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Convorbiri oficiale romîno-indoneziene
Marți dimineața au a- 

vut loc fa Consiliul de 
Miniștri al Republicii 
Populare Romine convor
biri oficiale între preșe
dintele Indoneziei, dr. Su- 
Ă’arno, și conducătorii de 
stat romîni.

Din partea Republicii 
Populare Romîne la con
vorbiri au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, preșe
dintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale, Chivu 
Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri, Gh. 
Gheorghiu-Dej, membru al 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., Avram 
Bunaciu, ministrul Aface
rilor Externe, Ilie Murgu- 
lescu, ministrul Invăță- 
mîntului și Culturii, Pa
vel Sil'ard, ministrul R. 
P. Romîne la Djakarta.

-La«o rtl
Din partea Republicii 

Indonezia la convorbiri 
au luat parte: dr. Sukar
no, președintele Republi
cii, dr. Subandrio, minis
trul Afacerilor Externe, 
Adam Malik, ambasador 
cu misiune specială, dr. 
Suharto, ministrul Dez
voltării Industriei Popu
lare, dr. Tamzil, directo
rul Cabinetului Președin
telui.

CHEMARE
la întrecere socialistă în cinstea 

celui de-al lll-lea Congres al P.M.R.
către muncitorii, maiștrii, tehnicienii și inginerii din toate întreprinderile

Oamenii muncii din țara noastră 
se pregătesc să întîmpine Congres 
sul al Ill-lea al P.M.R. — eveni
ment de mare însemnătate în viața 
partidului și a poporului — cu re

bate cît mai bune în îndeplinirea 
obiectivelor planului pe anul 1960.

Noi, muncitorii, maiștrii, tehnicie
nii din întreprinderile: „Uzina 1 
Mai“-Ploești, Rafinăria nr. 3 Teleajen, 
Fabrica de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București, Șantierul Naval Ga
lați, Fabrica de zahăr „Ilie Pintilie"- 
Roman, Uzina de tractoare „Ernst 
Thalmann“-Orașul Stalin, Întreprinderea 
de foraj Bascov, regiunea Pitești. 
Fabrica de ciment „Ilie Pintilie" Fie- 
ni. Fabrica de încălțăminte „Flacă
ra Roșie"-București, schela de extrac
ție Tîrgoviște, Uzina „1 Mai“-Feme- 
ziu, regiunea Baia Mare, Termocen-

☆
Uzina „1 Maii4-Ploești
— 5.000.000 lei economii Ia prețul

de cost prin: reducerea consumului 
de metal (760 tone), a altor materia- 
1< 30090 lei), a cheltuielilor de re
gie (t.000.000 lei) și alte măsuri;

— reducerea rebuturilor cu 30% 
față de nivelul anului 1959;

— 8.000.000 lei beneficii.

Rafinăria nr. 3-Telea]en
_  8.600.000 lei economii la prețul 

de cost prin : îmbunătățirea randa
mentelor (3.010.300 lei), recuperări 
da materie primă și produse (2.854.000 
lei), reducerea consumului de com
bustibil (355.000 lei), de chimicale 
(1.441.000 lei), da energie electrică 
(439.100 lei) șl reducerea consumuri
lor specifice de materiale (500.000 
lei) ;

— îmbunătățirea calității produse
lor șl realizarea unor noi sortimen
te (parafină tip A, unsori pentru la
minoare, uleiuri pentru angrenaje spe
ciale) ;

— 8.600.000 lei beneficii.

Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej44- 

București
— 20.000,000 lei economii la pre

țul de cost prin: economisirea a 
50.000 metri țesături de ltnă, 180.000 
m. țesături de bumbac, 100.000 m. 
țesături furnituri de croitorie, 49 to
ne fire de bumbac ;

— 20.000.000 Iei beneficii;
— realizarea peste plan din mate

ria primă economisită a :
10.000 costume bărbătești; 8.000

paltoane și pardesie pentru femei : 
65.000 cămăși bărbătești; 20.000 ro
chițe pentru fete ; 255.000 tricotaje; 
180.000 perechi ciorapi bărbătești; 

trai a Paroșeni, Trustul de Con
strucții nr. 5-Orașul Stalin, Exploa- 
tarea minieră Lupeni, Atelierele C.F.R. 
„16 Februarfe“-Cluj, întreprinderile 
pentru industria bumbacului București, 
Uzinele chimice „Victoria“-Florești, 
regiunea Ploești, Fabrica de mobilă 
„23 August"-Tg. Mureș și întreprinde
rea forestieră „Sovata"-Regiunea Au
tonomă Maghiară, Chemăm colectivele 
tuturor întreprinderilor din țară la în
trecere socialistă pentru obținerea de 
produse de calitate superioară, cu un 
preț de co t cît mai scăzut

Ne angajăm ca în cinst’a celui de
al III-!ea Congres al P.M.R. să înde
plinim planul de stat pe anul 1960 
la toți indicii, să ne îndreptăm efor
turile pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinii de reducere a prețului de 
cost și a cheltuielilor de circulație, cu

☆
— realizarea a 200 noi modele de 

confecții.

Șantierul Naval-Galați
— 9.100.000 lei economii la prețul 

de cost;
— executarea unei motonave de1 

2.000 tone ;
— reducerea ciclului de fabricație

la cargoul de 4.500 tone cu 9 luni 
șl la motonava de 2.000 tone cu 4 
luni; '. _ —,'

— 8.243.000 lei beneficii.

Fabrica de zahăr „Ilie 
Pintilie“-Roman

— 8.000.000 lei economii la prețul 
de cost;

— 1.200.000 lei beneficii:
— îndeplinirea planului anual de 

producție cu 11 Sile înainte de ter
men.

Uzina de tractoare „Ernst 
Thălmann“-Orașul Stalin
— 7.000.000 lei economii la prețul 

de cost prin: reducerea consumului 
de metal (3.000 tone), a procentului 
de rebuturi și îmbunătățirea calității 
produselor :

— 3.500.000 lei beneficii.

întreprinderea de foraj 
Bascov-Regiunea Pitești

— 8.000.000 lei economii la prețul 
de cost prin: reducerea timpului ne
productiv la lucrările de foraj și mă
rirea vitezei de lu'Tu cu încă 4% la 
forajul de exploatare și 2,3% la cel 
de explorare pe baza extinderii 
forajului cu turbine etc.:

— 1.000,000 lei beneficii 

îmbunătățirea continuă a calității pro
duselor, prin: reducerea consumului 
specific de materii prime, materiale, 
combustibil și energie, creșterea in
dicilor de utilizare a agregatelor, 
mașinilor și utilajelor, folosirea eco
nomicoasă a capacităților de produc
ție, mai buna organizare a procesu
lui de producție, darea în funcțiune 
înainte de termen a noilor obiective 
industriale, îngrijirea cu simț gospo
dăresc a mijloacelor de producție și 
respectarea normelor de tehnica secu
rității muncii.

Pe baza analizei posibilităților ce 
le avem în întreprinderile noastre, ne 
angajăm să realizăm în anul 1960 un 
volum total de 89.747.990 lei econo
mii la prețul de cost și 59.248.200 lei 
bOnefic.fi PESTE SARCINILE PLA
NIFICATE PE ANUL 1960, astfel :

☆
Fabrica de ciment „Ilie 

Pintilie44 -Fieni
— 8.500.000 Iei economii la prețul 

de cost prin; reducerea consumurilor 
specifice de materii prime cu 50 kg. 
pe tona de klincher, 3 kWh pe tona 
de ciment, scurtarea duratei de repa
rații a agregatelor cu 2%, față de 
timpul planificat;

— realizarea peste plan a 6.000 
tone ciment și 4.000 tone klincher;

— 3.500,000 lei beneficii

Fabrica de încălțăminte 
„Flacăra Roșie44- 

București
— 3.200.000 lei economii la prețul 

de cost prin economisirea de mate
rii prime: 20.000 kg, piei crude bo
vine, 2.500 m.p. piei fețe, 8.000 kg. 
talpă, 1.500 m.p. căptușeli piele și 
3.500 m.p. înlocuitori piele;

— realizarea a 60 noi diodele de 
încălțăminte;

— 3.200.000 lei beneficii.

Schela de extracție- 
Tîrgoviște

— 3.300.000 lei economii la prețul 
de cost prin redimensionarea a 15 mo
toare electrice, reducînd astfel puterea 
instalată cu 150 kW/zi, montarea unei 
baterii de condensatori pentru îmbu
nătățirea factorului de putere, redu
cerea consumului de abur cu 10% etc.

Uzina „1 Mai44-Ferneziuț 
Baia Mare

— 4.000.000 lei economii la prețul
de cost prin îmbunătățirea indicilor 
de utilizare cu: 20% la mesele de 
aglomerare; 2,5% la cuptoarele de
topire; 40% la convertizoare.

— creșterea randamentelor de ex
tracție cu 1%, reducerea consumului 

de cocs la topire cu 5% și a mate- 
rialelor oxidante la rafinărie cu 10%, 
creșterea procentajului de participare 
al produselor miniere în șarje cu 15%. 
etc.:

— realizarea planului anual de 
producție globală cu 15 zile înainte 
de termen.

Termocentrala- 
Paroșeni

— 1.700.000 lei economii la prețul 
de cost prin reducerea consumului 
specific de combustibil, a consumului 
propriu tehnologic, scurtarea duratei 
de reparații a agregatelor energetice, 
reducerea pierderilor în rețele de 
transport și distribuție a energiei e- 
lectrice;

— 1 700 000 lei beneficii.

Trustul de construcții 
nr. 5 Orașul Staiin

— 1.500.000 lei economii la prețul 
de ’ost prin reducerea consumurilor 
de cherestea cu 3»/o față de plan, 
mărirea procentului de beton prefa
bricat pînă la 25O/o, folosirea schelelor 
de inventar în proporție de 700/0 și a 
cofrajelor alunecătoare la silozuri;

— darea în funcțiune înainte de 
termen a următoarelor obiective:

a) cu 30 zile filatura „Firul Roșu“- 
Tîlmaciu;

b) cu 60 zile linia de garaj de la 
fabrica de cărămidă „7 Noiembrie" 
Sighișoara;

e) cu 60 zile hala principală de 
montaj și hala de croit de la fabrica 
de mobilă „Măgura Codtei";

d) cu 30 zile depozitul de cheres
tea, hala de placaj și cantina de la 
Complexul de industrializare a lem
nului Blaj;

— 1.000.000 lei beneficii

Exploatarea Minieră - 
Lupeni

— 1.300.000 lei economii la prețul 
de cost prin reducerea consumului de 
lemn de mină cu 2% în abataj- și a 
consumului de rășinoase cu 1,7%, a 
consumului de energie cu 0,7 kWh pe 
tonă și alte măsuri:

— îmbunătățirea calității cărbunilor 
bruți prin reducerea procentajului de 
cenușă cu 4<>/0.

Atelierele C.F.R.
„16 Februarie“-Cluj

— 1.012.000 lei economii la prețul 
de cost prin reducerea consumului de 
metal normat cu 12.000 kg. fontă, 
24.000 kg. oțel, 60.000 kg. profile, 
30.000 kg. bandaje de locomotive, 
30.000 kg. bronz și alte măsuri;

— reducerea rebuturilor la turnăto

ria de fontă cu 20% față de procentul 
admis:

— 400.000 Iei beneficii.

întreprinderile pentru 
industria bumbacului- 

București
— 1.000.000 lei economii la prețul 

de cost prin: economisirea a 16.000 
kg. fire, creșterea indicelui de utili
zare cu 11 knr/1000 fuse oră la fila
tura de bumbac și cu 50 bătăi de răz
boi pe oră la țesătorie;

— îmbunătățirea calității produselor 
prin reducerea cu 1% a cupoanelor;

— 507.000 lei beneficii.

Uzinele chimice 
Victoria-Florești, 
regiunea Ploești

— 1.000.000 lei economii la prețul 
de cost prin reducerea consumurilor 
specifice, îmbunătățirea calității produ
selor și lărgirea sortimentelor.

Fabrica de mobilă 
„23 August“-Tg. Mureș

— 335.000 lei economii la prețul 
de cost;

— mobilă în valoare de 3.446.000 
lei;

— fabricarea a 12 noi tipuri de 
mobilă;

— 998.200 lei beneficii.

întreprinderea
Forestieră „Sovata44- 
regiunea Autonomă 

Maghiară
— 200.000 lei economii la prețul 

de eost prin creșterea indicelui de 
valorificare a masei lemnoase de la 
62,9% la 63,4%, economisind în a- 
cest fel 8,300 m.c. lemn de lucru din 
care 500 m.c. cherestea, prin valori
ficarea buturilor și crăcilor, dînd în 
circuitul economic 6.130 m.c. mate
rial lemnos;

400.000 lei beneficii;
— realizarea planului anual de pro

ducție în 11 luni.
Prin realizarea ritmică a planului 

de producție, prin descoperirea și va
lorificarea rezervelor din -întreprinderi, 
generalizarea experienței fruntașilor 
în producție vom da patriei produse 
de bună calitate, cu cheltuieli cît mai 
mici, contribuind astfel la ridicarea 
permanentă a nivelului de trai, ma
terial și cultural al poporului nostru, 
la obținerea de noi victorii în lupta 
pentru construirea socialismului în 
patria noastră. ,

bOnefic.fi
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în preajma aniversărllRa 90 de ani

de la nașterea Iul V. I. Lenin
Ce e nou în munca culturală

Lenin
Tot Ce-i viu și adevărat
— poporul.
Iar Lenin, sufletul lut.
Lenin, e drumul-ns pre larg, 
înspre victorii
£ steagul înfrățirii,
forța ce cucerindu-ne, ne-a eliberat.

i ■ I

Lenin e al fericirii izvor, 
e numele nostru
ce străbate prin tim p, nemuritor.

Lenin e inima vieții 
steagul lumini/ — dimineții 
sub care
toate visele dau in floare, 
sub care se întind și se înalță 
orașele largi, orașele noi — 
Lenin, e puterea tre zită din nou.

Tot ce-i viu și adevă ral
— poporul,
iar Lenin, sufletul lui.
Lenln. e temelia care sprijină 
prezentul, 
viiforui,
li cerul siguranței

■ arcuit peste-a nădej dHor grădină, 
izvorul nesecat
spre -care
și soarele sc-apleacă

In ziua de 10 aprilie a. 
c. s-a deschis într-un ca
dru festiv în sala clubu
lui nou „Studioul actoru
lui amator" din orașul 
Hunedoara. Au fost pre- 
zenți activiști- pe tărîm 
cultural de la C.S.H., 
I.0.S.H. și din alte între
prinderi, instructorii bri
găzilor artistice de agita
ție, membrii cenaclului 
literar, directori de clu
buri și cămine culturale.

S-au prezentat progra
mele brigăzilor artistice 
de agitație de la cons
trucții metalice și O.S.M. 
II din C.S.H. și sectorul 
întreținere al l.G.S.H.

Prin conținutul valoros 
și nivelul artistic, briga
da de la O.S.M. II a cîș- 
tigat o bine meritată a- 
precierc. Meritul brigăzii 
constă în faptul că în 
componența ei au fost 
recrutați tineri fruntași în 
producție —. 
tovarășul 
prim-topitor 
femele ce le-au

ca de 
ispas 
— iar

pildă 
Iulian
prob- 

atacat

(realizarea angajamente
lor , luate pentru 1960, 
obținerea unor indici dc 
utilizare cit mai mari la 
cuptoare, îmbunătățirea 
calității oțelului) Răs
pund la problemele cele 
mai arzatoarc ale secției.

Programele prezentate 
ți discuțiile purtate pc 
marginea lor au scos în 
evidență ceea ce a fost 
bun și uncie lacune care 
trebuie înlăturate din 
practica unor brigăzi ar
tistice de agitație.

Tot în această ședință 
a fost expusă prima lec
ție intitulată „Brigăzile 
artistice de agitație și 
conținutul programelor 
lor" urmărind ca de a- 
cum înainte din 2 în 2 
săptămîni să aibe loc 
trecerea în revistă ă celor 
mai bune brigăzi și a ce
lorlalte formații culturale 
urmate de discuții și lec
ții teoretice și practice in 
domeniul cultural.

începutul activității 
;,Studioului actorului
amator" este - bun și

vein, toată încrederea că 
și. pe viitor va funcționa 
în bune condițiuni, ofe
rind activiștilor culturali 
și tuturor amatorilor din 
domeniul muncii artistice 
un minunat izvor de îm
bunătățim continuă a re
pertoriului
artistic al formațiilor cul
turale din orașul nostru.

„Spor la muncă sfitdi- 
actoruhii amator !“

și nivelului

Eficacitatea unei măs
Multă vreme, schimba

rea regimului termic în 
caupeiele furnalului nr. 6 
se făcea manual, cu a- 
jutorul unor reductoare. 
Pe lingă faptul că ope
rațiunea se executa după 
fiecare oră și dura cite 
10 minute, aceasta nu a- 
sigura furnalului u 
gim termic normal.

unui studiu 
tovarășul 
a găsit o 

eficientă — a

să soarbă lumină.
ALKIS SEVASTIANOS 
membru al cenaclului 
„Flacăra" Hunedoara

Seară literară
V. /. .

Mai sînt citeva zile 
pînă la aniversarea a 9? 
de. ani. de la nașterea lui 
Vladimir llici Lenin. Pen
tru a sărbători acest e- 
venlment, comitetul ie *n-

Conte
Ieri la ora 18, în sala 

clubului muncitoresc din 
O.M. S-a ținut conferin
ța „Viața și activitatea

închinată lui
LEN1N

fceprindere al l.G.S.H. or
ganizează astăzi ora 19 
la clubul „Filimon StFu" 
q seară literară închinată 
marelui dascăl al omenirii.

r i n ț ă
lui V. I. Lenin". In con
tinuarea programului a ru 
lat un film artistic.

*
In aceste zile în orașul 

nostru continuă să aibă 
Iod diferite manifestări 
culturale prilejuite de a 
90-a aniversare a . nașterii 
lui Vladimir llici Lenin.

Astfel, luni, s-a. deschis 
la clubul siderurgiștilor 
o expoziție cuprmzînd 
aspecte privitoare la via
ța și activitatea lui Vla
dimir llici. Lenin.

Premiera de gală a filmului 
„Băieții noștri

Marți 12 aprilie, la 
ora 18, s-a desfășurat la 
cinematograful „Victoria" 
din orașul nostru premi
ero de gală a filmului 
romînesc „Băieții noștri". 
Cu acest prilej au sosit 
în Hunedoara și ati luat 
parte la spectacolul fes
tiv cîțiva dintre realiza
torii ’.filmtthii: actrița
Florentina Mosora, regi
zorul -Gheorglic Vitanidis 
și directorul de 
ție al studioului 
rești" tovarășul 
loan. Aceștia au

. spectatorilor hunedoreni 
despre munca loh la rea
lizarea noii noastre pro
ducții cinematografice.

In aceeași dtipă-amiază 
filmul a fost prezentat

produc- 
„Rttcu- 
Florea 
vorbit

La Hunedoara

la clubul muncitoresc din 
O.M. pentru fruntașii în 
producție ai combinatului 
siderurgic.

utilă, ea 
la ce

schimbăr 
fac aut 
panou d

urina 
tent, 
Radu 
nouă,
lizarca schimbărilor 
mice la caupere. fi 
constă dintr-o ins 
prevăzută cu relee 
tractoare, regulatoa 
cursă și niște roți 
țațe, antrenate de 1 
toare electrice de 2 
Prima încercare a f< 
cută la un cauper 
vedindu-se 
extinsă și 
două.

Acum, 
mintite se 
de la un
mandă, în numai 2— 
nute, lucru care a 
tribuit nu numai la 
rarea muncii fizice : 
mcnilor, ci și la n< 
Uzarea regimului ti 
de care depinde I 
proces de topire a i 
reurilor în furnal. 1. 
ceastă lucrare, care a 
ral aproape două 
tovarășii Călugăru G 
ghe, Crișan Cornel, 
tian Liviu și alții, d 
atelierul de întrețineri 
muncit cu rîvnă ș 
multă pricepere.

Cabinetul dentar al po 
liclinicii din orașul nos 
tru. In foto, dr. Andre 
șescu Radu, în timpul u 
nei consultații.

Viața nouă a suburbiei Ba
Șoseaua. ce șerpuiește 

pe fundul văii pe care 
acum gonește. autobusul 
e străjuită de dealuri a- 
coperite cu păduri, tufi
șuri și ierburi ce au în
ceput să înverzească de-a 
binelea. Din loc în loc 
dealurile se îndepărtează 
și în locul lor apar poieni 
și lunci iar pe alocuri 
povîrnișuri -înțesate cu 
nenumărați porni frucil-

feri ce au dat in floare... 
Peste tot, pe unde trecem, 
ne intimpină minunatul 
peisaj cîmpenesc ce a 
îmbrăcat atot-innoitoarea 
haină a primăverii.

Primul șt ultimul po
pas l-am făcut în ziua a- 
ceea caldă și frumoasă 
la Boș — sat așezat cam 
la- 6 km. de Hunedoara, 
pe o vale pitorească, 
prin care frece apa riului

Nu ,rare ori pe membrii 
brigăzii de formatori 
conduse de uteniistul Nagy 
Ioan, îi găseșf aplecați 
asupra formelor, discu- 
țind cu grijă: despre vii
toarele piese de le exe
cută. -Din chid în cînd, 
mina șefului de brigadă 
se oprește pe desen, iar 
Ochit Săi ageri, obișnuiți 
cu meșteșugul turnăto
riei, cercetează cu atenție 
fiecare linie. Nimic nu 
este lăsat neverificat. Ei 
știu că o singură neaten- 

' țfe poate să ducă numai 
spre rebut. De aceea îna
inte de primirea unei co
menzi Nagy se sfătuiește dticție, care’lună 
eu oamenii, repartizînd 
fiecăruia sarcini concrete.

La multe piese formate 
de brigada ce se vede 
în fotografie, au fost 
scurtate cu două-trei zile

-termenele de lucru. Redu
cerea timpului de formare 
înseamnă pentru ei eco
nomie și un ciștig mai 
mare. Adică în aceeași u- 
nitate

.xecute
Avînd 
rftfete

MEMBRII 
rea rinelor*.de zgură pen
tru furnale au fost eco
nomisite 240 minute. In 
timpul acesta, șase oa
meni (dintre care trei la 

vmiezuri și trei 
pot sa mai 
lingotieră.
, In.,timp ce 

întrecerii socialiste 
mereu arătînd mari depă- 

.șiri pe grafic la brigada 
lui. Nagy (între HO—-135 

. la sutățc tot în dreptul 
lui, cifra de rebut 
se mai zărește, 
această brigadă

BRK&^^IH -
oale, apoi va fi turnată 
și în formele lucrate cu 
multă iscusință, de harni- 

formatori 1. Dumitru,cii

i_a siF/vr
F. Ladislau, P. Constan
tin și D. Viorel.

Iată că turnarea 
terminat. Și de

ceasta au 
tori băieții 
au lucrat

ieșit învingă- 
lui Nagy, care 

forme de cali-

Ia ruăntăi) 
formeze o

săgeata
urcă

nu 
fapt 
pro- 
lunâ

De 
de 
de 

muncă
o cali-

a desfășurat o 
neobosită pentru 
tate corespunzătoare a lu
crărilor executate în ca
drul atelierului turnăto
riei de 
merită 
H.T..M.

fontă a C.S.H. își 
titlul: „Brigadă
de calitate".

£

detimp să se e- 
mai multe forme, 

la îndemtnă mate- 
neceMre !« fofet-

De la cuptor setnnaful 
fost dat

— Fiți gata
Din cubilou 

curge pîrîul.
rit ie re var și acum in

a
i

îucepe a
Fonta au-

“ ■

D. JENEI

1 * '

(O
Ziaști. Pînă la eliberare și 
chiar mai tirziu, in saiul 
acesta domnea bezna și 
neștiința de carte: bintu- 
iau felurite boli și era 
in floare... sărăcia. Mulți 
dintre boșenii cu tlmph'lc 
ihalbite n-au uitat încă 
cum arăta satuh lor și Ce 
fel de viață duceau ei 
în vremurile acelea ale 
regimului burghezo-moși- 

. eresc. Băirinii, Moise La- 
urențiu, Andruț Beni și. 
Andrășescu loan zis Nică 
desprd care se spune că 

' a descoperit piatra -de 
ta'r, își amintesc șl astăzi 
de cotinețelc acoperite cu 
stuf și paie în care tră
iau, de drumurile înguste 
pline cu hîrioape și mo
cirlă, de necazurile ce a- 
pasau fot mai greu pe u- 
merii lor. Ei, ca și cei-

■ laIți boșent mai oîrstnici, 
își. reamintesc 
bine de acele 
mate, cină își 
gii in spinare
rau munții Sebeșului ori 
moșiile boierește in 
tarea unui codru de 
ne...

Boșul de astăzi 
mai seamănă cituși 
pațin cu cel de 
ră. Difățișarea 
schimbat inlr-alit 
incit oamenilor
vine a crede că au pu
tut înfăptui cu rnîinile și 
mintea lor afitea lucruri, 
făurindu-și sub conduce
rea partidului o viață 
nouă, mereu înfloritoare. 
Ce s-a făcut aici ? .. L.o -

■ cui cocioabelor din tre
cut l-au luat, in anii pu
terii populare, casele noi, 
tralnife ți impunOffare

destul de 
zile blcste- 
luau- desa- 
și cutreie-

(■ali
pit-

nu 
de 

odinioa- 
lui s-a 
de mult 
nu le

ce dau așezări/ o inf 
sare mai mult orășerte 
că : pe uliți și în loct. 
țele țăranilor s-au apr 
in 1951 becurile electri 
in 1950—1951 a leal 
ință un magazin 
iar în 1955 s-a 
școala elementară 
nepoții șt strane, 
tilor analfabeți în. ață 
scrie- și să. citească, să 
iubească părinții și p 
tria, partidul care le 
deschis orizonturi m 
Tot prin munca și conți 
buția cetățenilor boșen 
cărora le place să-și Vi 
dă satul cit mai frumo 
s-a construit peste ap 
Zla-știului un-pod-de bi 
ton; in anul 1959 s-a in 
ființat un punct sanita 
dotat Cu echipamentul ne 
-cesar în care o soră d< 
caritate dă astăzi ingri 
jirile de primă urgență, 
tot anul trecui s-a ame
najat prin. muncă volun
tară drumul de . acces 
dintre suburbia lor și 
Z la ști pe care, astăzi cir
culă autobusul ce leagă 
suburbia Boș de Hune
doara precum ți nenumă
rate biciclete și motoci
clete ale localnicilor. Și, 
cine mai știe. miine sau 
poimiine poate vor circu
la pe1 acest drum și pe 
ulițele satului st..;' mașini 
de lux. Fiindcă boșenn 
aceștia, care și-au prefă
cut cocioabele in case cu 
adevărat omenești... mo
bilate • modern și cu an
tene de radio pe acope
riș (in sal sini peste 110 
aparate de, radio j sin1

■'idilici ș- capabili de 
orice...

mi 
renoi 
în ci

f'

A. BAUNIȘTEANU
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timp pentruRezerve de
3.000 tone laminate
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maximum de randament, de către fie-
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O faptă curajoasă

O i \ > p”i f-’
Au trecut citeva zile de cînd in cadrul combi- •! 

natului hunedorean, a apă rut o prețioasă inițiativă -j 
în lupta pentru sporirea producției de metal. Este j 
vorba de inițiativa pațrio tică de a fi folosit ml- ] 
nutul cu
care om, echipă sau bri gadă.

Exemplul însuflețitor al oțelarilor de la secția 
II-a care sînt hotăriți să valorifice pe toate căi.e re
zervele interne a găsit un puternic ecou în rîn- 
dul muncitorilor și tehnl cieniior de la laminorul 
de 650 mm. Inițiativa ac easta izvorîtă din conști
ința înaintată a comuniș iilor a mobilizat și colec
tivul nostru de muncă. Deși secția este încă tînără j 
în cadrul combinatului, noi am ajuns la conclu-j 
zia că avem rezerve de timp. Folosind din plin J 
fiecare minut, reducînd timpul planificat cu 30 
minute la schimbarea ca jelor și cu 10 secunde la ț 
laminarea unei bare de oțel putem produce în plus , 
peste angajamentul inițial încă 3.000 tone profile 
grele, profile mijlocii, ța gle pentru țevi, precum și -j 
țagle pentru relaminare. }

Pentru realizarea an gajamentului nostru care ] 
(. crește acum la 14.000 tone laminate peste plan votn j 
(. lua măsuri de stimulare prin toate mijloacele a ] 
l inițiativei creatoare a mun citorilor noștri, de ridi- j 
l care a calificării tuturor laminatorilor etc. Tot-odată j 
«. pentru garanția succesului solicităm colectivului de j 
t muncă al laminorului blu ming de 1.000 mm. să ne 

aprovizioneze cu blumurile de calitate și numai cu 
acelea prevăzute în sortimentele planificate zilnic.
Irig. VAZDAUȚEANU V. 
Șef. sec. laminor 650 mm.

DIACONU ION
Președ. Comit, de secție

j
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i 
c 
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C 
r

FOTESCU DUMITRU
Secretarul org. I’.M.R. 

PĂRAN ARON
Secretarul org. U.T.M.
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L A SFAT
CU CETĂȚENII

Cooperativa „Drum 
• nou“ Hunedoara organi

zează o consfătuire cu 
care se va ține 

njică a Casei oră-
de cultură, astă- 
14 aprilie la ora 
fi prezentat un

cetățenii, 
în sala 
șenești 
zi, joi 
17. Va

referat privind deservirea 
oamenilor muncii din ora
șul Hunedoara, după care 
vor urma discuții și pro- 

. puneri privind îmbunătă
țirea activității coopera
ției meșteșugărești din 
Hunedoara.

Cum folosim noi minutele
In calitate de maistru 

îmi revin sarcini impor
tante în ce privește or
ganizarea judicioasă a 
muncii, folosirea din plm 
a timpului productiv și 
generalizarea inițiativelor 
bune, pentru obținerea li
nei producții sporite de 
laminate. Iată de ce, în
că de la apariția inițiati
vei patriotice pornită de 
colectivul de muncă al 
oțelăriei noi, „Minutul 
frate bun cu milimetrul" 
— pe noi a început să 
ne pneocupe tot mai mult 
problema eliminării tim
pilor morți, a prețuirii 
cum se cuvine a fiecărui 
minut. Mai întîi, am fă
cut un instructaj special 
cu manevranții din 
schimb. Cu această ocazie 
le-am demonstrat că pe li
nia de laminare se pot 
cîșiiga minute prețioase, 
pnintr-o mai bună apre
ciere a timpului, astfel, 
cînd bara a ieșit ■ din ul
timul calibru, celălalt 
lingou să intre de înda
tă în calibrul întîi al ca- 
jeî.

Făcînd acest lucru, to
varășii Baidan Petru, 
manevrant-prim și Stancu 
Alexandru, macaragiu, 
au cîștigat la fiecare oră 
cîte 15 minute, timp în 
care laminează cite patru 
lingouri în plus. Așa am 
ajuns sa laminăm mai 
mult cu 8 tone pe oră, 
față de pînă aci.

jiu să subliniez că la 
acest rezultat, o mare 
contribuție aduc și lami- 
natorii de la celelalte 
caje. Tovarășii Bairas | 

lanis, Prip Coloman, 
Laszlo Anton și ceilalți, 
de pildă, stau gata pre
gătiți cu cheile în mînă, 
ian cînd barele ajung pe 
role le dirijează cu maxi
mum de rapiditate în 
cajele finisoare. Totodată 
și-au mărit viteza de 
tăiere și tovarășii Albii 
Gavrilă și Alvasilis Du
mitru de la foarfecele 
„Dombre,, și foarfecă me
canică de 400 tone, cu 
5 secunde.

In lupta noast-ă pen
tru folosirea fiecărui mi
nut la adevărata lui va
loare, primim un sprijin 
concret din partea fo- 
chiștilor de la cuptoare. 
Scurtînd timpul de încăr

Azi vă informăm despre...
Programul excursiilor orga
nizate de O. N. T. Carpafi

) 23 aprilie, excursie de trei zile cu autocarul \
1 pe ruta Sibiu-Orașul Sta lin-Sinaia-cota 1.400. )

Croazieră pe Marea Neagră cu motonava ( 
l Transilvania — plecarea la 27 mai )
1 "dhlșinău ”—^Klev~—~Moscova (10 zile) pleca-? 
i rea la 22 iunie. \

Kiev — Moscova — Leningrad (14 zile) ple- ) 
carea la 25 iunie. (

R. P. Polonă (12 zi Ie) plecarea la 5 iunie. /
R. P. Ungară (3 și 7 zile) plecările la 9 iu-/ 

nîe și 23 iunie. 3 1,
înscrierile pentru excursiile în străinătate se/ 

fac cu 45 de zile înainte de data plecării. Orice ? 
alte amănunte se pot ob ține la sediul filialei \ 
O.N.T. Carpați din orașul nostru. ?

care cu 14—15 minute, ei 
au reușit să încarce pe 
schimb cu un cuptor în 
plus față de norma stabi
lită. De asemenea, men- 
țiiiînd temperatura de 
1.200 grade la încărcare 
și descărcare, fochiștii re
ușesc să predeie schim
bului următor cîte două 
cuptoare încălzite.

In felul acesta reușim 
noi să folosim minutele 
— timp care ne va ajuta 
să producem 2.000 tone 
laminate în afară de an
gajamentul ce ni l-am 
luat la începutul anului 
1960.

CONSTANTIN PETRU 
maistru la laminorul de

800 mm. — 0 S.H. 

rmirnaliștii, oamenii a1 
A ceștia minunați să- 
virșesc multe fapte cura
joase pentru realizarea 
unei producții sporite 
de fontă. .1 spune des
pre ei numai că dezbat 
jgheaburile, le mește
resc cu masă refractară 
întocmai ca niște for
matori, că știu să con
ducă regimul termic in 
furnale, sau că perfo
rează ȘtiQurile și trimit 
fontă oțelăriilor, este 
prea puțin. Pentru ei 
toate acestea sînt fapte 
cotidiene, obișnuite șl 
le îndeplinesc fără nici 
o consemnare. Se înver
șunează in luptă cu 
greul și atunci, devin 
energici, intimpină in 
piept focul.

Chiroșca loan un țu- 
nalist tinăr, prim-topi- 
tor la furnalul nr. 1, 
iste unul dintre cei 
mai vechi fruntași ai 
siCțict. La începutul 
primului cincinal, mun
ca sa era prășitul .ce
realelor, cositul finului, 

■ sau pâzitul vitelor. Au 
auzise cuvintele ,regim 
termic", „proces tehno
logic". și-dacă poate le 
auzise pe undeva, nu le 
înțelegea Acum insă 
Chiroșca loan este side- 
rar gist — unul dintre 
jurnaliștii care se afir
mă curajos in întrece
rea - - sdcialislă pentru 
mai multă fontă. Lste 
animaifjrul , întrecerii 
intre brigăzt.

Hăptămina trecută to
varășul Chiroșca loan a 
inspirat din nou celor
lalți furnahști curăț 
spre fapte îndrăznețe. 
La secția t-a furnale 
sostseră numai șase oa
le, in loc de opt cit e- 
rau necesare pentru 
descărcarea furnalelor 
1—4. S-au descărcat 
furnalele 2—4 in mod 
obișnuit. Furnalului nr. 
1. Unde lucrează tovară
șul Chiroșca ÎL mai ră
măsese doar o singurii, 
oală: Ar fi trebuit două. 
Se intirziase descărca

rea th "grafic și iu 
mai puica amina 
ce sosea o nouă gări 
ră de oale.

Citeva minute in 
te de ora 12 (iri ziui 
6 aprilie) șt icul a 
străpuns și a inci 
descărcarea. Oala 
umplut și ar fi insen 
cea. 10 tone fontă 
curgă jos, să blocl 
celelalte oale și una 
linii. Chiroșca loai 
hotărî! atunci să e 
pierderea de fontă, 
pâ ce s-a ’ coiisfătuit 
maistrul H aulică 1 
și cu tinerii din bri 
dă a intervenit să 

trerupă descărcarea j 
natului. 1 reuuiu inu 
să presiunea din fur 
șl oprit șuvoiul mc 
descent. Tinerii Lh 
Dumitru, Mlaăin Ni 
lae, Stancu Houston 
și Uaiizu loan — 
care pnm-topitorul s, 
ne cu nundrie că ar i 
tea sfărima munții 
pregătiseră masa refr< 
tara și mașina de as. 
pat, iar Chiroșca, ca 
un semnal, s-a repe 
cu mașina la gura ș 
cului'. Pentru un n 
ment a fost acoperit 
un val de seîntei. A 
tăiuT îndărătnic insă r 
Contenit de. pe jghic 
tar mașia a inceiat 
mai funcționeze, 
fracțiune de minut 
fost pusă in practica 
nouă hotărire și moșii 
de astupat de la furn 
Iul nr. 2 ă fost adu. 
aci și a intrat in funcț 
une. Metalul lichid 
fost oprit șt pierderi 
linei însemnate cantită 
de fontă a fost evitat

L-am văzut după i 
■ ceea pe comunistul Ch 

roșea loan. Sănătos , 
vesel. Ura la fel ca ; 
ceilalți topitori. Atitud» 
nea sa, cura/ul, senti 
meritele de adine patria 
tism il situează la locu 
cuvenit in rindul oame 
nilor noi ai societății îi 
care trăim.

1. G.

In munca de educație 
și instrucție a tineretului, 
dirigintele .clasei are o 
misiune nobilă. El este 
sufletul clasei, părintele 
ei. Pedagogii diriginți se 
inspiră mereu, se înar
mează mereu cu temeinice 
cunoștințe de pedagogie, 
psihologie, metodică, toc
mai cu scopul de a da 
patriei un tineret bine in
struit și educat. In aju
torul diriginților a fost 
organizată de către comi
tetul orășenesc de partid 
Hunedoara o consfătuire 
în ziua de 8 aprilie a. c., 
consfătuire care a avut 
scopul de a face un 
schimb de experiență în
tre dirigintii din orașul 
Hunedoara, de a se cu
noaște aspectul muncii 
educative, greutățile în- 
tîmpinate precum și mă
surile ce trebuie luate 
p’htru munca de viitor.

C.a mijloc de discuție, 
și pentru orientarea gene
rală și practică a muncii 

dirigintelui, au prezentat 
referate : tovarășii profe
sori Ballo Rozalia, Fotes- 
cu Romulus, Tempeanu 
Coriolan și Simțea 
Gheorghe.

Plin de interes și cu 
reale învățăminte pentru 
toți pedagogii a fost re
feratul prezentat de către 
tovarășa profesoară Ballo 
Rozalia de la școala nr. 
1 din orașul Hunedoara. 
Referenta a scos în evi
dență necesitatea organi
zării unui front comun în
tre familie și școală pen
tru educarea elevilor. S-a 
subliniat de asemenea că 
un alt factor tot atît de 
important în munca de 
educație este familia. Pă
rinții care își cresc copiii 
'pînă la vîrsta școlară, 
precum și după aceea, 
trebuie să formeze o u- 
nitate de vederi intre soți, 
în ce privește îndrumările 
și măsurile pe care le ho
tărăsc. Experiența prac
tică confirmă că acolo

Consfătuirea pedagogilor diriginți 
din orașul Hunedoara

unde au fost puncte de 
vedere diferite la soți cu 
privire la educația co
piilor, rezultatele nu au 
fost din cele mai bune. 
In același timp, familia 
trebuie să fie educatorul 
permanent al el.vului și 
să întregească jaloanele 
educației trasate de școală.

Și restul referatelor au 
fost pline de învățăminte. 
Participarea la discuții a 
unui mare număr de pro
fesori diriginți a dovedit 
preocupările tuturor pen
tru a se găsi căile cele 
mai bune pentru munca 
de viitor.

de la Grupul școlar, tov. 
prof. Ungur loan și Stă- 
nescu Alex. au arătat sar
cinile dirigintelui în mun

ca de educație precum și 
diferitele forme prin care 
se realizează educația co
munista la elevii școlii 
profesionale de azi, mun
citorii de mîine.

Discuția purtată de to- 
vărășa Coste Olga, profe
soară la școala elemen
tară de 7 ani nr. 1, di
rigintă la clasa a V-a, a 
fost urmărită cu mult in
teres. Vorbitoarea a sub
liniat faptul că dirigin- 
lele de la clasa a V-a 
trebuie să muncească 
mult, fiind vorba de ele
vii care încep un nou ci- 

Arălînd specificul inun-. 'clu de învă-țămîrrt și’, tre- 
cii de educație la ucenicii buie să fie ajutați de 

profesorul diriginte prin 
formarea unui puternic co
lectiv de elevi, formarea 
grupelor de ajutorare la 

învâțătiiră, obișnufrea cu 
siătemul de a învăța Ia 
obiecte de spețe diferite., 
formarea unei discipline 
conștiințe, etc. La aceas
tă muncă trebuie să fie 
antrenați toți profesorii 
într-un front comun. Nu
mai astfel se poate rea
liza educația comunistă 
la elevi.

Tot din consfătuire a 
reieșit sprijinul perma
nent, preocuparea rodnica 
a secției de învățămînt 
pentru coordonarea și în
drumarea muncii de edu
cație și instruire a ele
vilor din orașul Hune
doara.

In concluziile consfă
tuirii a vorbit tovarășul 
Frankfurt Tiberiu, secre
tar al comitetului orășe

mese de partid, care a a- 
rătat că în munca de 
viitor diriginții trebuie să 
fie înarmați cu temeinice 
noțiuni teoretice despre 
munca de educație șf să 
le folosească în mod di
ferențiat pentru particula
ritățile de virsti și psi
hologia fiecărui elev în 

-parte. Indrumafea elevi
lor- spre o profesiune pro
ductivă trebuie‘să fie gri
ja permanentă a dirigin
ților șî părinților. Cît de 
mare poate fi bucuria — 
arăta vorbitorul — pen
tru dbigihtefe tovarășu
lui Trtpșa Ștefan, Eoru al 
Muncii Socialiste, , cînd 
vede că roadele muncii 
sale de educație au atins 
culmi înalte. -Orientarea 
elevilor spre combinatul 
-siderurgie din Hunedoara 
trebuie sa lie o sarcină 
de mare răspundere și în 
același timp o nrindrie 
pentru părinți și diri

ginți că pot să dea pa 
trie! un oțelar, un lami
nator sau furnalist, alîi 
de necesari construcției 
socialiste.

In același timp s-a a- 
rătat răspunderea celor
lalți factori în munca de 
educație cum sînt: orga
nizația de pionieri și or
ganizația U.T.M. care tre
buie să se preocupe per
manent pentru formarea 
concepției materialiste și 
educației comuniste la e- 
lev,. Dirigintele, instruc
torul de pionieri, trebuie 
să fie permanent preocu
pați'de această nobilă și 
frumoasă muncă.

Trăgînd învățăniinlele 
necesare, pedagogii au 
plecat de la consfătuire 
înarmați cu noi cunoș
tința, cu noT metode și 
procedee, orientați mai 
bina asupra muncii lor 
de viitor,
prof, dlrig, G. IORGOVAN
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Viața de p ar ti d

DESPRE STILUL DE MUNCĂ
Experiența ne arată că 

acele organizații de par
tid care se preocupă de 
îmbunătățirea și perfec
ționarea stilului lor de 
muncă, obțin rezultate din 
ce în ce mai frumoase în 
mobilizarea maselor la 
lupta pentru realizarea li
niei politice a partidului. 
Vom relata cîteva aspecte 
despre stilul de muncă al 
organizației de bază din 
cadrul secției chimice de 
la U.C.C., care în ultimul 
timp a obținut rezultate 
frumoase în toate dome
niile muncii de partid în 
cadrul secției.

Este cunoscut faptul că 
biroul organizației de ba
ză de aci răspunde direct 
pentru tot ce se întlmplă 
în secție. Pentru ca »ă-și 
poată îndeplini rolul său 
de conducător politic, fie
care membru al biroului 
organizației de bază răs
punde de cîte o sarcină 
concretă.

Aceștia, în mijlocul 
muncitorilor, la diferite 
locuri de producție, studia
ză cu perseverență procesul 
de producție, se sfătuiesc 
cu membrii de partid, cu 
muncitorii fără de partid 
și aduc la cunoștința bi
roului inițiativele oameni
lor muncii și tot ce se 
întîmplă în subsecții. Da
torită cunoașterii amă
nunțite a situației fiecărui 
loc de muncă, biroul or
ganizației de bază a reu
șit să cuprindă întotdea
una în planurile sale de 
muncă lunare, cele mai 
semnificative probleme din 
cadrul secției. Așa de pil
dă, In luna ianuarie a. c. 
pe baza planului de mun
că biroul a analizat. aar- 
cinile comuniștilor în 
lupta pentru realizarea

planului de producție pe 
anul 1960. lnir-o altă a- 
dunare generală a orga
nizației de bază s-a dez
bătut problema econo
miilor. Cu această ocazie 
comuniștii și-au luat anga
jamentul ca pînă la sfîr- 
șitul anului, secția să rea
lizeze o economie în va
loare de 600.000 lei. Tot 
pe baza planului de mun
că a fost analizată pro
blema îmbunătățirii mun
cii culturale și reorgani
zarea brigăzilor patriotice 
U.T.M. In urma adună
rii, și în aeeastă direc
ție situația a început să se 
îmbunătățească.

Dar nu numai membrii 
biroului au sarcini con
crete, ci fiecare membru 
și candidat de partid, carte 
periodic dau rapoarte ver
bale în fața adunării ge
nerale de felul cum se a- 
chită de ele. De pildă, to
varășul Horvat Ladislau 
răspunde de sarcina ca 
la laborator toate anali
zele să fie corecte și fă
cute la timp, Florica Con
stantin are sarcina de a 
se îngriji de sporirea nu
mărului de abonamente la 
ziare. De felul cum se 
achită comuniștii de sar
cini, vorbesc 
cazul nostru 
că în luna 
analizele de 
an fost corecte și făcute 
la timp, iar în ce pri
vește abonamentele putem 
arăta că nu există sala
riat care să nu fie abo
nat la una sau două pu
blicații.

Avînd un plan de mun
că bine întocmit, organi
zația de bază nu scapă 
neobservată nici o latură 
a muncii de partid. Pentru

a 
de 
grupa de 
subsecția condens captare, 
care în ultimul timp a 
reușit să atragă 7 noi 
candidați de partid, orga
nizația de bază a orga
nizat un schimb de expe
riență. In cadrul acestui 
schimb de experiență or
ganizatorul grupei de 
partid Barbu Nicolae a 
împărtășit organizatorilor 
celorlalte grupe de partid 
din munca și activitatea 
sa în legătură cu atra
gerea noilor candidați de 
partid. Invățînd din acest 
schimb de experiență, gru
pele de partid și-au in
tensificat munca pentru 
întărirea compoziției 
ciale a organizației
bază, contribuind la a- 
tragerea unui număr în
semnat de noi membri și 
candidați de partid din
tre cei mai buni și des
toinici muncitori, cum ar 
fi tovarășii Simedrea 
loan, Crăițoiu loan, Ber- 
talan Ecaterina, Uilăcan 
Alexandru, Joldiș Silviu 
și alții.

Este pozitiv faptul că 
biroul organizației de ba
ză are o situație clară 
asupra întregii activități 
politice și economice din 
secție. Zilnic conducerea 
secției prezintă secretaru
lui organizației de bază

N O T X Să
Planul de sistematizare 

a orașului nostru prevede 
printre altele ca dealul 
Chizidului să devină parc 
de odihnă și recreere pen
tru siderurgiștl și con
structori. In aceal sena a 
fost emisă chiar și o de
cizie prin care organul lo
cal al puterii de stat a 
hotărît ca In această por
țiune a teritoriului „rayu- 
lui să nu se facă tuci a 
construcție, nici un fel de 
săpătură. Deci Intr-un cu- 
vînt a devenit o zona 
ocrotită prin lege.

Dar iată că de la un 
timp încoace versan+ul d? 
nord-vest al dealulu' Chi
zidului între casa pionie
rilor și blocurile 60, 51 a 
devenit un vast „șantier". 
Fără nici o aprobare sau 
autorizație zeci de loca 
tari, mai puțin conștienți, 
ai blocurilor 60, 61, 24 - te.

au devenit peste noapte 
„proprietarii" dealului. 
Ca „proprietari", fără nici 
o remușcare au început să 
sape și să degradeze pa
jiștea verde în lung și în

extinde metodele bune 
muncă folosite de 

partid de la

so- 
de

faptele. In 
putem arăta 
martie toate 
la laborator

situația producției pe ulti
mele 24 de ore. Cunos- 
cînd această situație bi
roul organizației de bază 
știe cu precizie ce are de 
făcut și în mod deosebit 
acolo unde planul de pro
ducție a rămas în urmă. 
Există o situație precisă 
și asupra tuturor salaria- 
ților din secție pe schim
buri. Pe baza acestei 
situații au fost repartizate 
în mod proporțional for
țele politice pe fiecare 
subsecție și schimb. Nu 
există loc de muncă unde 
să nu fie încadrați mem
bri și candidați de partid.

Nu putem trece mai de
parte fără să amintim cum 
sînt gospodărite documen
tele organizației de bază. 
Toate documentele sînt 
completate la zi, citeț 
și întreținute cu grijă.

Faptul că biroul orga
nizației de bază de aici 
și-a creiat un stil propriu 
de muncă, că desfășoară 
întreaga sa activitate pe 
baza indicațiilor și hotă- 
rîrllor organelor superi
oare de partid, stăpînind 
întocmai toate porblemele 
care-i cad în competență 
și folosind metode juste 
în munca de partid, toate 
acestea au contribuit din 
plin la îndeplinirea și de
pășirea cifrelor de plan. 
Astfel secția in primul tri
mestru al acestui an a dat 
peste prevederile planului 
de producție 328 tone gu
dron, 53 tone sulfat, 31 
tone benzen tehnic etc.

G. ZOLD

Entuziasm tineresc
cele două excavatoare 17 
și 162 „Draglina" condu
se de tovarășii Gh. Dră- 
ghici, P. Ștefănoiu și M. 
Căldărașu împreună cu 
ajutorii lor, excavează 
zilnic și incarcă pe ce
le 15—20 basculante a- 
proape 300 m.c. pămint. 
Aci fiecare 
să înfrunte 
re măsură, 
vorăște din 
te pină la cota minus 4J> 
in. față de nivelul solu
lui. Așa spre exemplu, 
s-a lucrat la șirul 
de susținere a halei, un
de constructori: a- tur
nat peste 1200 aut. d» 
beton armai.

Sedimentele Iksjte de 
scurgerea Cerne-, ocară 
cu trecerea vrem.. (mssp. 
piatră și apă) as dme
nit pentru fiecare dsJ- 
gher betonist. mecamr. 
lăcătuș sau mguter ac >■

poată extaze ia «K*<r- 
gime iucrâr^e aata te 
șantier se catsnoaee m 
dren. in secau- «rarfWz 
apei pe o baegemt ăt

obișnuite 
o parte 
se plim- 
laminare 

bla
se

Zile și nopți 
de aprilie. De 
lingouri înroșite 
bă pe linia de
a marelui laminor 
ming. De cealaltă 
conturează tot mai puter
nic noile cuptoare adinei. 
Și intr-un loc de muncă 
și in altul, oamenii lu
crează cu mult avans, 
dind prin aceasta glas 
bucuriei și hărniciei care- 
i caracterizează. Acolo 
unde se ridică cuptoarele 
adinei 10—11 și 12, in 
zona de lucru a maistru
lui Tănase Gheorghe din 
schimbul de după masă,

Activitatea 
cenaclului lilarar

La ședința de lucru a 
cenaclului literar ..Flacă
ra". care s-a ținut sim- 
bătă 9 aprilie la dubtil 
nou din O.M. s-au cilii 
și discutat poeziile „Le
nin", „Partidul" și „Un 
nou membru de partid* 
scrise de Alfeis Sevastos 
membru al cenaclului. Au 
făcut obesrvații prețioase 
pe marginea acestor lu
crări romancierul Dragtaț 
Vicol, poetul Vintilă Or
nant oaspeți ai Hunedoa
rei și compozitorul Gbenr 
ghe Deriețeanu, aflat in 
orașul nostru pentru un 
studiu documentar asupra 
unei lucrări viitoare 
spirate din 
rurgiștflor.

manca

ÎD- 

side-

echipă trebuie 
intr-o oareca- 
apa care iz- 
tercn și creș-

— —------ ■ ■■ «--- ________

Concurs „Cine știe cîștigă“
In cadrul obișnuitelor 

activități culturale desfă
șurate la clubul I.C.S.H., 
joia trecută a avut lo. 
un interesant conc. s 
„Cine știe eîștigă". Tema 
concursului a fost „Cup-

ÎNFRUMUSEȚĂM orașul 
dar NU AȘA

lat după pofta lor. Unii 
au făcut din pămîntul în
sușit nelegal straturi pen
tru zarzavat, iar alții fără 
nici un fel de chibzuială _ 
«u început să zmulgă Chi
zidului gliile cu iarbă 
pentru • smenaja din ele 
rcre vtT și ronduri în- 
fața c.octrilor. Printre a- 
oeștia se numără loca
tarii blocurilor 2, 25, 27, 
29 etc.

Comitetele de blocuri 
respective tr E avut un 
euvînt greu de spus față 
de această situație. Ele 
însă în loc să combată, 
au încurajat cetățenii în 
degradarea solului.

Secția de gospodărire 
comunală a sfatului popu
lar deși avea dispoziție 
categorică să
îmnotriva acestor 
prletari" s-a eschivat 
la această îndatorire, 
sînd parcul Chizidului 
mîna stricătorilor.

E de datoria comitetu
lui executiv a sfatului 
popular orășenesc să ia 
măsuri de îndată pentru 
a pune capăt acestei stări

pus in situația ca azl- 
mîine să vadă tot dealul 
Chizidului transformat în- 
tr-o grădină de zarzavat.

torul de 400 tone și Im
portanța lui în economia 
națională".

Toți concurenții 
dovedit bine 
S-au clasat pe pnmul Ioc 
reprezentanții sectorului 
construcții 2 (dulgherul 
Kiraly Alexandru și teh
nicianul Scurtu loan) ur 
mâți de sudorita Vîeiu 
Cătălina și electr.cianul 
Popa Antohie, cars au 
reprezentat sectorul elec
trotehnic. Au ma i dat ritz- 
punsuri bune și tovarășii 
Stan Vasile și Șimoi* 
loan, șefi de brigăzi de

b-au 
pregătiți.

montori, concurind ca re
prezentanți ai sectorului 
montaj.

TOVARĂȘI
R e î n o i ț i-v ă 

din timp abona
mentele la ziarul 

„Uzina noastră". 
Abonamentele se 
fac prin difuzorii 
voluntari, factorii 
poștali și oficiile 
P.T.T.R.

în 1

♦ 
♦ 
o 
o
♦
♦
♦
♦

♦

♦

am mai re- 
informație 

numărul 821 
nostru. sip-

acționeze
„pro- 

de 
lă-
Pe

♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
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♦
♦
♦
♦

♦
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♦
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♦
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♦
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«
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♦
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de lucruri că altfel va fi

condusă de tovarășul 
Krich loan și formațiilor 
de fierari betoniști ale co
munistului loan Gheor
ghe. In prezent cele tr,' 
coșuri s-au predat între
prinderii 3 Izolații- Bucu
rești, care de acum con
tinuă înălțarea lor...

— II vedeți ? se intoar: 
tovarășul inginer arâănd 
spre un tovarăș aflat în 
apropiere. E commst^i 
lean G'-jnrghe Eehix 
de fierari fctfocrii. «

peste 5d 
tind un
Ai-s J
Vțjl»- jf fc-

M

B

SF

1 zile
sinJr. primele 1 

oui de cocsari din 
sarc-tnilv de țăan 
rație cu aceeași perioadă a lunu 
ducția de cocs realizată de data 
Cu aproape IDOj de 
gului caiectiv de r 
care și-au propus ca in cinstea zilei de 1 
să mărească indicii de u tuizare a volumului 
al cuptoarelor ob fini nd astfel o producție sporită.

ofițasr bz c*en

martie a£. pro- 
aceasta a cresc - 

one. Meritul reome bdre- 
nd ton. tehnicieni și ingineri.

Mai

1411:cne de

Așa cum 
latat într-o 
apărută în 
al ziarului
tămina trecută au avut 
loc in combinat adunări 
generale lărgite ale co
muniștilor din sectoarele 
celor două oțelării, la- 
mi noarele de 800 mm., 
bluming și 650 mm. In 
cadrul adunărilor a 
dezbătută problema 
lității oțelului.

Dacă a existat o 
ocupare față de spori
rea producției de oțel,
nu ace ași lucru s-a
manifestat față de îm
bunătățirea calității lui. 
Vorbitorii printre care 
tovarășii Cătană Nico- 
lae — director general 
al combinatului — Stoi
ca Gheorghe secretarul 
organizației de bază de 
ia O.S.M. I și alții, au 
relevat că în ultimul 
timp la combinat au so
sit cîteva reclamații da

fost
ca-

pre-

Calitâtea oțelului în 
comuniștilor

ia beneficiari In legă
tură 
unor 
Sînt 
iate 
ciarilor - 
vorbitorii, 
țelarii de la secția 
și de la oțelăria electri
că au neglijat calitatea 
oțelului. In acest sens 
au fost citate exemple 
concludente care dove
desc slaba preocupare 
a unor maiștri, tehnici
eni și ingineri față de 
calitatea oțelului. Prin
tre cei care au contrL 
buit la slaba ra'-’tat' 

se numără maiștrii Lă- 
buneț Vaier, Toras Fi
lip și alții față de care 
adunarea a luat o atitu
dine critică.

Din dezbaterile adu-

cu slaba calitate a 
sorturi de oțel, 

întrutotul înteme- 
reclamațiile benefi- 

au arătat 
îndeosebi, o- 

I-a

nării comuniștilor a re
ieșit de asemenea că 
pentru slaba calitate a 
oțelului se fac vinovațl 
deopotrivă și unii sala- 
riați ai serviciului con
trol tehnic calitativ, al 
laboratorului care, în 
ultimul timp au dat do
vadă de multă superfi
cialitate față de exerci
tarea atribuțiilor lor. A 
fost aspru criticat de că
tre participant tovară
șul Laubj Emanoil șeful 
secției laborator, eare a 
tolerat timp îndelungat 
ca în cadrul laboratoru
lui să se întîmple tot 
felul de nereguli, fără 
a lua măsurile cuvenite 
pentru lichidarea lor. De 
asemeni controlorii de 
calitate nu iau legătură 
întotdeauna și nu sezl-

discuția

sează peraotualul tehnic 
din secții, pe maiștrii, 
pe șefii de schimb șl 
sectoare despre neregu
lile constatate în proce
sul de producție.

De lipsurile existente 
privind calitatea oțelu
lui se fac vinovate și 
organizațiile de bază 
din secțiile respective. 
De pildă biroul organi
zației de bază de la 
oțel ăr ia veche, deși a 
cunoscut încă de la în
ceputul apului lipsurile 
existente, totuși ea nu 
s-a învrednicit să pună 
în discuția comuniștilor 
această problemă. In a- 
cest sens tovarășul Col- 
ceru Aron prim-secretar 
al comitetului orășenesc 
de partid a dat un e-

xemplu plastic. De la ’ 
începutul anului organi
zația de bază de la o- 
țelăria veche a discutat 
fel și fel de probleme 
cum ar fi munca orga
nizației A.V.S.A.P.,. ac
tivitatea sindicală, pri
mirea de candidați, care 
de altfel sînt probleme 
importante, însă cea 
mai importantă proble
mă și anume problema 
producției n-a dezbătut-o 
niciodată. Și atunci ne 
mirăm de ce 
oțelului este încă 
bă?

Din discuțiile 
fate au reieșit și 
lipsuri care au influien- 
țat negativ calitatea oțe
lului. In scopul lichidă
rii lor participanții au 
făcut propuneri prețioa
se care aplicate în viață 
vor garanta îmbunătăți
rea calității oțelului.

G. Z.

calitatea
sla-

pur- 
alte
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