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Să-i ajutăm pe constructori
să-și respecte angajamentul!
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produs și 
documen

ta C al 
3—5 de- 

trecut, 
șanșieru- 

s-au

In curînd la combira- 
tul siderurgic urmea
ză să se treacă la 
fabricarea aglomeratu
lui autofondant. Lucră
rile noii instalații au 
începuit încă în anul 
trecut.

Pătrunși de impor
tanța noului 
însuflețiți de 
tele plenarei 
P.M.R. din 
cembrie anul 
construcljorțt
lui II I.C.S.H. 
angajat, în frunte cu 
comuniștii, să termine 
înainte de vreme lu
crările adică la 10 a- 
prilie a.c. Pentru a.și 
respecta cuvîntut dat, 
muncitorii din brigada 

dulgheri condusă de 
£umunigtu,l 
Francisc, 
gada de 
niști a 
lexandru, 
găzii de 
aub îndrumarea tînâ- 
rului Iliuță Vasile, me
canicul de utilaje Her- 
țeg loan, ca de altfel 
și ceilalți constructori, 
au muncit tot timpul cu 
un elan și 
ncmaiSntJlnit. 
acestui fapt, 
lucrările 
cum ar 
pentru benzile 
portqare, 
celulei de 6 K. volți, 
fundațiile 
casoarele

ntru hala de 
concasoare etc., 
fost terminate 
de vreme. Restul lu
crărilor se găsesc în- 
tr-un stadiu avansat.

Intr-un ritm viu lu
crează și montorii. Pî 
nă acum, printre alte 
le, eî au montat ală
turi de locul de ampla
sare, transportoarele

Laszlo 
cei din bri- 
fierari beto- 

lui Roșea A- 
membrii' • bri- 
betoniști de

fi

entuziasm
Datorită 

multe din 
prevăzute, 

galeriile 
trans- 

consfrucț'a

pentru con-
19 și 

■peste 
au și 
înainte

S.M.

OOi’Sl muMma commum
assJHisa UN EtELO© DIN cconomin

Tinăra Constantin Geor.. 
geta macaragistă la la
minorul trio, a devenit 
nu de multa vreme frun
tașă în producție. Aceas, 
tă calitate ea a obținut-o 
prin strădaniile cu care 
lucrează la expedierea 
laminatelor în fiecare zi.
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de alimentare a cu»^„ 
soarelor, transportoarele 
2, 3 și 4 fără benzile 
de cauciuc și finisaje, 
tiecînd de cîteva zile 
la montajul transpor
torului nr. 6 și a uo 
zatoarelor a benziloi 
5/5 și 8/10, etc.

Cu toate 
pe caie le 
tructorii și 
xistă însă 
instalația 
re a aglomeratului au
tofondant să nu intre 
în funcțiune conform 
angajamentului și nici 
la termenul stabf.it 8. 
aceasta, din cauză câ 
la ora actuală lipsesc 
o serie de materiale 
importante cum ar fi: 
două transportoare c 
elemente de jghiab, 4,4 
tone elemente de legătu- 
ră 2 benzi de cîte 7 
m. lungime și 4 alimen
tatoare rotative.

Aducerea acestor 
laje intr-un timp 
mai scurt, cere 
partea conducerii
I.C.S.H.-ului să inter
vină cu mai multă in
sistență pe lîngă in- 
’treprinderițe furnizoa
re din țară. Totodată, 
conducerea combinatu
lui siderurgic are da
toria să dea dezlega
rea ce se așteaptă 
pentru ca I.G.S.H..ul 
să înceapă imediat mo
dificările bunkerelor de 
răcire, demolarea unui 
concasor din cele două 
existente și a fundației 
respective.

Orice tărăgănare a 
lucrărilor va duce spre 
sfîrșitul construcției in
stalației la un salt 
care în cele din urmă, 
s-ar putea să se solde
ze cu un preț de cost 
ridicat, cu lucrări 
slabă calitate.

eforturi!, 
depun con.- 
montorii, e- 
pericolul ca 
de prepara-

Entuziasmul caracteri
zează în aceste zile pri. 
măvăratice întreaga mun
că a constructorilor de 
locuințe. Întrecerea socia
listă ce are loc pe șan
tierul de la poșta nouă, 
a adus un suflu nou, un 
sentiment de adînc pa
triotism al constructorilor, 
care sînt inițiatorii acțiu
nii patriotice de a cons, 
trui din temelii un bloc 
cu 24 apartamente, nu
mai din economiile rea
lizate de ei. Inginerii, 
maiștrii, zidarii și dul. 
gherii au trecut să-și 
perfecționeze metodele de 
lucru, urmărind atinge
rea celui mai mare in. 
dice de productivitate.

ceilalți construe. 
50 la sută din 
de instalații ale 
le va executa 

patriotică

O brigadă de instala- 
tori-caloriferiștti a anun. 
țat pe 
tori că 
lucrările 
blocului
prin muncă 
și va folosi la acestea o 
bună parte din materia
le recuperate.

Tovarășul Nazarin Ar. 
nold spunea: „Am jude, 
cat bine, am stat de 
vorbă cu oamenii din 
brigadă și am constatat 
că și noi putem spri- 

. jini construcția blocului 
din economii. Așa s-a 
născut angajamentul no
stru de a executa prin 
muncă patriotică monta
rea instalațiilor la șase

ca
n

ale
o.

Io.’

♦♦

apartamente. Instalatorii 
Cioacăta Vintilă, Mozer 
Tiberiu și Văduva Du. 
mitru au fost primii 
re s.au angajat în 
ceasta acțiune.

Dar cîte exemple 
muncii însuflețite nu 
feră șantierul 1 Nagy
sif și Feher Alexandru 
se spune că sînt cei mai 
buni zidari din brigada 
tovarășului Zvolenski Mi
hai. Dar, ei pot, fi gă
siți de multe ori deser
vind brigada, în locul lui 
Catov loan și Bdyte Ti
beriu, muncitori necalifi. 
câți, atunci cînd aceștia 
din urmă sub îndruma
rea și sfatul șefului de 
brjgadă mînuiesc mistria 
și așează cărămizi în 
zid. S-a născut acest 
spirit în brigadă și fie
care muncește cu inimă 
pentru o cît mai temei
nică calificare, pentru 
construcția blocului din 
economii.

I. Q-

atelierului 
auto 

mulți 
producție 

află

In cadrul 
reparații

I.C.S.H. există 
fruntași în 
Printre aceștia se 
și candidatul de partid 
Vlădulescu Stan, din fo
tografia alăturată, care 
zilnic are o depășire de 
normă între 12—16%.

Conferința sindicală locală
către consiliul sictdicM 
local.

La discuții au pârtiei - 
nat numeros! delegați, 
care în cuvîntul lor au 
analizat în mod critic 
autocritic activitatea con
siliului sindical local. In 
urma discuțiilor purtate 
a fost adoptată o hatft- 
rîre pe baza căreia își va 
desfășura activitatea na- 
ul consiliu sindical local 
ales cu această ocazie.

Ieri s.a desfășurat în 
sala cinematografului 
„Victoria" lucrările con
ferinței locale a sindica. 
telor din Hunedoara.

Cu acest prilej tovară
șul Cervencovici Mihai 
președintele consiliului 
sindical local a prezen
tat darea de seamă, care 
a cuprins activitatea des
fășurată de la ultima a- 
legere pînă în prezent de

Un concurs
Duminică, 

ță obișnuită 
Hunedorenii 
către sala Maxim Gorki 
din localitate, locul unde 
își vor da concursul — 
faza pe oraș — brigăzile 
artistice de agitație. Ast
fel, în cadrul concur
sului s-au remarcat bri
găzile artistice de agita-1 
ție de la I.C.S.H. șantie
rul instalații, laborator și 
laminorul de 800 de la 
combinat precum și bri
gada cooperativei „Drum 
nou“. Cu acest prilej 
cele 5 brigăzi amintite 
au fost răsplătite cu vii 
aplauze de către specta
tori, primind șî o ex
cursie la Cluj, unde vor

stimulativ
O diminea. 
de martie, 
se îndreaptă

face un schimb de expe
riență cu cîteva brigăzi 
artistice de agitație care 
activează în întreprinderile 
clujene.

In încheiere a lu. 
at cuvîntul tovarășul 
Frankfurt Tiberiu secre
tar al comitetului oră
șenesc de partid, care a 
caracterizat pe scurt suc
cesul concurenților.

jfctualităti 
îjunedorene

4* In cadrul programu
lui săptămînal de con
ferințe organizate de că
tre comitetul de întreprio- 
dere G.S.H., tovarășul 
profesor universitar Du
mitru Dumitrescu mem. 
bru corespondent el Aca
demiei R.P.R. a confe
rențiat ieri în sala Ai, 
Sahia al combinatului 
despre „^Matematică și 
progresul tehnic".

* La clubul Fiiimon 
Slrbu" al I.C.S.H. <u- 
minică 20 martie a-a 
ținut conferința „Desert-- 
erea și importanța agre 
gatelor de sudură** pe 
care a expus-o tovartjtll 
Copăcenaru Ioan de la 
seatorul montai.

♦ Cinematograful „Vîc-" 
toria" prezintă în perioa
da 21—24 martie film ut 
sovietic „Despre prietenul 
meu", iar ■ inematografut 
„Filimon Sîrbu" în acee 
ași perioadă filmul ma
ghiar „Contrabandiștii". 
La cinematograful „Ma
xim Gorki", rulează în. 
cepînd de mîine pînă 1* 
28. III. a.c. filmul argen
tinian , Intîlnire cu da
ta".

4» Orchestra de mtwHI 
populară a Filarmonicii 
de stat din Cluj a pre
zentat duminică seara în 
sala cinemtografului Vic
toria un program de 
muzică populară romî- 
nească, avînd ca soliști 
pe Ioana Radu Artistă e* 
merită, Ion Lulcețn șl ft 
Iii.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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La începutul anului, e- 
levii școlii medii și-au 
luat un angajament: să 
colecteze 60 tone de me
tale vechi. Aici în cetatea 
metalului nu pare prea 
mare cifra însă ținînd 
seamă că ei trebuie să-și 
pregătească și lecțiile și 
să se recreeze, se dove
dește ' totuși stimulativă.

In scopul atingerii țe
lului propus, școlarii, în
cadrați în brigăzile de 
muncă patriotică, au tre-

Rodul unei munci patriotice
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Ca urmare a analizei tltClll<lerC» **dițîd
făcute d# către Comitetul — ■' .................... ■

Si."™"1 iXSi'âre5! Hunedorenii cîștigători ai întrecerii 
le, sîmbătă după masă,
în cadrul unei ședințe ce a avut loc la C.S.H., la care au participat acti
vul sindical, conducerea combinatului și șefi'i de sectoare, activiști ai or
ganizațiilor de partid ș i fruntași în producție s- au anunțat rezultatele în
trecerii ce a avut loc anul trecut pentru sporirea producției de metal, între 
siderurgiștii hunedoreni și cei de Ia Reșița.

Graficul de mai jos arată că cele mai fru moașe succese au fost 
obținute de hunedoreni. Iată realizările angaja mentelor la principalii 
indici de plan:

întreprinderea
Economii 
la prețul 

de cost

Indicile 
prod, mun

cii
Producția 

marfă
Producția 
globală

C. S. Hunedoara 3,92 % 109,7 % 114,4 % 107,6 %

C. M. Reșița 3,20 o/. ln8, % 103,2 % 105,6 0/0

in- cadrul discuțiilor ce au avut loc siderurgiștii s-au angajat ca 
și anul acesta să realizeze și să depășească angajamentele luate, prin fo
losirea mai bine a agre gafelor.

cut la acțiune. Mai întfi 
și-au împărțit sarcinile, 
și-au fixat sectoarele. Pe 
urmă, s-au luat la între 
cere. Obiectivul ? Cine 
strînge mai multe meta 
le. Și, în toiul întrecerii 
rodul mîinilor harnice a 
început să se contureze: 
500... 1-000... 2500 kg..,

Cînd a apărut în pre
să rubrica „Fier vechi 
pentru oțelării", utemiș- 
tii au socotit-o ca pe o 
chemare. Și au popu. 
larizat.o pînă la ultimul 
tînăr brigadier. Atunci, 
ei și-au zis: „Trebuie să 
facem ca activitatea 
noastră patriotică să de
vină mai vie, mai fructu 
oasă" Comandanții de 
brigăzi Budai Ștefan 
Neuman Sulamita și cei
lalți din clasele VIII A, 
X-A și Xl-A, au înțeles 
sensul acestui îndemn și 
l-au transformat în fap
te. Curînd cantitățile au 
sporit cu încă 1.500—— 
3.000 kg. fier.

Dar elevii — briga
dieri nu s-au mulțumii 
numai cu primele cantf- 
tăți. De partea lor au 
trecut și pionierii împreu
nă cu tovarășa Gostian

instructoare supe- 
de unitate. Micuții

Elena 
rioară 
au împînzit locurile vi
rane maidanele și șantie
rele în căutarea metalu
lui prețios. Și asemenea 
unor albine harnice și-au 
adus și ei partea modes
tă de contribuție.

...Ori unde s-au dus, 
elevii s-au bucurat de în
demnurile, de sfaturile 
prețioase ale profesorilor. 
Adesea, tovarășii Cîndea 
loan, Loi Elisabeta, 
Tempeanu Coriolan și al
ții, membri și candidați 
de partid, i-au însoțit la 
locurile de 
le-au purtat de grijă. Cu 
sprijinul moral al aces
tora, brigadierii muncii 
patriotice au consemnat 
în carnețelele lor rezul 
fate din cele mai bune.

— Numai în două luni 
și jumătate — spune to 
varășul Cara Simion 
secretarul comitetului 
U.T.M., elevii din cele 
opt brigăzi de muncă pa 
triotică au colectat a- 
proape jumătate din can
titatea ce ne-am planifi
cat-o. Zilele trecute, a- 
uitocamioanele I.G.M.- 
uluî au transportat la

activitate,

bază 16 tone de 
vechi. Și mai 
de transportat...

In acest fel 
brigăzilor au 
1.500 ore de muncă vo 
Imitară și au obținut o 
sumă de peste 4.000 lei 
de pe urma fierului va lo 
rificat. Aproape o sută 
de inși au primit insigna 
de „Brigadier al muncii 
(patriotice". Printre cei 
care o poartă acum cu fa. 
lă pe piept sînt Ardelea- 
nu Nicolae din cl. Vili 
A, Stroescu Mihai' dintr-a 
X A, Jurcan Ana din 
clasa X B, Văduva 
Gheorghe din clasa XI 
A și alți fruntași nu nu
mai în munca patriotică, 
ci și la învățătură.

întrecerea pentru co
lectarea de cît mai mult 
fier vechi' continuă cu in
tensitate pentru 
școală există un 
de organizație 
fruntașă" mult 
Elevii îi spun „zburător", 
pentru că se înmînă la 
sfîrșitul fiecărui trimes
tru clasei care a obți
nut rezultatele cele mai 
bune.

V. DRAGOMIR

metale 
au încA

membrii 
prestat

că în 
„Drapel 
U.T.M. 
rîvnit.

stabf.it


CALITATEA LAMINATELOR
SARCINĂ PRIMORDIALĂ

...Așa au început zilele 
trecute la laminorul de 
(W mm., discuțiile 
cadrul organizației 
bază, privind

în 
de 

problema 
cea mai importantă care 
sită în. fața întregului co
lectiv — calitatea lami- 
îjătelor.

■ Deși acest colectiv de 
riuncă este tîhăr, succe
sele obținute sînt pronii- 

- țătoare. Prăntifile de pro
ducție pe lunile ianuarie 
și' februarie luate la un 
loc. au fost -depășite cu 

’ . 5 la' sută,, iar în prim.i
jumătate, a -lunii niartie 
a.c. ,.s-au realizat 1.590 
'tone' fa m i n a te î n a -
fara. .sarcinilor de plan 
jîreyățut?, Sl-a reușit de- 
șeori- .ca - —, prin buna or- 
g-anizfi,re „a locurilor . de

- iTicuică', pfi.il descoperirea
- rezervelor ihterne din 

• Sppție,, — să se obțină în 
c’șejpnate economii, hi a- 

cest .sens, este elocvent 
și angajamentul concret

♦

al lamin.,i'trtî‘ilbr‘de' a''fa *'* iîl
■ ce economii în cursul p-

, nttluî 1960 în valoare de
■ 15; ’milioane lei — sumă

. ; ■ ce.' echivalează cu cons-
. iriiirea. a' peste . 300. apar

tamente.

Să se respecte
tehnologia 
prescrisă!

' Ga i'să -obții o producțî» 
ridicată .si de calitate 
corespunzătoare, trebuie

respectată întrutotul teh 
nclogia laminării, care 
cere multă preocupare 
din partea inginerilor și 
tehnicienilor diti sector. 
Dar la laminorul de 650 
mm. ea- a fost neglijată 
cu desăvârșire — spuneau 
cîțiva tehnicieni.

Cei care au măi luat 
cnvîntul ca tovarășii Cio- 
rogartl Nicolae, loneseu 

'Dumitru, au arătat de 
pildă, că există deficien
țe serioase în stilul de 
muncă al manevranților, 
ciiptorarilor și a celor ce 
se ocupă de întreținerea 
mecanică și electrică a 
idila ielor. Din această 
cauză rebutul după lam» 
nare pe luna februarie 
este cu mult mai mare 
față de hula ianuarie a 
acestui an.

Efectuîndu-sc 
vră greșita în 
laminatului pe 
l-hunul se strînibă, 
de multe ori se 
lăintc- de a fi 

la secțiunea cerută, 
miterea la linie a 
murilor neîncălzite 
form sau aranjarea 
măturilor la cajele ,.duo' 
$i „trio". 
rect a dus 
procentului 
chiar dacă 
admis pînă 
Pe de altă

rebut în lu ,
— din ca- 

parte consta 
sucite șl cu

neterminate—-in

o mane- 
deplasarea 
platformă 

iar
răcește 

laminat 
Tri- 
blit- 
tini- 
ar-

în mod ineo- 
creșterea 

rebut, 
sub cel 
prezent.

la 
de

este 
în
parte rebutul 

provine «i din felul- de
fectuos <le muncă a celor

. ------------- ---------------------------------

11 tone fier vechi în cinci ore
Ațăț’.irkițfu-se acțiunii 

îi . se desfășoară- penlru 
colectarea fierului 
tinerii din cadrul spita
lului unificat s-au 
jat ca îh acest an să ;L 
țfune și să expedieze ,oțe- 
lăriilo'r o cantitate de 
50-.BQ0 kg. metale vechi. 
P.articipînd cu entuziasm 
la mîine.-f voluntară ce a 
fiș't Sr^anizatâ. în ' dinii-

vechi,

angn-

rieața zilei de 13 martie 
a.c., membrii celor cinci 
brigăzi de muncă patrio
tică au strîns în timp de 
numai cinci ore peste 11 
tone fier vechi. S-au e- 
vidențiat cu acest prilej 
tinerii utemiști Dancău 
V., Sandu Dumitru, Spl- 
ncanu Elena. Dedin Vale
ria, Kraus Ecaterina, 
Waltwr Reghina și alții.

de

Despre activitatea culturală
a unui nou comitet de

care, puși în posturi de 
comandă, nu suprave
ghează ca jele și lamina
tele cînd intră sau ies 
din calibre. Așa se fa
ce că schimbul condus 
de inginerul Peterfi Alex
andra are cea mai mare 
cantitate de 
tia februarie 
re o bună 
în blumuri 
secțiunii
trucît nu s-a respectat în-- 
tocmai procesul de lami
nare. Maiștrii de la cup
toare ca și tovarășul 
Scurtu, permit încărcarea 
îri cuptoare a blumurilor 
rombice și cu torsiune ce
ea ce face ca să îngreu
neze laminarea.
• Este necesar ca ingi 
nerii tehnologi, maiștrii 
principali, fruntașii în 
producție, să lupte cu ho- 
îarîre. împotriva dușma
nului prețului de cost — 
rebutul. In acest fel 
impune ca și șefii
schimb să țină în fiecare
— --------------

se
de

zi la intrare și ieșire din 
lucru operativele, arătînd' 
cu acest prilej cum s-a 
muncit pe ziua respecti
vă și cine se face vino
vat de neîndeplinirea în
tocmai a sarcinilor
serviciu. Fot pentru o 
producție ritmica și de 
calitate conducerea com
binatului, împreună cu a 
laminorului de 650 mm. 
va trebui de urgență să 
ia măsuri să se aducă a- 
pă potabilă pe fiecare 
post de comandă, și să 
se monteze de asemenea 
ventilatoarele de aer re
ce, necesar manevranților 
care acum pe măsură ce 
timpul se încălzește, tre
buie să înfrunte tempera
turi ridicate.

Organizația de 
și sub îndrumarea 
ganizația U.T.M. 
să- folosească din 
spiritul de inițiativă 
elanul propriu tineretului, 
pentru ea strînși uniți în 
colectivul pe care îl alcă
tuiesc să aducă o con
tribuție mai însemnată la 
realizarea unei producții 
sporite și de calitate co
respunzătoare.

D. JEAN

lunii le- 
loc la

partid 
sa or- 
trebnie 

plin 
Și

Hotărîrile plenarei C.Q. al P.M.R. din 13—14 
iulie 1959 
simțitor a 
precum și

Astfel,

prevăd între altele și creșterea în mol 
pensiilor de bălrînețe invaliditate, 
celor de ur mași.

în orașul și raionul Hunedoara, 
cursul celui dintîi trimestru al acestui 
fost acordate cu 
multe 
1959;
72 la
După 
august 1959, procentul de creștere a pensiilor acor
date pentru batrînețe a fost cu 74 la sută mat 
mare, ,-fl celor de invali diate cu 25 la sută, iar 
al celor de urmași cu 70 la sută mai mare 
de' pensiile vechi.

Cîteva exemple sînt edificatoare. Astfel 
sionarul Pop Alexandru, 
Iar, a avut o pensie de 616 lei, 
culare primește 1.103 iei, pensionarul 
nu Lăpăduț 
mește acum

Exemple 
dovedind cu 
conjoară pe oamenii muncii din patria noastră.

în 
an, au 

sută mai 
a anului 
este cu 

anul trac uit, 
recalcularea pensiilor, ce s-a făcut în luna

aproximativ 99 la 
pensii ca în aceea și perioadă 

iar procentul taxelor plătite 
sută mai mare ca în

față

pen- 
oțe-care fusese maistru 

iar după recal-
Munitea- 

care primea o pensie de 796 lei, pri- 
o pensie recalculată de 1.200 lei.

asemănătoa re se pot cita multe, ele 
prisosință grija cu care partidul în-

'. , iijipă cc țț țr-aiț. eiți-
'va ani în concubinaj 

, -cu vreo doi bărbați To- 
>- fa-,ia s-a hotărît să se 
) căsătorească. Nici unul 
1- ’din- Cei doi nU-i erau 
I. pe plac, de aceea le-a 

. făcut „vînt“ ;și ș-ar. că
sătorit cu un flăcău tî- 

I năr și lipsit de expe-
i • riența - vieții. L-a duș 
)■. .în familia -ei unde avea
I de întreținut, pe -mamă-
II Ș.a. .m m '

(Timp de cîteva luni
ii .trrfăra; familie a dus o 
(■. -vieți ,,ca în sinul lui 
h ■ .-Adam'4.,! Aceasta numai 
i datorită faptului că so- 
l.' țut; numit' Gheorghiță, 
'.’ mr,cunoștea cruda rea|i- 
'■* tate. ’ La fost mare stir- 
' priza cind „scumpa" lui 
! soție,-intr-o bifnă zi i-a 
i făcut' bagajul spunîn- 
j -du-i: jjii-ți boarfele și 
) . -nu ntai ai ce -căuta la 
) mîne-n casă I" Buimă- 
*-tît Ghe'oighlță iiu-și’ cte-

idea ochilor ; dorea să 
se dea explicații. Dar 
cine ? Soția ? Nu, pen
tru că aceasta socotea 
că e inutil să mai stea 
de vorbă cu e.l. Luîndu- 
și lucru i ile Gheorghiță 
le-a dus la fratele său 
în Hunedoara, apoi i-a 
spus pățania, afirmînd că 
nu înțelege ce se petrece 
în familia lui. Fratele 
lui Gheorghiță voind sâ 
lămurească situația s-a 
dtis la mama Tofanei, 
adită la soacra soțului 
inocent și i a cerut lă
muriri. Aceasta, foarte

- binevoitoare, i-â~spus că 
cu cîteva zile în urmă 
fetei ei i s-ă întîmplat 
o mare „nenorocire". 
Intr-o dimineață a ieșit 
afară din casă și a căi 
cat în niște „farmece"

■ și de alunei mi-și mai 
poate suferi bărbatul.

Problema „farmece
lor" a îngrijorat mult

întreaga familie. Nici 
soțului inocent nu i-a 
fost indiferentă situația. 
Toți așteptau o „minu 
tie" care să schimb» 
viața soției „fermecate".

N-au trecut nici trei 
Zile pînă cînd un „Făt 
Frumos", nu din po 
vești ci din Hunedoara 
a desfermccaț o pe Te

foileton

unei

sacrifi- 
găini 
semn

fana în așa măsură în 
cit aceasta s-a simțit 
iar tînără și fericită, ga
ta la încheierea 
noi căsătorii.

A urmat apoi 
carea celor trei 
„cu pene negre"
al terminării farmecului, 
și veselia a reînceput. 
Noua „familie" ar fi 
vrut ca niciodată să nu 
se termine ospățul ce 
s a întins.

Dar cum orice înce
put are și un sfîrșit „os
pățul" s-a terminat, 
permițînd Tofanei și no

ului candidat la însură
toare să-și dea seama 
că numai căsătoria în
cheiată în fața organe 
lor de stat se bucură 
de ocrotirea legii. In 
fața acestei realități 
biata „desfermecată" a 
trebuit să colinde mult 
pînă cînd ■ să-și găseas
că motive pentru a di
vorța de Gheorghiță ca 
apoi să poată încheia 
noua căsătorie. La înce
put s-a gîndit să invo
ce drept motiv „farme
cul"... „Dar oare voi 
fi crezută ? 
ea în gînd. 
proceda. așa 
vea șansă." 
seama că a 
mult vremea 
lor".

Oonsul-tîndu-se cu 
maică-sa și cu alte pri
etene a 
zia că 
cuini" 
invoce 
le" de 
s-o dovedi vreunul pen

întreba' 
de voi 
voi a- 
dădea 

de

se 
Nu, 
nu 
Iși
trecut

„farmece

ajuns la conclu- 
în locul „farme- 
e mai bine să 
.motive genera- 
divorț că doar

La jumătatea 
bruarie a avut 
noua oțelărie Martin ale
gerea comitetului de 
secție. Noul comitet, a- 
vînd sprijinul și îndru
marea permanentă a or
ganizației de partid, și-i 
început activitatea în ba
za unui plan de muncă. 
Intre altele acest plan 
prevede îmbunătățirea con
tinuă a muncii culturale 
in rîndttl muncitorilor din 
cadrul secției. Pentru a- 
cest scop a fost- creată o 
comisie culturală forma
tă din muncitori și func
ționari' și care răspund 
de îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în plan.,

Pînă acum Ia colțul 
roșu au continuat sa aibă 

loc cu regularitate „loi 
ale oțelurilor" tinde au 
fost expuse conferințe pe 
teme de specialitate. Ast
fel inginerul Kraft Natan 
a vorbit despre „Respec
tarea regimului termic al 
cuptoarelor", ilar mai
strul Ștefan Tripșa, Erou 
al Muncii Socialiste, des
pre „întreținerea vetrelor 
cuptorului Martin ue 185 
tone“. Cu regularitate 
și-a desfășurat activita
tea și cursul de minim 
tehnic pentru ridicarea 
calificării muncitorilor, în

cadrul căruia! au fost pre
date lecții, de pildă „No
țiuni elementare de elec 
trotehnică și măsurări e- 
lectrice" sau lecția des
pre „Motoare și aparataj 
electric". Tot în același 
scop au fost larg discu 
tate și studiate publica
țiile institutului de docu
mentație

Demn 
faptul 
O.S.M. 
ală este strîns legată de 
specificul țnuncii oțelarl- 
lor, inscripțiile fiecărui 
panou adresîiidu-se direct 
muncitorilor pe care îi 
cheamă la lupta pentru 
realizarea în acest an 3 
'36.000 tone oțel peste, 
plan și economii la pre
țul de cost în valoare 
8.500.000 lei.

La scurt timp după 
legerea noului 
fost organizată 
prezentat un 
reușit brigada 
de agitație de 
punde prim-topitorul ,ls. 
pas Iulian. S-a muncit 
slab în problema difu
zării cărții. Este inad
misibil faptul că îiitr-o 
secție unde există cîteva 
sute de muncitori să fie 
înscriși la bibliotecă 
d<ar 40 de cititori. De a-

tehnică.
de remarcat este 
că la secția 
II agitația vizu-

da

comitet a 
și a și 
program 
artistică 

care răs-

♦♦♦♦

P r i
Recent a avut ioc șe

dința 
de la 
mică, 
dința 
țiale 
noului comitet. La ședin
ță au participat toți u- 
temiștii din secție. Cu a- 
ceastă ocazie s-a anali
zat felul în care au fost 
duse la bun sfîrșit sar
cinile reieșite din hota 
rîrea ultimei adunări ge
nerale a organizației de 
bază, P.M.R. precum și 
alte probleme ce vor tre
bui rezolvate în viitorul

comitetului U.T.M. 
U.C.C. secția chi- 

A fost prima șe- 
după alegerile par- 
pentru completarea

de

tru a 1 se putea desfa 
ce căsătoria.

In felul acesta a în
țeles Tofana să-și ma
nifeste sentimentul
dragoste, de ajutor mo
ral și material față 
soțul ei. Acesta însă 
nu-1 putem numi senti
ment, pentru că noțiu 
nea de sentiment fami
liar înseamnă cu totul 
altceva, înseamnă acea 
dragoste care leagă pe 
soți la bucurii și neca
zuri, înseamnă acel le- 
gămînt care este mai 
presus de orice sacrifi
ciu în rezolvarea proble 
melor de ordin material.

Oare noul pretendent 
la mina Tofanei are 
convingerea că nu 1 se 
va întîmpla la fel cum i 
s-a întîmplat lui Gheor 
ghiță ? Că se va bucii 
ra de sentimentul des
pre care am vorbit mai 
sus.

Eu cred că nu 1 Dv. 
ce credeți ?

B. MARIANA

de

secțit
face vinovat.ceasta se 

bibliotecara , Tîrpescu A 
lice care nu s-a îngriji 
de schimbarea la timp ; 
cărților din biblioteci 
volantă și n-a munci 
pentru atragerea de no 
cititori spre biblioecă.

îmbogățirea .în conți 
nut a activității colțulu 
roșu este de foarte mari 
însemnătate. Tocmai di 
aceea resortul cultura 
din comitetul de secție 
al cărui responsabil ești 
inginerul Cioroianu loan 
a prevăzut în planul ds 
muncă organizarea d« 
conferințe pe diferite te 
me, cum ar fi combate
rea misticismului, pro
bleme de morală, priete
nie, comportare în socie
tate. Planul prevede or
ganizarea unor recenzii 
cronici ale filmului, seri 
de poezie și a unui pro
ces literar. Este prevăzu
tă de asemenea audierea 
însoțită de prezentări a 
unor lucrări muzicale.

îmbunătățirea continuă 
a muncii culturale în a- 
eeastă secție va duce în 
mod nemijlocit la obți
nerea de noi succese în 
lupta pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan.

m a ședință
apropiat. Pe baza discu
țiilor purtate s-a întocmit 
un plan de măsuri.

In încheiere s-a arătat 
că în perioada de la 2— 
10 martie 1960 brigăzile 
de muncă patriotică 
U.T.M. din secția chiiiii 
că au efectuat 290 ore 
muncă voluntară pentru 
înfrumusețarea secției, co- 
lectîndu-se totodată
4.500 kg. fier vechi. In

ÎNFIINȚAREA 
unui CINECLUB

Zilele trecute a înce
put în orașul nostru or
ganizarea 
unde 
serie
tare care 
în cadrul 
reflecta aspecte pozitive 
și negative din viața 
combinatului siderurgic.

și

această acțiune s-au e- 
vidențiat tinerii Crăițoiu 
Mircea, Pop Francisc, LJ- 
șurelu Nicolae și alții

NEUMAN TIBERUi 
corespondent voluntar

înfrumusețează 
strada

vor 
de

unui cineclub, 
fi prezentate o 

filme documen- 
vor ii turnate 
uzinei și vor

Noul traseu 
al autobuselor
Incepînd cu data de 

17 martie a.c. autobusele 
l.G.O. Hunedoara și-au 
schimbat traseul după 
cum urmează: Piața Li
bertății, str. Aurel Vlaicu 
cu stație la slop, desfiin- 
țîndu-se stația de urcare 
nr. 2 din fața tribunalu
lui. S-a înființat o nouă 
stație de Urcare-cobarîre 
în str. Gh. Barițiu — 
colț cu strada Romanilor. 
Se desființează pe ace
eași dată stația din stra
da Lemn, rămînînd în lo
cul acesteia stația . din 
colțul străzii Romanilor.

Joia trecută, după ore
le de serviciu, a avut.loc 
în sala colțului fc al 
sfatului popular al ora
șului o ședință în cadrul 
Căreia a fost constituită 
grupa de partid din stra
da Brîncuș. Tovarășul 
Ardeleanu loan membru 
al biroului comitetului 
orășenesc de partid, a 
arătat care sînt sarcinile 
grupei de partid nou con
stituite.

Drept urmare a consti 
tuirii grupei de partid, la 
mai puțin de două ore 
după terminarea ședinței 
pe strada Brînctiș dom
nea o deosebită însufle
țire. Tineri și vîrstnici, 
bărbați și feraie pornise 
ră în mod organizat la 
munca de înfrumusețare 
a străzii lor. Urmînd e- 
xemplul comuniștilor ce
tățenii din strada- Brîn 
cuș au săpat în fața blo
curilor, au curățat o par
te din grădini, au delimi
tat spațiile -pentru zone 
verzi și au văruit po
mii.

Fruntași în munca din 
ziua aceea, au fost loca 
tarii blocurilor 2, 3, 
și 13.
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Vgața de partid

Din munca unei organizații de bază 
din cartier

Organizațiile bază 
din cartier^ din care fac 
parte în general membrii 
de partid pensionari și 
femei casnice, au un rol 
important în _ mobiliza
rea cetățenilor la diferi
te acțiuni gospodărești, 
în rezolvarea unor prob 
leme cetățenești, în .în
drumarea organizațiilor 
de masă din. cartierele 
respective. ,

In această privință or 
ganizația de bază nr. 4 
din O.M. (secretară Re- 
jeb E.) ' a obținut unele 
rezultate bune în munca 
sa. Ceea ce 
marcat este 
organizației i 
străduit ■ să i 
toți cei 60 i 
partid la 
sarcinilor ce 
ța organizației . de bază re- 
partizîndu-1e sarcini 
crete. Iată unele 
cini : 35 sînt 
printre, care se 
(tovarășele Petre 
Cosina Maria, 
Otilia, Taiiuri

15 fac 
ele care 
na întreținere

: trebuie re
că biroul 

de bază s-a 
antreneze pe 
membrii de 

îndeplinirea 
stau în fa

con 
din • ar- 
agitatori, 

număra 
Maria,

Radovici 
Maria și 
parte din 
controlca- 

a

blocurilor și a curățeni 
ei din jurul acestora : 10 
din organizațiile de masă 
din cartier.

Conștienți de menirea 
lor comuniștii se achită 
In mod exemplar de 
cerea la bun sfîrșit 
sarcinilor primille. 
.de exemplu tovarășa 
ciușcă Maria de la 
cui nr. 19, împreună cu 
organizatorul grupei de 
partid, în cursul săp- 
tămînii trecute a mobili
zat pe toți colocatarii la 
amenajarea șî curățirea 
terenului din jurul blocu
lui, făcînd nivelări și 
săpături în vederea plan
tării florilor. La fel a 
procedat și comunista 
Horbatîuc Elena de la 
blocul nr. 72, care a a 
dus o contribuție însem
nată la întreținerea cu
rățeniei din 
lui. Exemple

' putem întîlni 
sul în O.M.

în scopul 
gătigii organizației 
bază cu cetățenii, în 
30 comisii de femei 
circumscripții 
aii fost repartizați 
membrii de partid

du- 
a 

Așa
Bi 

blo-

jurul - blozu 
de acest
la tot

întăririi

fel
pa-

Ie
de 

cele 
din

electorale
45 

Prin
---------------------, >--------------- ----- -

CONSULTAȚIE GENERALĂ]
Pe baza planului de 

măsuri al biroului comi
tetului orășenesc de par
tid, recent comitetul 
.partid diii 
organizat o 
generală la 
ticipat un 
peslte 800 
ș; cursanți

de 
combinat a 

consultație 
care au par- 
număr de 

propagandiști 
de la toate

oomitent. La cea
sala . C.F.U. răspunsurile 
Ja întrebările puse de 
participanți au fost date 
de tovarășul Frankfurt 
Tiberiu secretar al comi
tetului orășenesc de par 
Ud, iar la cea care a 
avut loc la clubul ateii 
erului mecanic, 
Nagy A.
al ziarului 
tră\ , .
POPESCU

activist

din

de tov. 
redactorul șef 
„Uzina noas- 

w! 
GHEORGHE 

de partid

formele învățămîiitului de 
partid.

Consultația s-a desfă
șurat în două săli con

cocsarilor

aces>te comisii, cetățe
nii din cartier sînt antre
nați la diferite acțiuni. 
Asuel, saptamîual se or
ganizează de pildă acți 
uni de curățenie. Ca ur
mare a muncii uesiașura- 
le de organizația de 
bază cu ajutorul comisiei 
de femei și comitetelor 
de blocuri, rar se întîm 
plă acum să fie nevoie 
sa se atragă atenția lo
catarilor asupra necesi 
lății păstrării curățeniei. 
Totodată aceste comisii 
și comitete se preocupa 
de Îngrijirea grădinilor, 
zonelor verzi, a pomilor. 
Recent printr-o astfel de 
acțiune au fost făcute o 
serie de lucrări de înfru 
musețare cu ocazia că
rora s-au efectuat pes 
te o.uuO ore muncă vo
luntară. In această mun 
ca s-au evidențiat comi
siile de femei în fruntea 
cărora se află tovarășele 
Crainic Elisabeta, Opri 
șa Zamfira, Vîlceanu A- 
na și alții.

Organizația de bază se 
preocupă și de întărirea 
-legături) între deputaji 
și alegători. In acest 
scop biroul organizației 
de bază împreună cu de
putății statului popular 
orășenesc organizează 
consfătuiri ale acestora 
cu alegătorii. Se poate 
arăta că în urma aces
tor consfătuiri s-au ob
ținut rezultate pozitive 
în cartier. Astfel la pro
punerea făcută deputa- 
ților de către cetățeni, 
cu sprijinul comitetului 
executiv a fost oprită 
parcelarea parcului din 
dealul Chizidului. De a- 
semenea cu sprijinul de- 
putaților au fost rezolva
te și alte probleme din 
cartierul O.M. cum ar fi 
instalarea in dreptul 
stațiilor de autobus a 
coșurilor pentru hîrtii.

Din cele de mai 
se desprinde faptul 
organizația de bază 
va strădui și pe mai
parte să-și îndeplinească 
sarcinile ce-i revin în car
tier pentru mobilizarea 
cetățenilor la rezolvarea 
diferitelor probleme.

G. ZOLD

Unul din mijloacele e- 
ficace pentru obținerea de 
economii de forță umană, 
înlăturarea unor cheltu
ieli inutile, pentru spori
rea productivității muncii 
și a producției în general, 
o constituie introducerea 
și extinderea micii meca
nizări în diferite sectoa
re economice de activita
te. Tinînd seama de a- 
ceste avantaje unele în 
treprinderi din orașul și 
raionul Hunedoara au a- 
cordat atenția cuven^ă 
perfecționării anumitor 
procedee de lucru prin 
introducerea micii meca-

sus 
că 
se

de-

Eficacitatea fondurilor acordate 
pentru lucrările de mică mecanizare

nizări în scopul descope 
ririi și valorificării rezer
velor existente. Astfel 
pentru lucrările de mică 
mecanizare. Banca 
stat acordă credite 
cadrul instrucțiunilor 
15.

In anii 1959—1960 
conducerile unor între
prinderi preocupîndu-se 
de problema micii meca
nizări și cerînd împru 
maturi de la Banca de

de 
în 

ni

---------------- »« — ----- ------ —-

— RESPONSABILUL 
brigăzii de tineret ...........
In calendarul vieții fie

cărui om sînt anumite 
date care-1 leagă amin
tiri ce nu pot ti uitate 
niciodată. Imaginea ma
mei cu zîmbetul trist ră
masă oftînd nostalgic 
într-un amurg de toam
nă pe peronul unei nal
te pustii în apropiere de 
Cîmpia Turzii, mai stă
ruie și astăzi în mintea 
copilului, devenit astăzi 
om de vază în rindurile 
tovarășilor săi de mun
că. In anul 1950 pe poar
ta școlii profesionale un 
nou elev, Aruncuteanu 
losif, intră emoționat pri- 
vind cu sfiiciune î i ju
rul său. Anii de școală 
au trecut însă încnnit- 
nați de succese. Din 
promoția 1952 tînărul 
intrat în producție, stîn- 
gaci în primele săptă- 
mîni, devine mai tîrziu 
conducătorul brigăzii de 
tineret de la turnătoria 
de fontă. Prin munca de 
zi cu zi, prin perseve
rență și abnegație a cîș- 
tigat sitima și încrederea 
tovarășilor săi. Pricepe
rea cu care procedează 
la organizarea muncii a 
contribuit ca brigada 
sa formată ain cinci u-

temiști să devină frun
tașă pe secție. In fie
care dimineață înainte 
de ora 7 se repartizea
ză fiecărui membru al 
brigăzii lucru] programat 
din ziua anterioară. Cu 
multă atenție este ur
mărită activitatea tutu
ror. Celor mai puțin 
pregătiți li se dau lă
muriri precise, fiind 
controlați apoi periodic, 
pentru ca piesele pe 
care le obțin să fie de 
bună calitate. In ace
lași timp o preocupare 
permanenta o constitui - 
Închiderea formelor pen
tru turnare. Brigada ti 
neretului condusă de A- 
runcuteantf losif cire 
lucrează la formarea de 
pi'ese mecanice pentru 
întreținerea utilajelor 
din secțiile de bază si
derurgice depășește zil
nic norma cu 18—20 la 
sută. Sîrguința și 
gostea de care a 
dovadă în muncă 
adus o mare 
care 
iască cel

dra 
dat

i-au 
bucurie, 

avea să-i înfăptu 
mai frumos 

vis. Anul trecut Aruncu- 
teanu losif a fost pri 
mit în rînduriie membri
lor de partid. Z. V.

4

stat au obținut rezultate 
bune în aceslt domeniu, 
întreprinderea V minelor 
de fier Teliuc a constru
it cu fondurile acordate 
o instalație pentru con- 
casarea ancherjtei, a ca

rel valoare se ridică Ia 
suma de 51.000 lei. Mi
nelor de fier Ghelar, în 
urma măsurilor luate 
tntr-un sector de activita
te, li s-a acordait un cre
dit în valoare de 38.000 
lei, sumă cu care ?. pu 
tut construi și pune în 
funcțiune o instalație me- 
canizaită de transportat 
minereuri. O altă suma 
a solicitat Trusul alimen
tației publice locale Hu 
uedoara (119.000 lei) 
pentru a înzestra gră
dina de vară „Corvinul" 
cu umbrele, mese și sca 
une din metal, pentru 
procurarea unei mașini 
necesare aprovizionări 
unităților de desfacere.

De asemenea O.C.L. 
Alimentara cu creditul 
acordat de Banca de 
stat, în valoare de 40.000 
lei, a amenajat un de
pozit pentru ambalaje și 
a dotat două unități cu 
case de marcat „Seca
ra".

Credite au mai fost a 
cordate și altor întreprin
deri. Organizația de a 
provizionare și desfacere 
a 
a

legumelor și fructelor 
împrumutat suma de

198.000 lei cu care a pu
tut amenaja depozitul de 
însilozare a cartofilor 
pentru iarnă, o secție do 
semi — industrializare a 
produselor și altele.

Cu creditele de 356.000 
lei acordate de Banca de 
stat unor întreprinderi 
din orașul și raîonul Hu
nedoara au fost executa
te lucrări de mică meca
nizare care au ușurat e- 
fortul fizic depus de 
muncitori și au influen
țat pozitiv productivita
tea muncii. Altele au dus 
Ia îmbunătățirea deservi
rii populației. Ele trebuie 
însă recuperate în peri
oada de maximum 2 ani. 
Economiile antecalculate, 
pentru perioada rambur
sării împrumuturilor, re 
prezintă c valoare de cel 
puțin 617.000 lei fapt ce 
ilustrează 
cacitatea 
creditelor 
Banca de stal pentru iu 
crările de mică mecani
zare.

Exemplele arătate sînt 
elocvente și ele ar trebui 
urmaite și de alte între
prinderi și în special de 
cele cu pondere mare în 
economia națională, cum 
este combinatul siderur 
gic care pînă acum nu 
a acordat atenția cuve
nită folosirii acestor fon 
duri puse la dispoziție 
de către banca de stat.

TIBERIU SPÎNU
Director al B.R.P.R 

Hunedoara

pe deplin 
economică 
acordaite

efi-
a 

de

----------------g*.
Noul record al

Acordînd 
mai mare 
indicilor de 
agregatelor 
tineret nr.
minorul bluming condus 
de inginerul Olah Dezi- 
derîu a izbutit în noap-

o atenție și 
îmbunătățirii 
utilizare a 
schimbul de 

1 de la la-

în prac- 
teiiniec. 

icne. 
. în 

cu 
de 

cuptoarelor, 
cel preco. 

datoteș- 
tnunci- 
• uzinei 
folosesc 

, asi. 
cores-

: aplica-ca 
tică a măsurilor 
organizatorice la co 
producția planificată 
acest an a crescut 
mult. Astfel indicele 
utilizare- al 
a întrecut. pe
nizat. Aceasta se 
te și- faptului că 
toni, din cadrul 
cocsp-cliimice, 
raționat agregatele, 
gurind o calitate 
punzătoare produselor. 
Spre exemplu redueîndu- 
se perioada de cocsifica
re pînă la 13 ore la ba.

Colectivul 
tehnicieni și 
la șantierul 
trucții

I-a și 20 ore
2.a, numărul 
comprimați 
de peste 170. Rezis-

cocsului este în

la ba
de pi.
zilnic

teria 
teria 
loți 
trece 
tența
medie de 300—307' kg. 
la tobă. Numai în perioa
da 1—18 martie a. c. 
peste planul de producție 
s..au realizat 1098 tone 
de cocs,
schimburilor 
inginerul 
Ion, maiștrii 
ian, Staron
cum și mecanicilor Nimu 
loan, Crăciun Ștefan și 
alții.

Succesele revin 
conduse de 

Drîmbăreanu 
Vasiu Tra. 

Ștefan, pre-

♦♦

Noi apartamente
de muncitori, 
ingineri de 
nr. 4 cons- 

civile l.CS.H. a
pus la dispoziția oameni- 

k lor muncii din orașul 
i nostru de la începutul a- 
k'iului și pînă în prezent 
R Jj4 de noi apartamente. k\

In cinstea zilei de 1 Mai 
vor mai fi date în folo
sință încă 96 apartamen
te. Aceasta se datorește 
muncii neobosite a cons
tructorilor
precum și bunei aprovi
zionări a șantierelor cu 
materiale de construcții.

hunedoreni

Vești di
❖ La magazinul O.C.L. 

Alimentara 
din orașul 
organizata 
data de 12 
expoziție, cu vînzare, 
preparate de carne 
fabricii l.A.R.T.

■ Expoziția pune la dis

nr.
nostru, a 
începînd 
martie a

2 și 12 
fost 
din 

c. o 
de 

ale 
Deva

--------------♦♦♦♦----------
n comerț

poziția consumatorilor un 
sortiment variat.

❖ Pentru buna aprovi
zionare cu mărfuri a oa
menilor muncii din ora
șul nostru, la magazine
le O.C.L. Alimentara 
s-au pus zilele acestea 
in vînzare mari cantități

<

de mărfuri, printre 
30.000 kg. făină 
1C.000 kg. zahăr, 
kg. portocale 3.000 
li’.mîi, 140.000 bucăți ouă, 
7.000 cutii conserve car
ne de vită, 1.000 cuti’i 
conserve heringi în ulei, 
15.000 cutii conserve de 
pește marinat și altele.

care 
albă, 
3.00C 

kg.

1

laminaforilor
tea de 17 spre 18 mar
tie a.c. să înregistreze 
un nou record. Organi- 
zînd temeinic locurile de 
muncă și fiind mai bine 
aprovizionați cu lingouri

a
în

un

calde, acest schimb 
reușit să lamineze 
noaptea respectivă 
număr de 211 lingouri

Un aport deosebit la 
obținerea acestui nou 
succes, l-au adus rnane- 
vranții Zăvălaș Vasile și 
Alimpeseu Ioachim, mun
citorii de la cuptoare din 
schimbul maistrului Du- 
daș Constantin șî lăcătu
șul Pădureanu Gheorghe.

Programele brigăzilor 
artistice de agitație tre
buie să fie bine ancorate 
în realitatea cea mai ac
tuală a secțiilor sau sec
toarelor de muncă pe care 
le reprezintă. Prin 
terni lor, brigăzile 
gitație nu au un 
teriu în înțelesul 
al cuvîntului, ci i 
mele sînt prezentate fie 
periodic (odată sau de 
două ori pe lună, după 
posibilități) fie ocazio
nate de diferite evenimen
te (decernarea unui dra
pel de producție, un suc
ces important în muncă 
etc.)

Problema de bază a 
muncii brigăzilor artis
tice de agitație este con
ținutul programelor ce 
le realizează. Programul 

lor ca oglindă a eveni-

carac- 
: de a- 

reper- 
curent 

progra

Conținutul programelor—problemă de bază
mentelor de seamă petre
cute în secție trebuie să 
fie viu și atrăgător. Tre
buie să consemneze, prin 
forme artistice specifice 
— cum ar ti monologul, 
cupletul, sceneta, cîntccul 
sa liric — realizările co
lectivelor de muncă și să 
ridice în 
chestiunile 
lipsurile și 
din secții,
perativitatea, lucrul 
fapt, rapid, la 
o condiție de 
semnâitate.

Brigada de
la laminorul de 800 mm. 
e înființată mai de mult. 
Dar abia acum s-a situat 
pe un loc de frunte în-

mod curajos 
nerezolvate, 
slăbiciunile 

De aceea o- 
pe 

obiect, este 
primă în-

agitație de

ire formațiile artistice de 
acest gen din combinat 
șî ieri a luat parte, ală
turi de brigada de la 
borator, la concursul 
oraș. Este evident că un 
asemenea succes are 
bază munca organizată și 
continuă a întregului co
lectiv îndrumat de tova
rășul inginer Hosu Mir
cea (responsabil cultural 
în comitetul de secție) și 
Mihăilescu Aurel instruc
tor al brigăzii. Lucrează 
inimoși în acest nucleu 
artistic tovarășii Nedeleu 
Nicolae, maistru la linia 
de laminare, manevran- 
ții Saviniuc Dumitru, O- 
prescu Nicolae, Pițur Teo 
dor. Burtică M., strunga
rii Antal Iuliu, Nicolaescu

la-
pe

la

Gheorghe și tovarășele 
Lăscău Emilia, Nicolae 
Nadia, Samoilescu Vale
ria.

Programul brigăzii la
minorului de 800 cuprinde 
materiale 
strînsă cu 
minatorilor, 
un cuvînt 
oțelarilor...
mintea de a-i sprijini mai 
efectiv în muncă; arată 
aspectele pozitive ale ac
tivității șefilor de schimb.. 
dar critică și tendința u- 
nora de a lamina doar 
oțeluri moi și a trece re
pararea utilajator în sea
ma celuilalt schimb: cri
tică în același timp 
unele greutăți provo-

în legătură 
activitatea la-
Textul aduce 

de mulțumire 
dar și rugă-

cate de C.F.U., pe cîți- 
va leneși, aspecte defici
tare de la ajustaj, din 
depozitul intermediar șl 
altele.

Este bună
dentare spre problemele 
de imediată 
ale secției -
în generalități care n-ar 
folosi nimănui — dar 
vom observa că progra
mul nu e totuși, bine 
echilibrat Laminorul de 
800 este una din secțiile 
fruntașe ale uzinei, și-a 
creat chiar o anumită tra
diție în acest sens, dar 
brigada are cuvinte puți
ne pentru cele mai harni
ce echipe și cei mai buni 
laminatori. Despre aceș
tia se vorbește cam în 
treacăt.

M. ENESGU

această o-

importanță 
nu plutirea



Actualitatea SPORTIVA
FoWal 1 Etapa echipelor gazdă

Jocurile ' de ieri ale ca
tegoriei A la fotbal ara
tă un bilanț favorabil e. 
chipelor care au jucat 
acasă: patru victorii și 
două meciuri nule. Intîl- 
nirilc au fost în general 
de un nivel tehnic supe
rior celui de pînă acum, 
remarcîndu-se partidele 
Rapid—Progresul, U.T.A. 
— Steagul roșu (încă 
neînvinsă) și C.C.A. — 
Dinamo București.

Rezultatele tehnice ale etapei a 14_a : 
C.C.A. — Dinamo București 3-—3 (1—2). 
Rapid — Progresul 3—2 (1—2)
U.T.A. — Steagul roșu 1 — I (1—0) 
Dinamo Bacău — Petrolul 1—0 (1—0) 
Minerul Lupani — Jiul 4—0 (1—0)
Știința Cluj — Farul 3— 1 (2—1)

_  _______ ——  __ ____ ♦♦♦♦• -—

Corvinul— C.S. Craiova 6-0 (2-0)
Jocul amical de ieri 

desfășurat în orașul no
stru a fost urmărit de 
un mare număr de spec, 
tatori (circa 4.000) și 
prin proporțiile scorului 
înregistrate pune sub 
semnul celei rnai mari 
nedumeriri rezultatul din 
duminica trecută, cînd 
Corvinul a pierdut la 
Craiova în fața aceleeași 
formații cu scorul de 
2—0. Intr-adevăr, doar la 
7 zile distanță, această 
bruscă și netă inversare 
de situații e de natură 
să nască îndoieli cît se 
poate de firești.

Vom admite că rezul
ta,till de la Craiova a 
fost un accident. Ieri, 
fotbaliștii noștri au luat 
un reușit galop de sănă. 
tatc și au marcat șase 
goluri meritate și specta
culoase (Anton 2, Gavrilă 
2 și Pop 2). Echipa se 
parc că e bine sudata, 
se mișcă ușor pe teren, 
condiția fizică este satis, 
făcătoare. Nu e vorbă că

Clasamentul categoriei 
A la fotbal după desfă

1. C.C.A. București
2. Steagul roșu
O. uinamo uscau
4. Farul
5.
0,

U.T.A.
Șiimta Cluj

7 .':trolul
8. Dinamo București
9. Rapid

to. Minerul
ii. progresul
12. Jiul

adversarul n-a pus pro
bleme grele formației hu_ 
nedorene, totuși aspectul 
general al pregătirii ac
tuale a unsprezecelui 
Corvinului în care se pun 
pentru partea a doua a 
campionatului atîteă nă. 
dejdi. este încurajator, 
dovadă că antrenorul, to
varășul llie Savu, lucrea
ză temeinic la antrena
mente și jucătorii, de 13 
primul pînă la ultimul, 
privesc reluarea activită-

Concurs
Duminică dimineață pe 

stadionul Corvinul a avut 
loc primul concurs de a- 
tletism în aer liber din 
acest an. Au participat 
atleți și atlete din orașul 
nostru. Iată cîteva din 
rezultatele înregistrate: 
înălțime fete — Eva Ma
yer, 1,58 ni; 100 m. fete 
— I. Knobloch, 13 sec; 
100 m. băieți — Dinu

șurarea acestei etape es
te următorul:

14 10 1 3 34: 18 21
14 6 8 0 30: 18 20
14 7 4 3 22: 14 18
14 7 3 4 24 : 19 17
14 6 4 4 15: 15 16
14 5 5 4 22 : 24 15
14 4 4 6 21 : 18 12
14 2 8 4 14 : 16 12
14 4 3 7 19:20 11
14 3 4 7 18.27 10
14 3 3 8 18:22 9
14 2 3 9 11 : 36 7

Etapa viitoare (dumi
nică 27 martie) :

Farul - C.C.A. ; Stea
gul Roșu — Progresul; 
Dinamo București — Ji
ul ; Petrolul — Știința 
Cluj; Rapid — Minerul; 
Dinamo Bacău — U.T.A.

ții Competiționale cu mai 
mult spirit de răspundere 
ci pînă acum.

Ieri a evoluat for. 
tnația :

Niculescu I — Nicules
cu II, Nacu, Molnar — 
Falint, Tătaru — Pop, 
Anton, Pirvu, Gavrilă, 
Matei. Au mai jucat Ne- 
bela și Coiciu. Notăm e. 
limmarea de pe teren a 
lui Pop, sportiv talentat, 
dar care uneori practică 
un joc dur.
———---—

! atletic
Drăgan ii 6 sec. și Fe- 
rentz Iosif 12 sec.

Atleții hunedoteni vor 
continua pregătirile în 
vederea întîlniiilor ofi
ciale, urmînd ca dumini
ca viitoare să susțină un 
nou concurs intern Pre
gătirile stat conduse i' 
antrenorii Irina Țacorțan, 
maestră ? sportului și 
Nicclae Tacoriau.

Consiliul de conducere analizează 
activitatea clubului Corvinul

Săptămîna trecuta a 
avut loc ședința consiliu
lui clubului sportiv Cor. 
vinul, na șemnța au par
ticipat tovărășii Aron 
Golceru, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid, Nicolae Cătană 
director general ai com
binatului, președinte de 
onoare al ciuoului Corvi, 
nul, arhitect. Alexandru 
Cogan, director general 
al l.C.S.ri., vice-preșe. 
dinte al clubului Corvi
nul, bacnev Iordan se
cretar al comitetului de 
partid al conwinatului, 
memorii consiliului, an
trenori, activiști sportivi. 
Secretarul cluuului spor
tiv „Corvinul" iov. Mmi- 
leanu Carol, a prezentat 
o informare asupra acti
vității uesiașurate ae ia 
începutul anului și pînă 
în prezent

Ședința consiliului clu
bului sportiv corvinul și- 
a atins pe deplin scopul 
propus, analizind cu com
petența activi iat-a des
fășurată de către sporti. 
vii de performanța care 
activeaza la acest club. 
S-au amintit rezultatele 
obținute de 'sportivii sec. 
țiilor fotbal, box, atle
tism, volei și lupte, în 
perioada . care s-a scurs 
din acest an. Dat fiind 
faptul că in orașul nos
tru au lipsit bazele spor
tive care să permită des- 
lășurarea activității și pe 
timp de iarna, s.au ana
lizat mai mult pregătirile 
care s-au făcut pentru 
începerea activității spor
tive pe anul 1960 și si
tuația economico-financi- 
ară a clubului.

Atît darea de seamă cît 
și o parte din vorbitori 
au subliniat seriozitatea 
cu care s.au pregătit fot
baliștii, voleibaliștii, bo
xerii și atleții, pentru ca 
în primele confruntări o. 

ficiale să obțină rezulta
te cît mai bune. Astfel, 
doi boxeri, N. Ichim și
N. Tudor, s.au călificat 
pentru faza interzonala a 
campionatului R’P.R., iar 
voleibaliștii și fotbaliștii 
au dovedit în partidele 
amicale de pînă acum 
ci sint bine pregătiți.

Majoritatea voi'oitorilor 
au subliniat de aseme
nea că numărul competi- 
țiilor sportive organizate 
în orașul nostru este 
mult prea mic. Tovarășii 
Bacnev Iordan și Iarem. 
schi C. aminteau pe 
bună dreptate că s.au ți
nut prea puține concur
suri de atletism și box. 
Clubul are atleți talen- 
tați, dar care dacă nu 
vor fi antrenați în con. 
cursuri cu caracter repu
blican sau interregional 
nu pot progresa.

Odată cu darea în fo
losință a sălii de sport 
și mai tîrziu a noului 
stadion, condițiile de dez
voltare a mișcării sporti
ve din orașul Hunedoara 
se vor îmbunătăți. In le
gătură cu sala nouă din
O. M. tovarășul Cogan A. 
lexandru a subliniat că 
acolo este sală de reuni, 
uni și sport unde munci
torii să meargă să urmă, 
rească competițiile sporti
ve, iar tovarășul I. Bacnev 
amintind că sala trebuie 
să fie dată pentru com
petiții sportive a spus:

——----- ----—-------------- —

Dezlegarea jocurilor apărute 
în nr. 813 a! ziarului nostru

SĂRITURĂ CALULUI:

O, mîna ta rudimenta
ră,/ Cu pielea aspră de 
toval I.../ Acum în piep
tul tău coboară/ Revolta 
caldă ca un val.

O, cum ai răscula no. 
rodul,/ „Sărmana plebe 

„Faptul că la prima ma. 
niiestare sportivă orga, 
nizată în această sală 
au venit peste 2000 de 
oameni trebuie să ne bu
cure. înseamnă că mun. 
citorii noștri iubesc 
sportul și deci trebuie să 
le creăm condiții să parti
cipe ia cît mai multe 
competiții."

In cuvîr.tul său, tova. 
râțui Cckcru Aron a dan 
c"teva indicații de u-Il' 
e im va trebui să .și d -s 
iașucre activitatea cin. 
bul C-cr vinul. Este nece
sar să se acorde o a. 
tenție deosebită educați
ei sportivilor.

La concluzii tovarășul 
N. Cătană a eruiert 
munca activiștilor din 
cadrul clubului, aceștia 
neglijînd complet munca 
de atragere de noi mem
brii și încasarea cotizați
ei. In perioada amintită 
s-au organizat prea pu
ține competiții. Este bine 
ca în flecare lună să se 
organizeze cel puțin o 
gală de box și cîte un 
concurs de atletism. Clu
bul urmează să-și întoc. » 
treas:4 un plan de mun
că după care să-și des. 
fășoare întreaga activita
te. Sportul de performan
ță din orașul nostru tre. 
buic să fie la înălțimea 
realizărilor obținute de 
siderurgiști.

MIRCEA NEAGU 

care.asudă“, — / Ai da 
nebun cu calapodul / In 
rînduiala asta crudă 1

Noapte de mai —
George Topîrceanu.

CRIPTOGRAFIE —Un 
salt sprinten de la tram, 
bulină. |

Despre 
comportarea 
boxerilor 

noștri
Am participat la faza de 

zonă a concursului de 
calificare în finala cam. 
pionatului R.P.R. de box 
din acest an. Rezulta, 
tele obținute, cunoscute 
cititorilor noștri, demon, 
strează o dată mai mult 
creșterea nivelului spo.. 
tivilor huneaorenL

Desigur că în com
portarea de ansamblu a 
boxerilor clubului Corvi
nul la faza de zonă de 
la Arad sa întîlnesc și 
aspecte negative. Ac<_s.ea 
privesc în primul rînd 
evoluția nesatisfăcătoare 
a tovarășilor Balasz losif 
și Gavrilă Ghcorghe, doi 
sportivi de la care, în 
general, se așteptau alte 
iczultate, la care aveau 
dreptul datorită talentului 
lor, și cîtorva victorii» 
clare în confruntările 
anterioare. Cei doi nu au 
privit competiția respec
tivă cu destulă seric 
tate. Frecvența lor
antrenamente, în ultima 
vreme, a fost mai redu
să, socotindu.se proba, 
bil siguri de victorie și 
au sfîrșit prin a fi în- 
frînți surprinzător de bo
xeri cu o tehnică mai 
slabă. Balasz a abando
nat ta finală, ceea ce 
demonstrează că pregăti
rea sa moral-valitivă es
te deficitară.

Campionii de zonă. 
Ichim Nicolae și Tudor 
Nicolae au terminat pe 
primul loc datorită toc
mai modului de pregătire 
serios și continuu, a vo
inței și dîrzeniei.

Ceilalți boxeri, Orian, 
Blaga, Safciu, s-au com
portat la nivelul p 
firii lor.

<3h. LUNGU 
antrenor

COMUNA
La 18 martie 1871 pro

letariatul francez a în
făptuit revoluția, procla. 
mînd primul stat de dic
tatură proletară — statul 
muncitorilor și țăranilor, 
Comuna. Acest stat a ră
mas în istoria universa
lă, în isteria mișcării 
muncitorești, sub numele 
de Comuna din Paris, 
după orașul unde a fost 
înfăptuit și a marcat în
ceputul victoriei proleta
riatului asupra burghe. 
ziei.

Conștient de misiunea 
sa istorică, proletariatul 
în a doua jumătate a se
colului XIX se afirmă tot 
mai mult ca o clasă 
pentru sine. Conștiința 
muncitorilor fusese înar-

DIN PARIS
mată ideologic datorită 
muncii neobosite depuse 
de Karl Marx și Fr. 
Engels, care au contri
buit la pregătirea ideolo
gică a muncitorilor pari
zieni în cadrul secției 
franceze a Internaționalei 
a La.

Evenimentele ăft fost 
grăbite în urma infringe, 
rii lui. Napoleon al III- 
lca la Sedan, cu ocazia 
războiului de jaf și cotro
pire dus între Franța și 
Germania din anii 1870 
—1871. Parisul era ante, 
nințat de ocuparea trupe
lor germane. Poporul din 
Paris, în fruntea căruia 
se găseau muncitori îna
intați ca : A, Blanquî, E. 
Varlin, E. Duval, G. 
Ramvier și alții, a trecut

la formarea gărzilor na- 
* ționale, pentru apărarea

Parisului, pentru salva
rea patriei. Guvernul 
burghez condus de Trov- 
chu și Thiers, nu a fost 
un guvern al apărării na
ționale dună cum se in
titula, ci un guvern al 
trădării naționale așa 
emu .«.a dovedit și după 
cum a fest cari, tcnzit 
de c' tre Rari Marx, pen
tru că în condițiile ace
lea grele cînd patria 
franceză se găsea în pe
ricol, burghezia a trădat 
interesele naționale, ducî. 
nd tratative în secret cu 
Bisntark cancelarul Ger
maniei, acceptînd pacea 
impusă la 28. I. 1871 cu 
scopul de a reprimi cei 
100.000 de prizonieri de 
Ia germani, pe care tre
buia să-i folosească pen
tru a .înăbuși revoluția 
proletară. In același timp 
guvernul burghez a luat 

măsuri să retragă trupele 
din Paris, să aresteze pe 
muncitorii comandanți ai 
gărzii naționale și să de
zarmeze pe muncitori, cu 
toate că armamentul 
muncitorilor a fost cum
părat din contribuția a 
cestc-re

La ÎS. III. 1871 cînd 
guvernul buignez. a tri
mis solda1! și pe genera
lul Thomas să dezarmeze 
muncitorii de pe înălți. 
mea Montmartre, masele 
populare au înconjurat 
arma,ta guvernului iar 
comitetul central al găr
zii naționale a declarat 
revoluție. S.a trecut la 
ocuparea instituțiilor gu
vernamentale Puterea 
politică și economică din 
Paris a trecut în mîinile 
muncitorilor, care după 
proclamarea Comunei au 
pornit la înfăptuirea u- 
nor măsuri revoluționare, 
în folosul poporului mun. 

citor : măsuri pentru des
ființarea exploatării omu
lui de către oin, desfiin
țarea armatei burgheze 
și înlocuirea ei cu gar
da națională. Poliția, 
funcționarii publici, jude
cătorii se găseau sub 
controlul Comunei. Se 
reorganizează învățămîn. 
tul în favoarea celor 
mulți. Muncitorii primesc 
locuințe ta casele burghe
zilor fugiți. Timp de 72 
de zile cît a viețuit Co
muna, proletariatul din 
lumea întreagă avea în
dreptată atenția asupra 
noului stat, dîndu-i spri
jinul necesar, material și 
moral. In ajutorul Comu
nei au sărit revoluționa
ri din întreaga Europă. 
Garibaldi (italian), Di- 
mitri'evna, Lavrov, (ruși) 
Dombrovski (polonez) 
Cernatescu, Dumba (ro. 
mini) și alții. Cu tot spri
jinul acordat, comunarzii 

trebuiau să facă față u- 
nor situații foarte grele: 
încercuirea germană în 
jurul Parisului precum și 
atacului guvernului Thi
ers care a intervenit cu 
180.000 de soldați. In fa
ța acestei situații, 200.000 
de muncitori au format 
baricade și au luptat 
timp de o săptămînă — 
adică între 22 și 28 mai 
1871. Nenumărate sînt 
jertfele muncitorilor din 
timpul luptelor din ci
mitirul Pere. Lachaise și 
„Zidul federaților" din 
Paris. In amintirea ce
lor căzuți tîmplarul Eu
gen Pottier a scris ver
surile „Internaționalei". 
De menționat ca si m -zi
că pentru aceste versuri 
este compusa tot de un 
muncitor, belgianul Pi
erre Degeyter.

Analizind însemnătatea 
Comunei, V. I. Lenin a- 
ratâ: ...„Comuna a învă

țat proletariatul din Eu
ropa să pună concret 
sarcina revoluției socia - 
liste..." T*nînd seama de 
învățămintele trase de Ia 
comunarzi, proletariatul 
a înțeles că trebuie să 
se organizeze intr-un 
partid propriu, să facă 
alianța cu masele nepro. 
letare, să instaureze dic- 
itatura proletariatului și 
să treacă la construirea 
noului stat socialist, să 
treacă la înfăptuirea co
munismului, vis pentru 
care s.au jertfit comunar
zii în urmă cu 89 de 
ani.

Cultivînd tradiția de 
luptă a comunarzilor, 
proletariatul rus a înfăp
tuit revoluția socialistă, 
a organizat primul stat 
socialist și acum mun 
cește cu succes la înf/ 
tuirea comunismului

Prof. I. Iorf
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