășenești U.T.M.

Contribuția tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor economice

Făuritorii metalului, al
cătuitorii. mărețelor con
strucții .și locuitorii cetății 
siderurgiei 
ra, în 
tineri, 
ferință organizației oră
șenești 
{atenție deosebită contri
buției utemiștilor și ti
nerilor la îndeplinirea și 
depășirea planurilor de 
producție în întreprinderi
le orașului nostru.

Atît din darea de sea
mă, cît și din discuțiile 

-^Murtafe de delegați, a re- 
WBșit că sub conducerea 

organizațiilor " de partid, 
organizațiile U.T.M. din 
eombjnat, l.C.S.H. și din 
celelalte întreprinderi ale 
indusțriei locale, au obți
nut rezultate remarcabile 
în procesul de producție. 
Așa de pildă iii anul 1959 
tineretul din combinat a 
dat peste plan 52.400 to
ne cocs metalurgic, 38.900 
tone oțel Martin și elec
tric, 28.900. tone -fontă, 
38.410 
12.400 
18.800 
ducînâ 
re de 
lei. In 
patrjei

^^al s-au evidențiat bri- 
ț^pzil'e de tineret condu

se de Mihăilă loan, Vă
duva Vamilian, Orelt Pa
ul,. Tîrpescu Mihai, Brîu- 
zei. Mihai și alții.

In anul care a trecut 
l.C.S.H. a dat în exploa
tare o seamă de noi a- 
gregate la care o contri
buție importantă au adus 
tinerii constructori. Ast- 
fel brigada de producție 
condusă de Constantin 
Iii» a terminat cu o lună 
înainte de termen mon
tarea instalațiilor electri
ce, de ia laminorul de

Hunedoa- 
mare parte sînt 

Iată de ce con.

U:T.M. a acordat

tone aglomerat, 
tone laminate, 

tone blumuri, a- 
economii în valoâ- 
peste 21 milioane 
lupta pentru a da 
tot. mai ■ mult mc-

650, iar brigada • condusă 
de Weber Constantin a 
realizat lună de lună 
planul de producție în 
medie cu o depășire de 5 
la sută.

Este pozitiv faptul că 
în ultimul timp numărul 
brigăzilor de (indret a 
crescut la 314, iar numă
rul secțiilor, sectoarelor 
țși agregatelor .patronate 
de tineret la 64, în care 
sînt cuprinși aproape 
3.400 tineri. Numărul ti-

retului pentru lărgirea 
mișcării de inovații, pen
tru organizarea schimbu
lui de experiență.

In conferință o serie 
de delegați ca tovarășii 
lacob loan, Tripșa Ște
fan, Marcu Vasile, Velici 
Alexandru și alții au vor
bit despre metodele de 
muncă folosite în vederea 
tebținerii unorr rezultate 
mai bune,
și pe ceilalți 
mulțumească 
obținut pînă 
ci să depună
are eforturi pentru valo
rificarea deplină a puterii 
creatoare a tineretului.

jFăcînd bilanțul succe
selor dobîndite de tineri 
în producție, darea de 
seamă și mai ales dele
gații care an luat cuvîn- 
tnl au făcut o analiză

șenesc U.T.M, să ia mă
suri pentru remedierea 
lor și să extindă expe
riența bună acumulată de 
brigăzile fruntașe în pro
ducție.

Pe baza discuțiilor și 
propunerilor făcute de 
pariicipanți, conferință a 
adoptat o seamă de mă.

au îndemnat 
să

cu 
în 
în

nu se 
ce au 
prezent, 
continu

străduit să facă din acea
stă experiență un bun al 
tuturor tinerilor. Așa 
s-au întîmplat lucrurile cu 
o serie de brigăzi de ti
neret. In loc să se extin
dă metodele de muncă și 
experiența brigăzilor frun
tașe și la alte brigăzi, co
mitetul orășenesc a lăsat 
această problemă pe plan- Aur* privind antrenarea 
secundar. Așa se face că 
în momentul de față exis
tă un număr mare de 
brigăzi în I.C.S.H. și 
combinat care urmăresc 
numai realizarea canti
tativă a sarcinilor de 
țplari, neglijînd calitatea 
(producției și reducerea 
prețului de cost. Mai sînt 
și brigăzi ca acelea con
duse de tovarășul Joldiș 
Silviu de la U.G.C., care 
muncesc fără un program

tinerilor în producție, pen
tru sporirea aportului lor 
la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partidul nos
tru.

Despre 
stilul de muncă
Printre altele în cuvîn- 

tul său tovarășul Marian 
Petre de la laminorul de 
650 a făcut următoarea 
remarcă : „Organizația de

Prezidiul con
ferinței orășenești 
U.T.M.

nerilor antrenați în între
cerea socialistă se ridică 
la peste 8.000. Trebuie re
marcate rezultatele obținu
te de’ schimbul tineretului 
nr. 1 de la laminorul 
blunting condus de tînă- 
rul inginer Olah Dezide- 
riu. Acest schimb de la 
înființare și pînă în pre
zent se menține pe pri
mul loc în întrecerea so
cialistă.

Conferința a apreciat 
ca bună muma comitetu
lui orășenesc pentru cu
prinderea .unui număr cît 
rr.ai mare de tineri în 
formele de muncă speci
fice, pentru' extinderea 
inițiativelor bune ale tine-

temeinică în lumina sar
cinilor stabilite de ple
nara C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie 1959, și 
a plenarelor a VI și VII 
a C.C. al U.T.M. a acti
vității desfășurate în pro
ducție de organizațiile 
U.T.M. și au arătat prin 
exemple concrete că, în 
munca tinerilor există în- 
.că numeroase rezerve 
care, valorificate, pot să 
aducă economii și taai 
însemnate. In ultimii ani 
unele organizații U.T.M. 
din .oraș au acumulat o 
bună experiență în mobi
lizarea tineretului în pro
ducție. Dar comitetul oră
șenesc U.T.M. qu s-a

Un pup 'de oleldpiți de la I.Cf.SJJ, dișțutlnd vaiofi în timpul unei pauze.

de lucru .și nu țin consfă
tuiri de producție.

Comitetul orășenesc 
U.T.M. a fost de aseme. 
nea criticat și pentru fap
tul că a neglijat mobiliza
rea și antrenarea tinere
tului în întrecerea socia
listă. Din această cauză 
un număr însemnat de or
ganizații de bază U.T.M. 
din combinat și I.C.Ș.H. 
nu au o evidență clară 
a tinerilor antrenați în în
trecerea socialistă și nu 
urmăresc felul în care 
tinerii își îndeplinesc sar
cinile de producție.

Este cunoscut faptul că 
posturile U.T.M. de con
trol au un rol deosebit 
în antrenarea și organi
zarea tinerilor în îndepli. 
nirea și depășirea planu
lui de producție. Deși 
numărul acestor posturi 
a crescut simțitor, totuși 
activitatea unora din ele 
nu este axată pe cele 
Jrnai esențiale probleme- 
din secția respectivă. Sînt 
unele posturi ca cele de 
la secțiile O.S.M. II, fur
nale 1-4, reparații elec. 
trice, întreprinderea 409 
și altele, care sezisează 
doar unele aspecte ale in
disciplinei, fără a vedea 
modul defectuos de între
ținere și exploatare a u- 
tilajelor și risipa de 
materiale pe șantiere.

Criticînd manifestările 
de formalism existente în 
activitatea unor organiza
ții U.T.M., privind îndru
marea brigăzilor de pro. 
ducție și posturilor ute- 
miște de control, delegații 
au cerut wspitetului oră-.

Tovarășul Bocănici Remus prim-secretar al comite
tului orășenesc U.T.M. exp unind darea de seamă.

lui. Delegații au cerut to
varășilor Bocăniți Remus 
prim.secretar și Popescu 
Gheorghe secretar al co
mitetului orășenesc U.T.M. 
precum și celorlalți mem
brii ai biroului să mear-i 
gă mai des în organiza
țiile de bază, să cunoas
că munca și viața tine
retului pentru, a-i 
îndruma cu 
competența.

In același 
rința a luat
tărîlă împotriva lipsurilor 
manifestate de tovarășul 
Marcu Alexandru fostul 
prim.secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.M., ca
re încâlcind 
muncii colective 
unele greutăți în 
rarea activității 
din Hunedoara.

.măi
putea 

multă

confe-timp 
atitudine ho-

de la acest 
numără un 
de tineri, a

bază U.T.M. 
laminor deși 
număr mare_ _____
fost doar tangențial a- 
mintită în darea de sea
mă. Iar cînd a fost amin
tită s-a arătat că treburi
le nu prea merg bine în 
cadrul organizației. Este 
adevărat că organizația 
noastră de bază mai are 
o seamă de lipsuri .și noi 
ne străduim să le reme
diem, dar ce a făcut co
mitetul orășenesc ca aici 
munca să meargă mai 
bine ? Care a fost apor
tul comitetului orășenesc 
(U.T.M. pentru îndruma
rea fiecărei organizații de 
bază ?

Conferința a apreciat în 
general ca pozitivă mun
ca comitetului orășenesc 
și a biroului său. Ca do
vadă a acestei aprecieri 
o parte din membrii bi
roului au fost realeși. In 
să o mare parte din de
legați care au luat cu
vîntul ca tovarășul Bog
dan Alexandru, Stanciu 
Gheorghe, Rogneanu Ma
rfa și alții au cerut no
ului comitet orășenesc să 
lichideze o serie de prac
tici nejuste din activitatea 
sa. Unii delegați au a- 
rătat că organizațiile 
U.T.M. cu un număr mic 
de membri și îndeosebi 
cele din instituțiile ora
șului Și întreprinderile in
dustriei locale, n-au stat 
în atenția 
orășenesc, că 
comitetului
U.T.M. nu trăiesc sufici
ent în mijlocul tineretu-

să dea peste plan 17.000 
tone cocs, 15.000 tone a- 
glomerat, 11.000 1 tone 
fontă, 40.000 tone oțel, 
etc. Referindu-se la dis
cuțiile purtate, vorbitorul 
a arătat că lucrările con
ferinței s-au desfășurat ia 
un nivel ridicat. Delega
ții au analizat multilate
ral și într-un spirit critic 
.și autocritic activitatea 
comitetului orășenesc 
U.T.M. aducînd tot apor
tul lor Ia - îmbunătățiră» , 
muncii politico-educative 
în rîndul "tineretului.

Conferința a adoptat a 
hotărîre privind mobiliza
rea mai activă a tineretu
lui în producție, intensifi
carea activității de educa-

principiul 
a creat 
desfăști- re comunistă a tineretului

U.T.M. îmbunătățirii vieții 
De ase-, de organizație etc. 

menea dîild dovadă 
lipsă de activitate și m«- aileși un 
nifestînd indiferență ■ față 
de sarcinile ce le. reve
neau unii membrii ai Co
mitetului n-au mai. fost- 
realeși în comitetul orășe
nesc U.T.M.

Gonferința a analizat 
în mod competent diver-

or. ' 
de’ 

da- 
dis-

de In noul comitet 
număr 

membri.. In prima 
comitetul a 
său iar ca 
pe tovarășul 
mus.

interne

au f.ost 
de 43 

plenară 
ales biroul

prim-secretar 
Bocănici Re-

ZOLD G. 
CRACI UNESCU C.

comitetului 
secretarii 
orășenesc

se laturi ale muncii 
ganizațiilbr U.T.M., 
remarcat este că atît 
rea de seamă cît -șt 
cuțiile purtate de delegați
au oglindit combativitatea 
utemiștilor, dorința lor 
de a îndeplini cît mai bi
ne sarcinile încredințate 
de partid. Cu toate aces
tea, anumite domenii im
portante ale activității de 
organizație nu s-au bucu
rat în conferință de aten
ția pe care o meritau. 
Printre acestea pot fi e- 
numerate problemele vieții 
interne de Organizație, 
conducerea activității or
ganizațiilor U.T.M. în 
școli, munca cu pionierii 
etc.

In cuvîntul său tovară
șul Frankfurt Tiberiu se
cretar al comitetului oră
șenesc de partid a expri
mat satisfacția față de 
contribuția tineretului la 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție, a 
apreciat pozitiv cuvîntul 
delegaților care în numele 
tinerilor muncitori s-au 
angajat ca în anul 1960

Conferința orășen ease ii 
U.T.M. a fost salutată de 
numeroase delegații ale ti
nerilor din Hunedoara, 
lată pioniera care a adus 
salutul elevilor și pionie
rilor din orașul-nostrUi



Hofărîrile conferinței orășenești 
de partid sînt traduse în viață

Aspecte ale muncii culturale 
de la U. C. C.

(Urmare din pag. f-a) 

a venit cu propuneri pre
țioase.

In vederea realizării 
planului de producție, bi
roul organizației de bază 
a întocmit planul de lec
ții la cursul de econo-nie 
concretă în așa fel îneît 
cursanții să discute cît 
mai mult în jurul proble
melor legate de activita
tea lor practică privind 
creșterea producției și pro
ductivității muncii, redu
cerea prețului de cost etc. 
Tot aici se dezbat unele 
metode avansate care să 
ducă Ia creșterea produc
ției de fontă cum ar fi: fo. 
losirea gazului metan în 
furnal; a aerului cu umi
ditate constantă și proce
deul fabricării fontei cu 
mangan scăzut

Organizația de partid 
desfășurînd o largă mun
că politică în rîndul fur- 
naliștilor a reușit să mo
bilizeze forța întregului 
colectiv spre îndeplinirea 
sarcinilor de pian. Rezul
tatele de pînă acum arată 
că s-au realizat indici mari
— o tonă de fontă pe 
metru cub de volum util
— și se m«rge pe această 
cale cu multă perseverență.

Succesele obținute de 
siderurgiști în prima lună

ECONOMIE 
Dt liM?

Harnicul colectiv de 
munca al serviciului me- 
canic-șef din C.S.H. a- 
cordă o atenție deosebită 
reducerii timpului de repa
rații la furnale creînd prin 
aceasta posibilități însem
nate de folosire intensivă 
a capacităților de pro
ducție. In luna ianuarie au 
fost planificate reparații 
la cele patru furnale din 
secția I-a care să dureze 
96 de ore. Întregul volum 
de lucrări a fost executat 
în numai 58 ore. La sec
ția II-a furnale timpul de 
reparații planificate a fost 
redus aproape la jumătate. 
Prin scurtarea termenelor 
de reparații — un merit 
al colectivului d* muncă 
din cadrul serviciului me- 
canic-șef C.S.H. — furna- 
liștii au avut posibilitatea 
să producă în plus peste. 
710 tone fontă.

Mai mult de 1.500 de 
spectatori au ținut să a- 
siste la primul joc de ve
rificare al echipei Corvi- 
nul Hunedoara, disputat 
ieri pe stadionul din loca, 
litate.

Jocul a fost plScut și 
cu faze interesante. In 
prima repriză atacul hu. 
nedorenilor — GaVrilă, 
Pîrvu, Za pis, Radu Tudor, 
Oprea — a jucat mai bi
ne, a tras mai mult la 
poartă, a combinat foarte 
bine și aproape toate ac
țiunile s-au terminat cu 
șuturi pe poartă.

Tinerii jucători ai echi
pei „Minerul" din Deva 
n-au putut să facă față 

din acest an, cînd toate 
secțiile și-au îndeplinit și 
chiar depășit planul de 
producție, realizînd o co
relație justă între toți in
dicii de plan, exprimă re
zultatul muncii politice 
perseverente desfășurate de 
organizațiile de partid. A- 
jutorul concret și opera
tiv, pe care organizațiile 
de partid îl dau conduce
rilor tehnico-administrati- 
ve, se referă Ia cele mai 
arzătoare probleme ale pro
ducției.

In construcții, spre deo
sebire de anii trecuți, rit
mul lucrărilor la cele mai 
importante și de urgență 
obiective industriale, a spo
rit cu mult. Organizațiile 
de partid de pe șantiere 
au îndrumat conducerile 
acestora să studieze toate 
posibilitățile pentru urgen
tarea lucrărilor. Periodic 
ele analizează stadiul în 
care se află lucrările fa
ță de graficele stabilite.

SA DISCUTAM DESPRE ȘCORLR Și PRRINȚI
Una dintre cele mai im

portante probleme care se 
pun astăzi in rindurile ti
neretului nostru este aceea 
a educației. Sini dese ca
zurile cind profesorii și 
părinții izbutesc să găsea
scă soluții favorabile pen
tru unele cazuri destul 
de grave. Dar uneori aces. 
te eforturi ale școlii sini 
zădărnicite de familie, fie 
din neglijență, fie din ne. 
pricepere sau uneori din. 
tr-c totală sfidare față 
de școală și profesori. 
Școala trebuie să consti
tuie pentru fiecare părinte 
un factor principal de edu. 
care și instruire a copi
lului său. In spirit nou 
socialist. JJe aceea este 
necesară o colaborare per
manentă intre școală și 
familie. Numai in felul a- 
cesta educația oa fi unică 
șt va contribui la forma
rea integrală a caracteru
lui omului de tip nou.

Dacă răsfoim catalogul 
clasei a X-a A. școala 
medie OM. ne vom lămu. 
ri in mare măsură de felul 
tn care înțeleg unii părinți 
si colaboreze cu școala. 
Să răspundă chemărilor 
dirigintelui, direcțiunii sau
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Primul joc de verificare
«tacurilor insistente al* 
hunedorenilor. Așa se fa
ce că numai după 30 de 
minute scorul era de 5—0.

La pauză ambele echi
pe fac modificări în for
mație. Cu toate acestea 
cei care conduc jocul sîht 
tot hunedorenii. Ei mai 
înscriu încă trei goluri. 
In această parte a întîlni- 
rii, jucătorii din Deva re
duc scorul prin Nistor.

In concluzie se poate 
spune că acest joc a fost 
binevenit și a scos în evi
dență pregătirea bună la 

Comuniștii au primit sar
cini concrete de a mobiliza 
în jurul lor și pe ceilalți 
muncitori, tehnicieni și in
gineri incit fiecare punct 
de luoru să contribuie la 
succesul final — construc
ții noi date în folosință 
înainte de termen. Exem
plul inginerului comunist 
Popescu Stelian, care zi și 
noapte a muncit cu însuf
lețire pe șantier în aceas
tă iarnă, sau al comuniș-
tilor Gligor Nicolae, Gu-
r*i Vasile și alții de la; tilajului; introducerea mi

cii mecanizări; executarea 
tencuielilor mecanizat etc. 

Comitetele și organizați
ile de bază ale partidului 
din cele două mari între, 
prinderi hunedorene sînt 
chemate să lupte cu ho-

grupul doi construcții 
este demn de prețuire. Co
lectivul grupului de cons
trucții și cel al grupului 
de montaj din I.C.S.H., 
la ‘■'orstrucția cuptoarelor 
adinei pentru bluming au 
terminat unele lucrări pînă 
acum cu citeva zile înain
te de termenele prevăzute.

Comitetul de partid din 
I.C.S.H. a îndrumat con
ducerea grupului IV cons
trucții civile, să studieze

organizație U.T.M. Notele 
din catalog nu sînt numai 
rezultatul' capacității unui 
elev, și rezultatul perse
verenței, seriozității cu 
care elevul este obișnuit 
să privească problemele de 
invățămint. Elevul Stroes- 
cu Mihai din clasa X-a 
are o purtare exemplară 
ații tn clasă cit și față 
de profesorii și colegii săi. 
Iși fact ternele cu regulari
tate acasă iar răspunsuri
le date la orele de curs 
dovedesc că -însușirea ma
teriei predate constituie o 
preocupare principală. No
tele obținute sînt 9 și 19. 
Elevul Stroescu Mihai es. 
te de altfel și secretarul 
orgamzației U.T.M. pe cla
să, ser jind prin atitudinea 
sa de exemplu celorlalți 
colegi. Cu toate că este un 
element bun, părinții exer
cită o riguroasă suprave
ghere asupra purtării ații
in școală cit și în afară de 
școală a acestui elev. Sini 
dese cazurile cind mama, 
elevului vine la școală și 
discută cu dirigintele și 
ceilalți profesori despre fiul 
său, in afara ședințelor o- 
bișnuite, conferințelor sau 
serbărilor din cadrul șco-

care au ajuns jucătorii 
hunedoreni.

îmbucurător este faptul 
că deși sînt la primul joc 
de verificare, hunedorenii 
au jucat legat, legătura 
dintre atac și apărare a 
fost bine făcută de către 
halfi — Balint, Tătaru. 
Coiciu. De asemeni, trebui* 
subliniat faptul că toți ju
cătorii au același grad de 
pregătire, mai slab pre- 
zentîndu-se doar Gavrilă 
și Matei.

Cele 9 goluri au fost 
înscrise de Zap.iș (2), Pîr- 

temeinic posibilitățile de 
reducere a prețului de cost 
al construcțiilor. In urma 
propunerilor în această di
recție s-a născut inițiativa 
ca la fiecare bloc de 24 
apartamente ce se va con
strui în acest an, să se rea. 
lizeze economii egale cu 
valoarea unui apartament, 
Noua inițiativă a dus la lu 
area unor măsuri concrete, 
pentru: extinderea metodei 
de lucru în lanț; folosirea 
mai bună a capacității u- 

tărîre în prima linie a bă
tăliei pe care siderurgiștii 
și constructorii o dau 
pentru a întîmpina al 
treilea Congres al Parti
dului cu noi succese în 
construcția socialistă

Hi. Sînt Insă, părinți care 
deși au copii neascultători, 
indisciplinați, slabi la în
vățătură, manifestă total 
dezinteres. Elevul Ghioc 
Vasile din clasa X-a are 
note insuficiente la citeva 
muterii pe trimestrul I, 
iar în al doilea trimestru no 
tele sînt numai 2 și patru. 
Deși profesorul diriginte 
Cara Simion a trimis in 
repetate rinduri să vină 
la școală părinții, aceștia 
n-au făcut altceva decit 
să semneze invitația și 
să-și contiruiie nepăsarea. 
N-au luat niciodată par
te la o consfătuire sau un 
lectorat pentru părinți. 
Pentru ca un asemenea 
cat să fie îndreptat tre
buie ca părinții in mod 
necondiționat să ia legă-

Preocuplrile
(Urmare din pag. 2-a) 

tele macaralei capacele 
cuptoarelor). Cînd sînt „a. 
menințați" să rămînă în 

vu (2), Oprea, Anton, Ma
tei și Radu pentru hune
doreni și Nistor pentru 
Minerul. Au jucat forma
țiile :

Corvinul: Niculescu I, 
(Nebela), Niculescu II. 
Nacu (Popescu), Molnar 
— Tătaru, Baiint, 
(Coiciu) — Gavrilă, (Ma
tei), Pîrvu, (Anton) Za. 
piș. Radu Tudor, Oprea.

Minerul: Jtinea (Ște
fan), Pilu, (Adam), Stă. 
nilă, Șușlariuc — Sima, 
Magheț, Enderli, Gri- 
gorescu, Petica, Belea, 
Nistor.

MIRCEA NEAGU

Intensificarea muncii cui 
turale constituie astăzi 
ur.a dintre problemele de 
mare importanță ce stau 
la baza construirii socia
lismului din țara noas
tră. In desfășurarea pro
cesului de producție pre
gătirea profesională și in
telectuală a omului de 
tip nou se rel’iectă în re
zultatele obținute în mun
ca practică. Ridicarea per
manentă a nivelului cul
tural al oamenilor muncii 
din secțiile combinatului 
depinde în mare măsură 
de eforturile depuse de 
organizația de partid, de 
organizațiile sindicale și 
U.T.M., de felul cum a- 
cestea știu să organizeze 
activitatea de educare a 
oamenilor.

In cadrul sectorului coc
sificare al U.C.C. viața 
culturală cuprinde cîteva 
aspecte destul de variate, 
care uneori însă nu sînt 
la nivelul cerințelor. La

tură cu școala, să se adre
seze cu încredere profeso
rilor arătindu-le care sini 
trăsăturile negative ale 
caracterului acestui copil, 
doar in felul acesta se pot 
îndrepta atitudinile neco- 
respunzătoare și îmbună
tăți situația la învățătură, 
pînă cind nu este prea tir- 
ziu.

Colaborarea între școa
lă și familie are aspecte 
multiple. Părinții trebuie 
să răspundă la chemările 
școlii, să ia parte la con
ferințe, consfătuiri, lecto
rat ca astfel să formeze o 
apropiere intre părinți și 
școală, deoarece școala 
nouă are nevoie de pă
rinți noi, numai în felul 
acesta se poate forma o 
generație tînără, entu
ziastă și cu dor de muncă 
in construirea vieții noi.

laminatorîlor
urmă, laminează lingouri 
chiar sub temperatura ad
misă. Despre schimbul con 
dus de tovarășul Crăciun 
Ștefan, comuniștii lamina
tori spun că atunci cînd
lucrează noaptea tehnici.
cr>ii slăbesc controlul și 
îndrumarea în muncă a oa
menilor, iar în schimbul 
tovarășului Păcurarii Eu
gen, se mai întîmplă ca 
macaraua să fie supraso
licitată uneori ca apoi să 
stea minute în șir neutili
zată, sau să neglijeze go
lirea oalelor pentru eva
cuarea zgurii..

Secretarul organizației 
de partid a avut dreptate. 
Pentru a confirma schim
bul fruntaș trebuie să ai 
în vedere producția, cali
tatea ei și capacitatea de 
icțiune a semenilor... 

colțul roșu al sectorului 
activitatea culturală se 
desfășoară săptămînal. 
Astfel, în vederea ridicării 
nivelului profesional al 
muncitorilor au loc o 
serie de conferințe cu ca
racter tehnic ținute de că
tre ingineri pe marginea 
problemelor importante din 
secții ca : „Pregătirea căr
bunilor pentru cocsificare", 
„Construcția Cuptoarelor 
de cocs", „încălzirea cup
toarelor" etc. Este bine că 
aceste conferințe sînt în 
strînsă legătură cu sarci
nile de producție imediate, 
contribuind în felul acesta 
la cunoaștere® temeini
că a anumitor probleme 
de producție.

De asemenea au fost 
expuse conferințe și in
formări cu caracter poli
tic în vederea ridicării ni
velului ideologic și poli
tic al oamenilor. Au fost 
însă neglijate conferințele 
cu teme de cultură gene
rală. In ultimele luni au 
avut loc doar două con
ferințe de acest gen: 
„Cum arăta U.F.H.-U1 r.1 
urmă cu 30 de ani" și 
„Ieri muncitor, azi ingi
ner" o expunere a ingi
nerului Dună D„ care a 
arătat condițiile create 
de partid pentru ridicarea 
cadrelor din rîndurile 
muncitorilor. îmbogățirea 
cunoștințelor literare este

însemnări de 
de artă

In sala clubului nou 
„Alexandru Sahia" tinerii 
artiști ai cercului de artă 
plastică din localitate au 
expus cîteva din tablourile 
lor. Temele exponatelor 
sînt variate prezentînd as
pecte din viața de toate 
zilele, peisaje și portrete.

Portretul unui muncitor, 
este cea mai reușită ex- 
ponată a lui Hainrich 
Haimpel Trăsăturile sînt 
energice, viguroase iar ex
presivitatea ochilor mani
festă dorința de viață și 
încredere în viitor.

Inginerul Taugner, pre
zintă tabloul satiric inspi
rat după poezia lui To- 
pîreeanu „Popa din Ru. 
deni". Ne este înfățișat 
într-un cadru singuratec 
un popă călare pe cal, 
trăgînd din dușcă. Tema 
aleasă este de altfel speci
fică strofei lui Topîrceanu: 
Și cu plosca ridicată/ Pro
iectat pe cerul gol/ Popa 
capătă deodată/ Măreție de 
simbol.

Aspectul popei șugubăț, 
bețiv, reușește să imprime 
tabloului o notă satirică.

Dintre peisaje este 
demn de relevat „Peisaj 
de toamnă" al lui Fekete 
Năzărel reprezentînd două 
case țărănești în jurul u- 
nui început de pădure. Co. 
lorația suferă unele de
vieri de la natură. Nuan
țele nu sînt tocmai cele 
specifice toamnei. 

o problemă ce merită mai 
multă atenție. Trebuiau 
analizate deci cărți de 
literatură romînă și univer 
sală. Singura recenzie care 
s-a făcut este „Învierea" 
de Tolstoi.

O deficiență a suferit 
munca culturală la sec
torul cocsificare în ce pri
vește brigada artistică de 
agitație, care și-a între
rupt, de multă vreme ac
tivitatea. De abia acum a 
fost creat textul și urmea
ză primul program, în 
cinstea conferinței sindi
cale pe sector în ziua de 
12 februarie. Este necesai 
ca în viitor brigada să-și 
continuie cu mai multă se
riozitate activitatea, mai 
ales că trebuie să aibă un 
rol important în sprijini 
rea procesului de produc
ție. -

Sectorul posedă de ase. 
menea o bibliotecă volan
tă cu un număr de 270 
volume tehnice și 1C0 de 
literatură, care ar ajuta la 
completarea cunoștințelor 
oamenilor muncii. Dar nu
mărul cititorilor este foar
te redus, bibliotecara Jbld 
lrina n-a știut să atragă 
cititorii. S-ar îi putut ex
pune cîteva coperte de 
cărți mai. importante șî a- 
fișe cu titlul cărților prin 
secții, care interesează șî, 
în felul acesta, s-ar fi mă
rit numărul cititorilor.

la expoziția 
plastică

Peisajul industrial al 
lui Coclitu redă furnalul, 
6. Poziția care s-a ales 
pentru redarea furnalului 
nu este tocmai cea ni
merită. Tabloul a cuprins 
numai fragmentar aspectul 
furnalului iar culorile sînt 
prea deschise pentru at, 
mosfera locală. „Tîrgul de 
țară" este intitulat tabloul 
lui Fekete Năzărel. Tema 
tabloului înfățișază un tîrg 
din Ardeal. Cîțiva țărani 
care tîrguies'c în jurul șe. 
trelor și unii care se sfătu
iesc într-un colț al tablo. 
ului.- Pictorul n-a reușit 
să cuprindă animația tîr. 
gurilor de țară ardelenești 
far personajele sînt inex
presive.

Cu ocazia expoziției re 
gionale de pictură de 
anul trecut, au fost re
marcate și apreciate o se
rie întreagă de lucrări ale 
tinerilor artiști plastici. Ar 
fi de dorit ca lucrările să 
prezinte mai mult speci
ficul vieții hunedorene a- 
tît în portretistică cît și în 
peisaje. Forma de conți, 
nut trebuie să aibă o ex
presivitate a realității, să 
fie legată organic de Viața 
oamenilor muncii din ora
șul nostru. Astfel operele 
tinerilor artiști ai cercului 
de artă plastică vor aduce 
o notă locală în creația 
generală a artei plastice 
din țara noastră.
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