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Iti foto: prim-topitorul 
Matei Ion de la oțelăria 
electrică a combinatului 
luînd o nouă probă de o- 
țel. In cinstea zile de 1 
Mai echipa din care fa
ce pa-te a realizat un 
însemnat spor de produc
ție.

Si iNTlMPINlM CONORESUL PARTIDULUI Un utilaj 
montat înainte

cu noi succese în muncă
de termen

Be curind, la laminorul

La 20 iunie a c. vor în
cepe lucrările celui de-al 
Hl-Iea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn. 
Acest eveniment are o u- 
riașă însemnătate în via
ță țării noastre. Congresul 
va face bilanțul realizări
lor obținute în ultimii ani 
de poporul nostru munci
tor sub conducerea înțe
leaptă a partidului.

In intervalul de tîmp 
ce s-a scurs de la cel 

l! II-lea Congres al 
„R., clasa muncitoare, 

țărănimea muncitoare, in- 
tdțctualitatea, au obținut 
sub conducerea partidului 
mari realizări în lupta 
pentru continua dezvolta- 
re a industriei — în pri
mul rind a industriei gre
le — pentru transforma
rea socialistă a agricultu
rii, pentru înflorirea știin 
ței și culturii, pentru ri
dicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, da 
la orașe și sate. In peri
oada care a /trecut, în 
țara noastră s-au înfăptuit 
Ujai multe realizări d« 
seamă decît în zeci de 
ani de existență a regimu
lui burghezo-moșieresc. 
Realizările obținute spo
resc mai mult încrede
re în forțele clasei mun

citoare aliată cu țărăni
mea muncitoare, în forțe
le poporului, care sub con
ducerea partidului își con
struiește o orînduire nouă, 
a sa proprie — orînduirca 
socialistă.

In centrul dezbaterilor 
Congresului partidului un 
loc important îl va ocu
pa dezvoltarea economică 
a țării prevăzută In schița 
pianului de perspectivă de 
15 ani. Prima etapă a a- 
cestui program va fi pla
nul economic pe perioada 
1960 — 1965. Prin înfăp
tuirea prevederilor planu
lui de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe ur
mătorii 6 ani, poporul 
nostru va termina în linii 
mari construirea socialis
mului, trecînd într-o nouă 
etapă — aceea a desăvâr
șirii construcției socialiste

In întîmpinarea Congre
sului partidului siderurgiș- 
tii și constructorii, precum 
și ceilalți oameni ai mun
cii din Hunedoara, alături 
de întregul nostru popor, 
muncesc cu hotărîre ne
strămutată pentru înfăptu
irea politicii partidului. 
Capătă un avînt tot mai 
mare întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea și de-

pășirea planului de pro
ducție. Caracteristic între
cerii din acest an în coin- 
tinat și I.C.S.H. este rea
lizarea de economii și îm
bunătățirea substanțială a 
calității produselor.

Siderurgiștil au răspuns 
cu căldură la chemarea 
celor 19 întreprinderi frun
tașe din țară în vederea 
realizării de produse de bu
nă calitate și la un preț 
de cost cît mai redus. Ei 
s-au angajat să depună 
și de acum încolo eforturi 
susținute pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinii de 
reducere a prețului de 
cost, îmbunătățind conti
nuu calitatea fontei, a oțe
lului și cocsului, realizînd 
economii și beneficii peste 
plan.

Hotărîrea oamenilor 
muncii din orașul nostru

(Continuare în pag. IV.a)

de 800 din combinatul si
derurgic a intrat în func
țiune macaraua12 Cis. Da
torită interesului manifes
tat și a muncii sîrguincioa- 
se depuse de echipele de 
montori de la I.C.S.H. 
care au lucrat, noua ma
cara a fost dată în exploa
tare cu 48 ore înainte de 
termenul stabilit, lucru ce 
va ajuta pe larninaiori in 
expedierea operativă a ma
terialului din depozitul 
secției.

In urma eforturilor de
puse pentru montarea a- 
cestei macarale care func- ' 
ționează ireproșabil, s-du 
e'Jiderițiăi tovarășii Katos 
Arpad și Năsiase Nicolde ' 
în frunte cu șeful lor de 
echipă Ignat CrăbiiTn.

P. ’Ml HAI 
corespondent 

♦♦...

Spectacol 
festiv

Sîmbătă 30 aprilie, în sa
la casei orășenești de cul
tură, a avut loc programul 
festiv închinat zilei de 1 
Mai ziua solidarității in
ternaționale a celor ce 
muncesc. Au participat un 
mare număr de oameni ai 
muncii din orașul Hune
doara. Și-au dat concursul 1 
formații artistice din 
C.S.ÎL, I.C.S.H. și corul 
pionierilor,
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Munca politico-educativă 
în centrul atenției organizațiilor 

de partid

..................................... ■......................................

LA CINEMATOGRAFUL “VICTORIA,,
In aceste zile pe ecranul 

cinematografului „Victo
ria" din localitate, rulea
ză filmul sovietic în cu
lori „Părinți și copii" a- 
vînd ca protagonistă pe 
cunoscuta actriță Alla La
rionova.

Această nouă realizare

a cinematografiei sovieti
ce are la bază un scenariu 
extras după nuvela cu 
același nume de Ivan 
Turgheniev. In aceeași sa
lă între 3—8 mai va rula 
filmul bulgar „Voci în 
insulă".

Munca politică și cul- 
tural-educativă de masă 
ocupă un loc important în 
activitatea partidului nos
tru. Ea constituie una din
tre cele mai importante 
forme ale legăturii par- 

: titlului , cu masele . și tot
odată un mijloc important 
,de organizare și de mobi
liza, e a eforturilor revo
luționare ale maselor do 
oameni ai muncii. Cu a- 
jutorul muncii politice și 
cultural educative partidul 
nostru dezvoltă conștiința 
maselor, le educă în spi
ritul indicilor socialismu
lui, formîndu-i ca luptăto
ri activi pentru socialism.

Organizațiile de partid 
din combinat, I.C.S.H., în
treprinderea „Ilie Pinti- 
lie", I.G.O.,~cît și din alte 
întreprinderi și instituții 
din oraș dispun de un 
număr însemnat de agi-

Prim-jurnalistul CM- 
roșea Ion din fotogra
fia de mai sus a reu
șit ca, împreună cu 
echipa pe care o con- 
luce să dea în plus 
126 tone fontă.

E o lună de atunci — 
In consfătuirea de pro1 
ducțle care s-a ținut la 
turnătoria de fontă din 
C.S H., comunistul Bik- 
falvi Alexandru, condu
cătorul unei brigăzi d» 
formatori și-a luat anga
jamentul ca in cinstea 
zdei de 1 Mai să produ
că piese de calitate su
perioară și să realizeze 
cit mai multe economii.

Curind, după ce a pri
mit noile comenzi, el și-a 
adunat membrii brigăzii. 
Le-a explicat cum să ta’ 
le corect rețeaua de tufi 
nare și să aplice exod 
maselotajul. cum sJ aert 
sească normal formele. 
Apoi a verificat mode
lele după desene, pentru 
a evita dimensiunile ne
corespunzătoare și a ot- 
dea dacă piesele se în
cadrează la stM.

Brigada de călită te
Cuprinși de entuziasm, 

oamenii s-au apucat de 
lucru pentru a traduce 
tn fapte angajamentul 
luat in numele întregii 
brigăzi. Aveau de execu
tat niște pistoane la ma 
șina de astupat a furna
lului nr. 6, role nece
sare podurilor rulante de 
la oțelăria jilimon Slf- 
bu“, diferite jgheaburi 
armate pentru laminorul 
de 650 mm. și altele.

Piesele trebuiau să fte 
gata intr-un timp cit mai 
scurt și de bană calitate. 
Lucrlnd cu pricepere șl 
cu multă atenție, forma
torii au scurtat cu ctte- 
deuă zile termenul de e- 
xecuție a ventilatoarelor 
de la furnalul nr. 4 șl a

pieselor de la mașina de 
astupat.

Săgeata graflculut de 
producție a urcat astfel 
zi de zi peste cifra plant 
ficată cu: 10. 17. 20...

tnseMNAri

re-

cu 
de

Bik-
s-au

la sută. Iar cifra admi
sa a rebuturilor a scă
zut cu 1—2 
f ormatorii au 
că mat aveau 
cit ptnă la 
„admisului".
piese mai
Tetasari și incluziuni de 
nisip. Intr-o scurtă con
sfătuire, formatorii s-au 
decis să înlăture acest»

procente, 
constatai 
de mun- 

lichidarea 
La anumite 
rămăseseră

neajunsuri la toate 
perele.

Nu după mult timp, 
membrii brigăzii ati făcut 
încă un pas in eeea ce 
privește calitatea produ
selor. Cele 91 de piese 
mecanice produse pentru 
reparațiile agregatelor 
din combinat indică nu 
numai îndeplinirea gra 
ficulul pe luna aprilie, 
ci și depășirea lui cu 23 
ta sută. Și rezultatele 
arată că procentul ad
mis de rebuturi a cobo- 
rit la zero! In acest fel, 
țormato’i 
șt ei la 
nomtilor 
cit s-au 
t rea ga 
fonrd...

Cină

FRANKFURT TIBERIU 
secretar al comitetului 

orășenesc de partid 
Hunedoara

tatori, gazete de părete, 
o puternică agitație vi 
zuală, biblioteci, numeroa
se formații cultural artis
tice etc. menite să mooi- 
lizeze masele largi de oa
meni ai muncii la îndepli
nirea planului de stat ș> 
a tuturor sarcinilor puse 
de către Plenara din 3-5 
decembrie 1959, a C.G. 
ai P M.R.

in cadrul C.S.H. or
ganizațiile de bară de la 
coeserie, furnale, oțdării, 
laminoare și altele desfă
șoară o largă și susținu
tă muncă politică șl cul
tural educativă, antrenînd 
mase largi de muncitori 
in întrecerea socialistă pen 
.tru realizarea angajamen

telor luate în cinstea celui 
de al IlI-lea Congres al 
P.M.R. — de a da peste 
prevederile planului 17.000 
tone cocs, 30.000 tone fon 
tă, 104.000 tone laminat» 
și altele, precum și eco
nomii la prețul de cost 
tn valoare de 30 milioana 
lei pînă la srtrșitul nnu 
lui.

Gu multă stăruință muw- 
tesc și constructorii d» 
la I.C.S.H. luptînd pen
tru îndeplinirea angaja- 
mentului luat ca urrtare

a răspunsului dat la cha
inarea celor 19 lntrepr li
deri din țară. Voința ior 
trebuie să ducă la reali
zarea celor O.dOO.oOO tu 
economii la prețul oe cost 
ta construirea blocului cu 
24 apartamente din «wo 
nomii și la realizarea îna
inte de termen a celui d» 
al 4-lea cuptor Martin și 
a bateriei a 4-a de cocs.

Cu multă însuflețire 
muncește și colectivul d» 
muncitori, tehnicieni șt in
gineri de la întreprindere» 
locală „Ilie Pintilte’, peO- 
tru realizarea angajamen
telor, pentru rentată’iz a- 
rea întreprinderii.

Marea majoritate a or- 
ganlzațiilor 3e basă di» 
întreprinderile și instituți
ile orașului nostru au to- 
țeles că Intre munca p» 
litică șl economică exuU 
o legătură Indestructibilii 
că nu se poate vorir da 
succese pe tffrtm economic 
Ură o susținuți munca 
pontica de antet nici 
despre o munfă politică 
ruptă de viață, de proble
mele economice. DîM do
vadă de înțelegere a ten» 
portantei muncii poHtiee 
și cultural-educative, «a- 
meroaae organizații do ba
tă privase eu multă ma* 
tarifate șl răspund** 
organizarea justă a mim-
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au contribuit 
realizarea eco- 
de 328.974 
obținut in 
turnătorie

maistrul

lei. 
în
de

de

schimb le-a comunicai 
succesele, cei patru for
med ori — Gostian Teo
dor, Vereș Grigore, Pre
ria Nicolae, Broșcățeanu 
Ștefan, împreună 
conducătorul lor 
brigadă, tovarășul 
falvi Alexandru,
îmbujorat la față de bu
curie. Bucuria le-a fost 
însă. șl mat mare, cînd 
comitetul sindical a a- 
cordaț brigăzii titlul de 
„Bri.gadă_ de calitate".

Acum lupta pentru ob
ținerea produselor de 
calitate superioară con
tinuă. Formatorii sint 
hotăriți să intîmpine cel 
de-al treilea Congres al 
P.M.R. cu succese și mai 
însemnate în muncă, a- 
ducînd totodată o contri
buție prețioasă la obți
nerea de cit mai multe 
economii pe anul 1950. ..

i
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Nou tn magazine
Q Zilele acestea magazinele din orașul nostru 

cunosc o mare afluență de cumpărători datorită sor
timentului variat de mărfuri recent primite. La ma
gazinul de produse metaio-chimice din centru aș 
sosit mașini de gătit „Ves ta“ emailate, mașini d» 
spălat electrice, aspiratoare de prat ..Cealka" și 
altele, fiare de călcat electrice: „Lux", „Popular", 
„E.M." fiare de călcat cu reglator de tensiune, mo
dele noi de lămpi pentru noptiere «te. La același 
magazin mai pot fi găsite articole de tîmplârie, a- 
parataje pentru instalații electrice.

□ Magazinul foto-sp ort muzică pune la dispo
ziția cumpărătorilor săi aparte de radio „București 
500" cu pikup, asordeoane indigene trei mărimi, bi
ciclete „Carpați" și aparate de fotografiat „Opti- 
or" și „Flexaret" etc. Cam părătorii mai pot găsi aici 
saci-echipament, articole de excursie, de pescuit pre
cum și un sortiment bogat da jucării.



Brigăzile artistice de agitație — în pas cu vremea
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Probleme actuale ale muncii 
BRIGĂZILOR ARTISTICE DE AGITAȚIE 

din C. S. H.
In ultima vreme se ob

servă o simțitoare îmbu
nătățire a muncii brigăzi
lor artistice de agitație 
din C.S.H. Această învio
rare a activității unora din
tre formele cele mai ca- mijloc excelent de cunoaș. 
racteristice și mai opera
tive ale muncii culturale 
de masă are mai multe as
pecte : programe mai con
sistente, 
și mai 
tragerea 
iași în 
munca efectivă a brigăzi
lor, alegerea temelor pentru 
program cu mai multă 
îndrăzneală și cu semnifi
cații mai bogate, un spri
jin mai organizat din 
partea comitetului de în
treprindere etc. Totodată 
calitatea interpretării cu
noaște un salt de valoa
re simțitor (pot fi date 
ca exemplu programele 
brigăzilor de agitație de 
la construcții metalice, 
laborator, O.S.M. II). 
Dacă ar exista din par
tea factorilor răspunzători 
mai mult interes față de 
prezentarea cu cît mal 
multă regularitate a pro
gramelor (în secții, în ca- 
drui unor schimburi de 
experiență) munca brigă- 
zilor ar avea o eficiență 
și mai mare, creșterea va
lorică a acestora s-ar pe
trece și mai vizibil.

O inițiativă nouă, și 
care se anunță extrem de 
utilă, în vederea unei 
coordonări a muncii și 
sporirii calitative a pro
gramelor brigăzilor .artis
tice de agitație, o consti
tuie organizarea „Studiou-

mai originale 
interesante, a- 
multor frun- 
producție spre

Cît mai aproape de problemele producției
| Folosirea de către 
| comitetele sindicale a u- 
8 nor metode variate, com

plexe în direcția sprijini- 
, fii bunului mers al pro

ducției duce fără îndoia
lă la obținerea de noi și 
noi succese. La dobindi- 
rea lor este cunoscut fap
tul că un însemnat a- 
port îl aduce și activita
tea culturală In cadrul 
căreia un rol de seamă 
revine brigăzilor artisti
ce de agitație. Sînt ne
numărate exemplele care 
vorbesc elocvent despre 
aceasta.

O brigadă artistică de 
agitație despre a cărei 
activitate se pot spune 
multe lucruri bune este 
șl cea de la oțelăria 
Martin nr. 2. Colectivul 
de creație format — prin 
grija atentă a comitetu
lui de secție — din ta- 

lut actorului amator". Aci 
sînt prezentate rînd pe 
rînd în fața activului cui* 
tural programe la sflrși- 
tul cărora sînt purta
te discuții — iată dar un

tere mai bună, un schimb 
de experiență necesar, 
substanțial. Pînâ acum au 
evoluat pe scena clubu
lui din O.M., în cadrul 
acestui studiou artistic a- 
mator, brigăzile de la 
construcții metalice și 
oțelăria Il-a Martin din 
uzină. Dar popularizarea 
spectacolelor ar trebui în
făptuită mai temeinic, pen
tru a permite unui cît mal 
mare număr de activiști 
culturali prezența la pro
gramele publice, prin a- 
ceasta realizîndu-se o le
gătură mai strînsă a bri
găzilor cu spectatorii, iar 
concluziile discuțiilor ar 
fi mai rodnice.

Am spus că în colecti
vele de creație și de in- 
terpreți ale brigăzilor artis
tice de agitație sînt cu
prinși numeroși tovarăși 
care lucrează efectiv în 
producție, ingineri și teh
nicieni. Prim-topitorul Is
pas Iulian, inginerul Cio- 
roianu Ion, Brăzdău Ste- 
lian, Șarovarov Maria, 
Sirca Jenică la O.S.M. II, 
strungarul Truță Tiberiu, 
mecanicul de întreținere 
Rasa Petru, laboranții Lup 
Ioan, Crișan Cornel la la
borator, maistrul Nedelcu 
Nicolae, manevranții Sa- 
viniuc Dumitru, Oprescu 
Nicolae, Pițur Teodor la la
minorul de 800 mm. și 
alții, sînt doar cîțiva din
tre mulții activiști cultu- 

se pre- 
ceea ce

pe

că 
fac

varăși pricepuți, 
ocupă intens și, 
este foarte important, cu 
regularitate de întocmi
rea unor texte care săo- 

glindească fidel faptele Ce 
le mai semnificative 
trecute în secție.

De subliniat este 
din acest colectiv 
parte mulțl muncitori 
fruntași în producție 
Este vorba, de pildă, 
despre prim topitorul 
Iulian Ispas, care prin 
participarea sa la mun
ca de creare a textelor 
a adus o frumoasă con
tribuție. Vlzionînd pro
gramul brigăzii se con
stată grija cu care s-a 
muncit pentru o prezen
tare atractivăun pa
nou care reprezintă un 
cuptor Martin in fața 

căruia brigada aduce 
laude fruntașilor și-i 

rali din combinat. In sec
țiile C.S.H. sînt destui to
varăși talentați, a căror 
dragoste de muncă și pri
cepere artistică poate fi 
folosită și mai bine în 
cadrul brigăzilor de agi
tație. Este incontestabil 
că organizarea unei for
mații artistice unificate, a 
întregii uzine, va însemna 
un pas înainte pe dru
mul întăririi muncii cul
turale. Brigada unificată a 
C.S.H. urmează să reu
nească pe estrada de spec
tacol pe eei mai harnici 
și mai destoinici interpreți 
ai brigăzilor din secții, 
de asemenea colectivul său 
de creație ar întruni la 
aceeași masă de lucru cele 
mal bune valori ale colec
tivelor de creație existen
te. Credem că îndrumarea 
comitetului de întreprinde
re și cu sprijinul comitetu
lui de partid și U.T.M. din 
C.S.H., stimulînd și pu- 
nînd în valoare energiile 
creatoare ale siderurgiști- 
ior, pe planul activității 
culturale de masă, pot ri
dica brigada unificată în 
rlndul celor mai bune for
mații artistice de acest 
gen din regiune. Importan
ța brigăzii unificate este a- 
ceea că poate trata cu des
tulă autoritate problemele 
actuale care frămlntă viața 
colectivului de siderurgiști, 
de asemenea poate înfățișa 
momente din activitatea 
secțiilor și sectoarelor uzi
nei. Paralel cu aceas
ta, însă, fiecare dintre sec
țiile principale în care as
tăzi sînt prezente brigăzi 
de agitație, trebuie să dez
volte și să întărească per- 

■♦»♦♦♦--------—........ ...............

critică fără cruțare pe 
cel care nu muncesc 
bine. Intr-o altă parte a 
programului — denumită 
„rețete" — slnt date in
dicații unor maiștri și 
prim-topltori să se înca
dreze in sortimentul sta
bilă.

O.S.M. II fiind o sec
ție țruntașa, cu: mul
te rezultate bune, in pro
gramul brigăzii artistice 
de agitație se vorbește 
îndeosebi despre frun
tașii secției, despre în
tregul colectiv de mun
citori care pe lingă în
deplinirea sarcinilor de 
plan au economii in 
primul trimestru al anu
lui în valoare de aproa
pe 3 milioane lei. Fapte
le lor întăresc versurile 
unul marș al oțelarilor 
prezentat de brigadă ■ 
„Așa vom merge tot-na- 

manent conținutul muncii 
acestora.

Modalitățile de sprijinire 
a brigăzilor artistice de 
agitație din partea comi
tetului de întreprindere 
sînt numeroase. De la spri
jinul material direct (asi
gurarea instrumentelor 
muzicale necesare și a tot 
ceea ce este necesar pre
zentării programelor) și 
pînă la munca de îndru
mare concretă, comitetul 
sindical al C.S.H. mani
festă în prezent o stă
ruință demonstrată prin 
rezultate pozitive în aceas
tă direcție. De aceea ar 
fi necesară o mai mare 
operativitate a muncii cu 
textele brigăzilor, care deo
camdată fac un stagiu 
prea lung pînă cînd să 
fie puse în lucru. iJneie 
din aspectele reliefate de 
programe își pierd din a- 
ceastă cauză actualitatea.

Fiind un mijloc impor
tant de culturalizare a 
maselor, brigăzile artisti
ce din C.S.H. se transfor
mă tot mai mult în foj- 
care vii ale sprijinirii pro
cesului de producție și e- 
ducare a oamenilor mun
cii. Ele trebuie să-și ocu
pe un loc de frunte între 
formațiile artistice ale o- 
rașulul nostru.

M. IANGU

............ —

Cenaclul literar 
și munca brigăzilor artistice de agitație 

conținutu-
care bri
de agita-

îmbogățirea 
lui textelor pe 
găzile artistice 
ție le prezintă în fața co
lectivelor de ’ muncitori 
este în prezent preocupa
rea centrală a colective
lor de creație. Textele la 
un nival cît mai înalt,

inie/ Purilnd In inimi și 
In gind / Partidul drag 
te ni-t părinte..."

♦
Și munca brigăzii ar

tistice de agitație de la 
furnalele 1—4 și-a adus 
partea ei de contribuție 
la bunul mers al produc
ției. Cinstirea fruntașilor, 
ca șl combaterea cura
joasă, principială a lip
surilor au avut la timpul 
lor efecte, de netăgăduit, 
bune. In această perioa
dă insă trebuie să se 
muncească cu toată răs
punderea pentru îmbună
tățirea activității bri
găzii artistice de agitație 
din această secție. Este 
important să se meargă 
pe linia realizării u- 
nor texte bogate in 
conținut și a găsi
rii unor forme noi de 
prezentare a programe
lor.

SIRIDGR si TER<DOCDETRUE<“fi

Recent, în cadrul stu
dioului actorului amator 
din orașul nostru, a pre
zentat un program și bri
gada artistică de agitație 
de la spitalul unificat Hu 
nedoara, formală din per
sonal sanitar mediu șl su
perior. In programul său 
brigada — care se nu
mește sugestiv „Siringa 
și termometrul" — a scos 
în evidență multe fapte 

maiiată o cerință de cea 
arzătoare actualitate.

Pentru aceasta, din în
drumarea comitetului oră
șenesc de partid, mem
brii cenaclului literar „Fia- 
căra* din Hunedoara au 
primit sarcina de răspun
dere de a da îndrumări 
permanente colectivelor de 
creație. Fiecare membru 
al cenaclului literar are 
In grija sa cîte o briga
dă din oraș. Acest lucru 
este folositor atît colec
tivelor de creație cît și 
membrilor cenaclului. Le
gătura strînsă cu oamenii, 
cu problemele noi pe care 
le ridică zi de zi con
strucția socialistă consti
tuie izvoare nesecate de 
inspirație pentru tinerii 
poeți și prozatori hunedo- 
reni. Dezbaterea lor, a tu
turor aspectelor vieții noi, 
cunoașterea adîncă și te
meinică a oamenilor, este 
pentru ei un real și pre
țios ajutor,

Această interesantă co
laborare între cenaclu și 
colectivele de creație a și 
avut rezultate positive. 
Membrii cenaclului lite
rar Catinca Spătaru, Al- 
kis Sevastianos, Maria 
Stoica sînt apreciați la a- 
telierul de reparații elec
trice, laborator și oțelărie, 
unde sugestiile și îndru
mările lor au dus la crea
rea unor texte bune, Ar 

pozitive din munca desfă
șurată de colectivul de la 
spital, Criticind cu aspri
me lipsurile.

Textele brigăzii au pros
pețime, originalitate, co
rectitudine, suferind Insă 
de lungimi pe alocuri ne- 
justificdte de faptele des
pre care tratează (obiec- 
țiunea se referă la criti
carea unor probleme de 
administrație). Activitatea 

brigăzii a fost însă apre
ciată ca bună, tri sensul 
că textele vădesc atenția 
și grija cu care au fost- 
scrise, ca șt sprijinul de 
care s-a bucurai colectivul 
de creație din partea or
ganizației de partid și a 
comitetului sindical, în 
sezisarea și semnalarea 
faptelor esențiale. Merită 
a fi subliniate strădaniile- 
tuturor membrilor brigăzii 
care au muncit sirguln- 
Cios pentru ca programul 
să ție reușit, convingă
tor, la nivelul cerințelor, 
ca șl munca în cadrul 
brigăzii, a medicilor A-f 
driana Mihai și Eugenia 
lujescu.»

Ca pozitiv poate fi con
siderat faptul că la spita
lul unificat prind viață 
noi inițiative care fac .ca 
aici să aibă loc o activi
tate culturala, multipla, 
Cuprmzlnd aspecte țitlirite, 
cum slnt organizarea unor 
frumoase șl apreciate seri 
literare, audiții muzicale 
însoțite de prezentări, jur
nale vorbite, la care poa
te fi adăugată înfiriparea 
corului și. bineînțeles bri
gada artistică de agitație.

♦o

Fruntași ai muncit culturale
Apreciată pentru mun ca și rezultatele sale cît și .< 

pentru originalitatea și calitatea programelor, briga- 
da sectorului instalații din IC.S.H. este fruntașă a >) 
muncii culturale pe oraș. De curînd brigada repetă $> 
și prezintă programe la oolțul roșu al sectorului « 
nou amenajat. <

Această brigadă de agitație se bucură de în- 5> 
crederea și dragostea muncitorilor din t.C.S.H., cîș- $ 
tigîndu-și o autoritate binemeritată și datorită faptu- js 

lui că în rîndurile membrilor săi activează tova- « 
răși cu munJ de răspundere, mulți fruntași în pro- » 
ducție : comunistul Malancea Teodor, nîontor cunos- $5 
cut, președinte al comitetului de secție, sudorul 
Bularca loan, responsabil cultural, instalatorii San- « 
du Ioan și Puni Ion, tehnicienii Țacu Gheorghe, 
Copăcenaru Olimpia, Filipescu Mariana, Dumitres- 
cu AJexandru (respoțisab ilul bxigăzii) și alții. $

fi însă foarte nimerit ca 
la ședințele de lucru ale 
cenaclului — care au loc 
în fiecare sîmbătă la ore
le 18 în sala de lectură 
a clubului nou — să ia 
parte un număr cît mai 
mare de membri ai colec
tivelor de creație. Parti
ciparea la discuțiile fruc
tuoase din cenaclu, discu
tarea chiar a unor texte, 
ar duce cu siguranță la 
o mai bună orientare în 
crearea lor șl deci — ne
mijlocit — la îmbunătă
țirea programelor tuturor 
brigăzilor artistice de a- 
gitație din oraș.
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Prima scrisoare către redacție 
a tînărului GAMAN LAMBRACHE

este 
ziarul 

muncii

concis,

Inlr-una din zilele lunii 
noiembrie a anului trecut, 
la redacția ziarului „Uzina 
noastră" a sosit un tînăr 
înalt, subțirel și inimos 
din fire. A salutat politi
cos. s-a recomandai Cu 
vocea-i moale, apoi a scos 
din buzunarul hainei o 
hîrtie împăturită pe care 
a. întins-o unuia dintre re
dactori, 2iCtndu-i:

— Știți, la oțelăria Mar
tin nr. 1 există trei bri
găzi utemiste ae munca 
patriotica cu fapte frumoa
se. Am socotit că 
bine să informez 
despre rezultatele 
acestora-~

Scrisă scurt și
intr-un limbaj simplu, pri
ma scrisoare a tînărului 
macaragiu Gaman Lam- 
brache din secția l-a 
O.S.M. — căci despre el 
este vorba — s-a dovedit 
a fi interesantă și in con
secință a apărut în coloa
nele ziarului sub titlul 
„Brigadieri ai muncii pa
triotice" 4cest mic articol 

tuzîasmat inima co
munistului Gaman, a să
dit în el dorința vie de a 
mai scrie'ziarului. Iri arti
colele trimise ulterior, el 
a'ținut să comunice redac
ției faptele cotidiene cele 
mai interesante, să popu
larizeze munca entuziastă 
și experiența oțelarilor, pro-

blemele cele mai semnifi
cative din viața tinerilor, 
eroismul lor. Grăitor în 
această privință este re
portajul „Nu mi-am făcut 
decit datoria* in care proas 
pătul corespondent volun
tar îl infățișază pe ute- 
mistul oțelar Dordea loan 
(care cu prețul vieții 
scos un tub de oxigen de 
lingă un generator ce lua
se foc) ca pe un adevărat 
erou al'zilelor noastre

Pentru realizarea unui 
astfel de material destul 
de interesant, care a im
presionat pe cititori, tină- 
rul Gaman Lamb rac he n-n 
avut o prea mare experi
ență gazetărească. In 
schimb el a avut un ridicat 
ntvel de cultură generală, 
multă pasiune și o dorința 
arzătoare care l-au ajutat 
să scrie cu căldură, in
tr-un mod simplu, atractiv 
și captivant.

Viața cotidiană i-a ofe 
rit acestui corespondent 
voluntar fruntaș și unele 
aspecte pozitive, dar și o-

biceiuri nelalocul lor. Pe 
lingă acestea insă el n-a 
trecut niciodată nepăsător 
cum de obicei procedează 
unii. Cercetîndu-le cu aten
ție, descoperindu-i pe cei 
vinovați în cauză, el le 
supunea on ae cite ort a- 
vea ocazia "unei critici as- 

a cuțite, principiale și obiec
tive

— De cînd am îndrăgit 
munca de corespondent 
voluntar spune uneori co
munistul Gaman Lambra
che. nu-mi este indiferent 
pe unde trec și ce fapte 
tntilnesc in cale. Să nu 
creadă însă cineva că pe 
toate le aștern pe hîrtie și 
le trimit redacție. Nu. 
Din noianul problemelor 
pe care le găsesc șl pe 
care ni le oferă viața, le 
aleg cu grijă pe cele mai 
semnificative, cele care in
teresează redacția și însu
flețesc pe cititor și care 
au menirea să ajute la în
lăturarea anumitor stări 
de lucruri pe care le sem
nalez...

FRUNTAȘE
în muncile voluntare

In dorința de a în'tm- 
pîna ziua de 1 Ma: cu 
fapte cit mai frumoase 
comisia de temei din 
drul mecanicului 
l.C.S.H. a mobilizat 
de mult femeile dc 
Ia o serie de acțiuni,
fel, în timpul efectuării 
celor peste 200 ore mun
că voluntară femeile din 
sectorul mecanic șei au 
lucrat la sortarea d. ma
teriale, la diverse ame-

ca- 
șef 
-u 

aici 
Ast-

najări în parcul de naș ni 
nr. 1 și 2, precum și Ia 
înfrumusețarea cluouui 
Totodată, ele au colec al 
în același 
tatea de 
vechi.

In mod
evidențiat
cuș Rozalia, excavatorista 
Lisz Angela ș> dactilogra 
fa Daragîu Mana.

BISTRICEANU O 
eorespe .identă

timp și canti-
1.500 Kg.

♦«

Consfătuiri cu 
și colaboratorii

corespondenții 
ziarului nostru

or- 
ale
li. ’
ra-

In cursul săptăminii tre
cute ziarul nostru a 
ganizat în unele secții 
combinatului, cum ar 
furnalele 1-4 și 5-6,
minorul de 800 și trio, o- 
țelăria Martin nr. 1, b’u- 
mtng etc. scurte consti
tuiri cu corespondenții vo
luntari si colaboratorii

Cupa sportivă
1 MAI

Consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Hunedoara a or
ganizat în cinstea zilei 
de 1 Mai o ‘nteresantă 
competiție sportivă la care 
au luat parte începînd -lin 
ziua de 30 aprilie echi
pele de volei băieți Itul 
Petroșani, (categoria A), 
Voința Sibiu, Dinamo fir- 
gu Mureș, C.O. timișoara 
(care participă la campio
natul republican categoria 
B) și formația de catego
rie regională Corvinul 
din orașul nostru. Ulti
mele întreceri se desfă
șoară. azi. }

A. B.

Muncitoril, tehnicienii și inginerii da pa șantierele grupului nr. 4 con
strucții civile — I.G.S.H. desfășoară larg întrecerea socialistă, pentru a da 
în folosință siderurgiștilor pînă la finele anului acesta 700 apartamente 
confortabile și la un preț de cost cît mai scăzut.

In foto: Lin a-pect din cvartalul de locuințe, situat lingă poșta nouă.

săi, precum șl cu meiriDrn 
colectivelor gazetelor de 
perete și posturilor U.1 M. 
de control. In discufile 
purtate, participant ia 
consfătuirile ce au avut 
loc și-au spus părerea des
pre problemele trataie șl 
conținutul ziarului din ul
tima vreme, făcînd toto
dată ‘și unele propuneri 
prețioase.

Tovarășul 
din cadrul 
de 800, de 
pus ca ziarul „Uzina 
noastră" să publice pe* 
riodic pagini cu realizări 
din Uniunea Sovietică și 
țările de democrație popu
lară, precum și note in
formative despre unele mi 
suri întreprinse de siatul 
popular Î11 ce privește 
buna aprovizionare a ora 
șului Hunedoara. De ase
menea, el a subliniat n' 
cesitatea apariției in co
loanele ziarului a unei ru 
brici cu întrebări și răs 
punsuri pe anumite teme ’ 
ale vieții de partid. Pro
puneri menite să ducă la 
îmbunătățirea activității 
ziarului, au mai făcut ș' 
tovarășii; ing. Constan- 
tinescu Constantin, Ga
man Lambrache, Dragoia 
Francisc, Petrovici Alexan
dru și mulți alții.

1 Dragota loan
I laminorului 

pildă, a pro- 
ziarul

deosebit 
sudorița

Printre construcțiile sociale care poartă înci pe
cetea noului în orașul nostru șa numără șR spita
lul de boli contagioase, situat la poalele dealului 
Chizid. înzestrat cu aparatură modernă și deser
vit de un personal cu o mr.ia camicare nour 
spital își îndeplinește cu prisosință menirea apă
rării sănătății oamenilor muncii din Hunedoara. 
De curînd și-a îmbogățit inventarul și laboratorul, 
spitalului, astfel că analizele necesare se execu-' 
tă acum în cadrul spitalului.

In foto: Doctorul Bran Ion în laborator.

Vie întrecere pentru 
economii

Preocupați în permanență de realizarea a cit 
mai multe economii care să ducă la reducerea pre
țului de cosi, muncitorii, inginerii și tehnicienii din 
secția ateliere — sector mecanic șef l.C.S.H — 
au reușit ca in primul trimestru din acest an «a 
realizeze economii la tna terîale feroasă șl piese 
finite în valoare de 244.940 lei. .

Fruntaș în întrecerea vie ce se desfășoară..pen-_. 
tru cît mai multe economii, se situează colecti
vul de muncă al atelieru hii reparații' auto. De la 
începutul anului și pînă acum, acest colectiv a o!> 
ținut o economie In valoare de peste 435.000 tei.

IONESCU VĂSILE 
corespondent

----------——.—.— **--------- i ;

8.000 ore muncă voluntară
Participînd cu entuziasm 

la acțiunile întreprinse 
de către comitetul U.I.M. 
al laminorului de 650, ti
nerii de aici au eiecluat 
de la începutul acestui an 
și pînă în prezent peste-

Calitatea producției — expresie 
a disciplinei în muncă

. Lansarea chemării la 
întrecere socialistă în cin
stea Congresului partidu
lui, continuă șă sporească 
ritmul muncii întregului 
colectiv de cocsari. Și 
cum se • spune, cînd În
ceputul este tun jumătate 
din treabă este făcută. 
Potrivit ultimelor date, 
cocsarii și-au îndeplinit 
înainte de termen angaja
mentul în cinstea zilei de 
1 Mai șl obțin noi și re
marcabile rezultate pe li
nia îmbunătățirii calității 
cocsului.

In acest sector de mun
că al .combinatului side
rurgic , din Hunedoara, 
succesele au crescut lună 
de . lună. _ Odată cu ele 
au crescut și oamenii, 
datorită cărora orice pla
nuri s-au înfăptuit cu pre
cizie matematică Fie că 
este vorba de progres

tehnic, îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale ale 
muncitorilor sau mai cu 
seamă de întărirea disci
plinei în muncă. Discipli
na, în muncă și respecta
rea întocmai a procesului 
tehnologic sînt considera
te factorii de seamă pen
tru realizarea unei pro
ducții de calitate.

Să ne oprim la cîteva 
locuri de muncă. Fluxul 
tehnologic își are începu
tul de la groapa de căr
bune. Aici sosesc diferite 
calități de cărbune și a- 
mestecarea lor ar da pes
te cap întregul proces teh
nologic. Dar, de o vreme 
încoace rar se întîmplă 
astfel de cazuri. înlătura
rea lor este rodul muncii 
echipei conduse de Vo- 
lenschi Ernest și a celorlal
te echipe din alte schim
buri.

groapa 
îl res-

groapă

— La noi în echipă — 
.spune tovarășul Volen- 
schi ■— fiecare muncitor 
simte răspunederea înde
plinirii angajamentului ce 
și l-au luat cectarli. De 
aceea ne străduim să-i a- 
jutăm prin sortarea cu 
multă grijă a cărbunelui 
pe calități. Acest lucru ni 
se cere nouă de la 
de cărbune și noi 
pectăm întocmai.

Cărbunele de la
parcurge un drum destul 
de lung pînă să ajungă 
la cuptoarele de cocsifica
re. In drum trece prin 
alte operații dirijate de 
oameni ipricepuți, conști- 
enți de sarcinile ce le re- 
vin. Printre ei se numără 
și tovarășul Tobă Nicolae, 
care se străduiește să e- 
fectueze reglarea unifor
mă a meselor de la do
zare pentru a asigur* 9

dozare corespunzătoare a 
cărbunelui, conform rețe
tei. Și acest fapt influ
ențează pozitiv rezistența 
cocsului.

Pe una din mașinile de 
șarjare lucrează mecani
cul loan Nimu. Maistrul 
îl apreciază ca cel mai 
bun mecanic, conștiincios 
șl cu multă ambiție. Apre
cierea e făcută pe bună 
dreptate. Nimu realizează 
lună de lună cel mai ma
re număr de piloți com
primați cu minimum de 
spargeri. Experiența cîș- 
tigată nu o păstrează nu
mai pentru sine. El ajută 
și pe mecanicul Dumitru 
Cosmîrcă să-și depășeas
că realizările de pînă a- 
cum. Organizează convor
biri la locul de muncă pe 
tema celor mai importante 
probleme ale producției 
privind îmbunătățirea ca
lității cocsului. Exemple 
de muncitori înaintați, ca
re au pus la suflet anga
jamentul întregului colec
tiv- de a produce cocs nu-

mai de bună calitate sînt 
nenumărate. Tovarășul 
Butulescu Gavrilă, secre
tarul organizației de par
tid, vorbește despre a- 
cești oameni cu multă căl
dură și nu scapă prilejul 
să scoata în evidență cît 
mai mulți muncitori frun
tași, luptători 
pentru întărirea 
nei socialiste a 
Din rindul celor 
călzire se remarcă Mircea 
Breazu și Ioachim Toma ; 
Nicolae Vasile șef de e- 
chipă la întreținerea uși
lor, Bota Elena dozatoare 
și mulți alții. Exemplul a- 
ce stor muncitori e ste demn 
de urmat. Și ce-i 
urmează zeci și 
muncitori.

Mai sînt însă 
destul de rare, cîrid unii 
nesocotesc cucerirea cea 
mai de preț a întregului 
colectiv — formarea înal
tei conștiințe socialiste a 
muncitorilor, întărirea ne
încetată a disciplinei 'în 
cîmpul muncii. Cme sînt

neobosiți 
discipli- 
muncli. 

de la în-

drept, îl 
sute de

cazuri.

ei ? Brăneț loan electrici
an de serviciu la pregăti- ; 
rea cărbunelui. Lipsește’ 
din producție după plac. 
Vine mai tîrziu la ser
viciu și pleacă mai repe
de. Intr-una din zile ple- 
cînd mai repede de la lu
cru s-a întîmplat o ava
rie electrică la Concasor. 
Pînă a fost căutat un alt 
electrician tot" fluxul de 
ia dozare a stagnat 
mai bine de 20 de minute. • 
Cazul a nemulțumit, pe 
ceilalți muncitori conști- 
enți. Iar, pe dumneata. 
Brăneț loan, cele întîrri- 
plate te-au lăsat indife
rent. Cînd tovarășii' au în
cercat să te ajute, să te 
îndrepți ai răspuns cu se
ninătate : „dați dovadă de’ 
ură personală-?!" . Faptul - 
însă că muncitorii conști- 
enți nu se pot împăca cu 
încălcarea disciplinei de 
producție este departe de 
a putea fi astfel caracteri
zai. Ei vor să vadă în 
făpturț' țelul propus' prin ■ 

■ contribuția fiecăruia.

8.000 ore muncă- voluntară.’ 
la colectarea dc .fier, vechi, ; 
amenajări de. teren, Jhfrir 
musețarea laminorului, cu-'" 
rățarea . și aranjarea. ‘RțaȚL 
glelor etc. Din totalul- o- 
relor de; .munpăȚy^ntară ; 
efectuate, un număr d-s - 
2000- ore au fost prestate 
pentru colectarea celor 
peste 300..tone fier vechi, 
pe care tinerii Te-au și ex
pediat oțelăriilor nostre
.O muncă intensă în'ca

drul acestor acțiuni și în
deosebi pentru ..colecta
rea fierului vechi, Ml de- . 
pus-o membrii brigăzilor 
conduse de tinerii utemișij ; 
Filimon Nicolae, Bungnrț 
Alexandru, Rusu Mihai; . 
Lhigăiașu Constantin. : .

PARAN ARUN 
corespondent

Un nou colț roșu
Sîmbătă 23 aprilie ra '• 

inaugurat noul colț rdșu 
al sectorului ■ instalații 
l.C.S.H, Acesta cuprinde- 
o sală de speitacofe <fru-. < 
mos amenajată unde se- 
pot tine consfătuiri, schini- 
bfiri <’v experiență,' confe
rințe și o scenă pe care 
brigada -‘artistică de agi
tație a sectorului își pre
zintă programul în fața, 
muncitorilor.
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SA ÎMTÎMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI
cu noi succese în muncă

ANGAJAMENTE
î n d e p li ni t e

(Urmare din pag. 1-aJ

de a întîmpină cu rezul
tate deosebite acest mare 
eveniment, e oglindită !n 
succesele obținute în ulti
mul timp, Furnaliștii de 
pildă de Ia 1 ianuarie și 
pînă acmn au produs pes
te plan 12.500 tone fdntă, 
sglomeratoriștii au dat 
peste prevederile planului 
18.000 tone aglomerat, iar 
kirninatorii au produs în 
contul angajamentului cea. 
32.000 tone laminate. Re
zultate însemnate în pro
ducție au obținut și ce
lelalte secții și sectoare 
din combinat.

Pe șantierele de con
strucții ale Hunedoarei 
constructorii au dat în fo
losință, peste angajamen
tul luat, 32 apartamente. 
Progresează cu pași re- 
pezî lucrările de construc
ție a cuptorului Martin nr. 
4. Constructorii au mai 
terminat o seamă de lu
crări înainte de vreme, 
scurtimi astfel timpul de 
dare îit folosință a unor 
obiective industriale.

Merită scoasă în eviden* 
țâ inițiativa sfatului popu
lar orășenesc, care a ho- 

■■ • —

Contribuția femeilor
La frumoasele realizări obținute în munca de 

uifriunusețare a orașului Hunedoara o prețioasă 
contribuție au adus-o femeile, Mobilizate de către 
comisiile de femei din circumscripții ele au lucrat 
76.860 ore pentru întreținerea parcurilor, zonelor 
verzi, salubrizare și plantare de flori. La aceste ac
țiuni au participat 9.600 de femei. Economiile rea
lizate sc ridică la cifra de 188.160 iei. Printre cele 
care s-au evidențiat în mod deosebit sînt Valeria 
Marinescu și brigada ei, Roker Ana, Biciușcă Ma
ria, Modîlcă Sofia.-

Femeile sînt hotărite ca și pe viitor să mun
cească cu tot sufletul pentru ca orașul Hunedoara 
să tobe un aspect cît mai îngrijit, să devină ua o- 
raș cît inai frumos

tărit in primăvara acestui 
an antrenarea cetățenilor 
la muncă voluntară în 
scopul de a face din Hu
nedoara un oraș al flori
lor. Ca urmare în Hune
doara, și în mod deosebit 
la O.M. locatarii au trecut 
la o mai atentă îngrijire 
a I locurilor în care locu
iesc și la înfrumusețarea 
străzilor. Această impor
tantă acțiune a cuprins 
peste 61.000 cetățeni (X'.R. 
mulți dintre tovarăși au 
participat de mai multe 
ori la acțiunile voluntare) 
care au executat 484.600 
ore muncă voluntară.

Oamenii muucli din o- 
rașul nostru întîmpină cel 
de-al IlI-fea Congres al 
partidului cu un rodnic 
bilanț de realizări în toate 
domeniile de activitate. 
Este necesar ca în cadrul 
tuturor manifestărilor — 
în expunerile propagandiș
tilor, în convorbirile agi
tatorilor, în munca de lă
murire de la om la om, 
— să punem față în fața 
marile realizări ale regi
mului nostru democrat 
popular, situația înfloritoa. 
re de astăzi a țării, a ora
șului nostru cu situația 

grea de înapoiere econo- 
mică, culturală și sanitara 
de pe vremea de tristă a- 
mintire a regimului bur- 
g'nezo-moșieresc. Să folo
sim toate mijloacele mun
cii politice de masă pen
tru a sădi mîndria în ini
ma fiecărui om al muncii, 
pentru marile realizări ale 
regimului democrat-popu
lar, realizări la care într- 
nn fel sau altul, prin acti
vitatea desfășurată la lo
cul său de muncă, a con
tribuit fiecare om a! mun
cii.

Să depunem efor
turi pentru a ridica întrea
ga muncă de partid la 
un nivel înalt pentru a 
crea toate condițiile ca sî- 
derurgiștii, constructorii 
și ceilalți oameni at mun
cii din Hunedoara să poa
tă întîmpină cel de-al III- 
lea Congres al partidului 
cu noi succese iu construi
rea socialismului.

—— ,. . ■ ■ »*»»**<

O EX POZIȚIE
de o valoare deosebită
Oamenii muncii din ora

șul nostru, siderurgiști, 
constructori, ingineri, me
dici, profesori, poposesc 
vreme îndelungată in a- 
ccste zile într una din să
lile clubului nou din O.M. 
Aci s-a deschis o expozi
ție mai puțin obișnuită in
tr-un centru industrial ca 
Hunedoara — dar deosebit 
de interesantă, anume ex
poziția de fotografii artis
tice a tovarășului Horvath 
Iosif din Hațeg. Ideea or
ganizării acestei expoziții 
aparține Cine-foto-clubului 
amator al C.S.H., ca un 
schimb de experiență. U 
nele dintre lucrările artis
tului au fost expuse la 
Budapesta și Moscova pri
mind distincții pentru va

După cum se știe, co
lectivul de muncă al gru
pului IV construcții civi
le I.C.S.H. și-a luat an-, 
gajamentîd să construias
că pînă la 1 Mai cît mai 
multe apartamente bune, 
confortabile și ieftine. La 
data de 29 aprilie a.c., 
colectivul acestui grup a 
raportat îndeplinirea an
gajamentului cu o zi îna
inte de termenul fixat, pli
nind la dispoziția side- 
rurgiștilor inmedoreni 162 
apartamente. Totodată, â- 
plicînd metoda de lucru 
în „lanț“ și evifînd pro
centajul admis de pierderi 
la cărămidă, cherestea, 
fier beton, ciment etc.., au 
economisit materiale în 
valoare de 50.000 lei — 
sumă ce se adauga fon
dului de economii din ca
re se va clădi blocul 89. 
Cu multă hărnicie și per
severență au lucrat brigă
zile fruntașe conduse de 
tovarășii Roșianu Ștefan, 

loarea lor remarcabilă, de 
aceea prezența unei părți 
a realizărilor tovarășului 
Horvath în sala expoziției 
din O.M. este eît se poa
te de îmbucurătoare.

Poate că nu toți vizita
torii cunosc tainele artei 
fotografice, dar în orice 
caz toți au un dezvoltat 
simț al frumosului, iubesc 
arta adevărată, arta caic 
vorbește despre om și rea
lizările grandioase ale a- 
ceste i epoci, prin urmare 
toți se opresc cu interesul 
cel mai mare în fața foto
grafiilor expuse pe panouri' 
Se verifică o dată mai 
mult adevărul că o fo
tografie nu e pur șl sim
plu o imagine externa
ră înregistrată pe o p a. 

Petraș Petru, Sonleitper 
Samoilă și altele, care au 
executat lucrările de zidă
rie turnarea I etoânelor, 
tencuieli le și zugrăvelile 
de cea mai bună calitate.

Muncitorii din cadrul 
grupului de instalații — 
I.C.S.H. s-au angaiat să 
execute lucrări de cea 
mai bună calitate și într- 
un termen cît mai scurt. 
Așa de pildă, ei au termi
nat cu 7 zile mai devre
me instalația celor 100 m. 
liniari conductă pentru a- 
pă industrială, la cuptorul 
nr. 4 — O.S.M. II, insta
lația de încălzire, apă și 
gaz a cantinei și clubului 
de la pluming precum „și 
ăite instalații importante. 
Organizînd chibzuit locu
rile de muncă și folosind 
tot mai rațional materia
lele de instalații, munci
torii de aici au reușit să 
înregistreze la capitolul 
economii 150.000 leî.

•e.ă sensibilă, ci are In 
mod necesar un conținut 
de idei, un sens, obligă 
Ia reflecții adinei.

Artistul prinde in o- 
biectiv un pilon al unei 
linii de înaltă tensiune 
— pare o imagine comu
nă, dar în același ca
dru, pe un plan mai d’- 
părtat, un car cu Bot 
Compoziția este Intitu
lată „ieri și azi“. lată 
cum un aspect alături, 
de care poți trece fără 
să-l observi, inspiră pe 
artist, al cărui ochi dis
cerne aici sensuri socia
le profunde. Sau „Grija 
partidului", o sală rotun
dă unde oamenii muncii 
iau masa într-o zi plină 
de soare.

Rînduri pentru spectatori

In ziua inaugurării
STADIONULUI

see ee

I
La fiecare sărbătoare 

constructorii hunedoreni 
au predat in folosință ci
te un obiectiv. Ei au res
pectat această tradiție și 
acum, de intii Mai 1960. 
Constructorii au făcut 
hunedorenilor un dar mi
nunat : complexul sportiv 
„1 Mai". Așadar mult

♦ așteptatul stadion este 
î gata. Instalat comod pe 
f tribună, dumneata, spec- 
j tatorule, ai posibilitatea 
J să urmărești jocul 
♦ condiții optime. Te 
I cintă gazonul întins 
j pinza unei mese de
J Hard care permite des- 
j fășurarea unui joc de 
ț calitate, echipele nentai- 

putind să acuze tere
nul... denivelat.

Și cu siguranfă că 
dumneata, sper.taiorule, 
urmărind mulțumii jocul 
— mai ales dacă echipa 
preferată conduce t — ie 
vei ghidi o clipă și tu

in 
in* 
ca 
bf-,

I

î
*

I >

constructori, cei care au 
muncit zi și noapte la 
crearea acestui stadion. 
Pentru că a transforma 
cimpia aceea intinsă, pU- • 
nă cu gropi, pe care o ! 
cunoșteai cu ani in ur- j 
mă, in complexul spor- ' 
tiv de azi, trebuie să re
cunoaștem că n-a fost, ! 
deloc ușor.. S-au excavat j j 
mii de metri cubi de \ 
pămint, s-a turnai bpton. ■ 
Intr-un cuvint s-a cerut j' 
o muncă susținută, a , j 
fost un examen greu, pe . \ 
care constructorii, pu- ' 
tem spune l-au trecut cu 
succes. Constructorii me
rită felicitări. Chiar șt ' 
pentru faptul că ei s-au \ 
străduit ca fiecare din * 1 
cel 16.000 — auziți > 
16.000! — de spectatori, j 
ciți pot lua loc in tribu- ; 
nă, oriunde ar fi așezați * 
să ai be o vedere cit mai ! 
bună. j

Fiecare dintre iotogra ! 
fiile expuse reprezintă șl j 
din punctul de vedere al < 
plasticii imaginii, al fru- l 
museții artistice, o nifc* 1 
bijuterie. Vom numi făfă j 
o ordine precisă „Umbre * 
pe zăpadă" și „Geață‘
(realizări excepțional de 1 
interesante), „Anul 1939°, - 
„Colectivistă", „Lacul Z3 j 
noaga" .„Intre noi", „D* ; 
monstrație", „Pradă fur- 1 
funii" (imaginea stejaru
lui golaș care se zbate 
singur pe un fond aspru ] 
cu furia vîntului, îți dă < 
aproape senzația fizica j 
a furtunii) și altele. j

Iubitorii arfei fotogra
fice din orașul nostru cît 
și toți cei care au vi- < 
zitat expoziția tovarășii- ! 
lui Horvath Iosif sînt re j 
cunoscători artistului și ; 
așteaptă pentru viitor ’ și . 
alte asemenea inițiative.

Sportivii desigur ' 
vor căuta să obțină ri 
zultaie cit mai bune, pe 
măsura condițiilor crea- 1 
ie. Atleții au, insfirșit 
<0 pistă așa cum și-au 
dorit si abia așteaptă să 
înceapă lupta cu secun
dele iar fotbaliștii au de 
acum un teren propice 
pentru a continua cu mai 
mult succes cursa atît de 
grea de a îndeplini o ve
che și legitimă dorință ti 
hunedorenilor....

Și acum este rindu) 
nostru, al spectatorilor 
Stadionul este al nostru, 
să-l păstrăm. Să-l in- • > 
grijiin ca pe propria'! 
noastră casă. De a- j ț 
Cum nu va mai trebui, j j 
tovarășe spectator, stțvii '! 
de la ora 12 pentru a-țț j 
găsi un loc in tribună. ; 
Locurile sînt numerotate o 
șt datoria dumitale, a j 
noastră, este să ocupăm ;; 
locul pe care-l avem. De • > 
acord ? j!

*
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*
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Munca 
în centrul

(Urmare din pag. l-a)

cil, pregătidu-i temeinic 
pe agitatori, folosind cu 
pricepere agitația vizuală, 
asifurînd o bogată acti
vitate a formațiilor artis
tice.

Sîat foarte grăitoare și 
mobilizatoare lozincile ți 
graficele expuse la sec
țiile furnale, laminoarete 
Mutning și de 659 nun , 
ate grupului montaj șt 
grupului 3 construcții ci
vile I.G.S.H., care, prin 
conținutul lor scot în evi
dență sarcinile, echipelor, 
brigăzilor și ale schimbu
rilor indieind și metod*! 
practice pentru realizarea, 
sarcinilor de plan și an
gajamentelor luate,

politico-educativa
atenției organizațiilor 
de partid

care acordă atenția cuvs-Rezultate bune a obți
nut colectivul, de la gru
pul de șantiere instalații- 
clasîndu-se pe loc de frun
te în cadrul I.C.S.H., da
torită bunei organizări a 
activității de producție și 
a unei susținute munci 
politice desfășurată de a- 
gitatori la locul de mun
că șt de către brigada ar
tistică de agitație, care 
prin programul ei stimu
lează tot ce este bun și 
critică cu tărie lipsurile 
manifestate. Brigada ar
tistică de agitație de la 
acest grup a cucerit pe 
bună dreptate titlul ds 
cea mai bună din oraș.

Organizații de bază și 
comitete de secții sindical* 

nită formelor educative ca 
secțiile școală (o nouă 
variantă și foarte accesi
bilă a universităților popu 
lare, inițiate de către o- 
țelarii de la O.S.M I) 
a activității brigăzilor d-> 
agitație șl a altor for
me, sfnt și cele de la la 
minorul de 800 mm., con
strucții metalice, întreține 
re etc.

Activitatea politică și 
cultural-educativă din în
treprinderile și instituțiile 
orașului nostru, prezintă 
un progres. Și-au reînca 
put activitatea corurile 
C.S.H. și I.C.S.H. fa care 
se adaugă și cele de la 
spital, casa de cultură și 

cel al pionierilor. Forma 
țiile de teatru au pus în 
repertoriu piese dranrat» 
ce ca : „Cetatea de foc", 
„Caietul verde" și altele* 
cu un bogat conținut e- 
ducativ.-

Aproape în toate uni
tățile mai importante func
ționează colțuri roșii cu-, 
o bogată activitate. Au 
reușit să înjghebeze bri
găzi artistice spitalul u- 
nificat, cooperativa „Drum- 
nou" și altele.

Cu toate că munca po 
litică și cultural-educati- 
vă s-a îmbunătățit, a con
tribuit mult Ia mobilizarea 
maselor de oameni a» 
muncii în întrecerea socia 
listă, a încurajat inițiati
vele bune, a stimulat tră
săturile morale ale omu
lui nou, coinbătînd hpsu 
rile și moravurile — ră
mășițe ale mentalității v« 
chi — nu se poate spune 
că de acum s-a făcut to
tul, deoarece alături ,de 

succesele obținute inai dăi 
nuie încă o seamă de lip
suri.

Mai există biroun al- 
organizațiilor de bază cum 

ar fi la I.G.O., O.G.L. „A* 
limentara" și în alte in
stituții care munces' for 
mal cu agitatorii.

Agitatorii pot și l-‘buie 
să aducă un însemnat a- 
port Ia mobilizarea oanw 
nilor muncii pentru reali
zarea sarcinilor economi
ce. Pentru aceasta este ne
cesar ca birourile organiza 
fiilor de bază să acorde cea 
mai mare atenție n«fniî- 
rii și îndrumării activită
ții acestora, să-t înarm»zs 
cu cunoașterea satcinilor 
de plan, a inițiativelor și 
metodelor înaintate.

Unele organizații ie ba
ză ca de pildă cele de Ia 
întreprinderea „lhe Pm 
tilie" cooperativa „Drum 
nou" nu acordă suficien
tă atenție calității agita

ției vizuale, conținutului 
gazetelor de perete, pa
nourilor formulînd astfel 
lozinci și articole, care nu 
au nimic concret sau care 
nu se schimbă cu lun*le

Lozincile, graficele, ga
zetele de perete, panour le. 
dacă sînt folosite cu price
pere constituie mijloace e- 
ficace ale muncii politice 
de masă. De aceea este 
necesar ca birourile orga
nizațiilor de bază și co
mitetele sindicale din în
treprinderi și instTtuții să 
găsească întotdeauna cete 
mai concrete și mobiliza
toare lozinci, să trateze 
astfel de probleme în ga
zete de perete care să con
tribuie la realizarea sarci
nilor ce stau în fața co
lectivului de muncă.

O atenție deosebită tre
buie acordată și activității 
culturale, înlăturând din 
practica muncii unor for
mații artistice tendința da 
a face „artă pentru artă’. 

Oamenilor muncii din ora
șul Hunedoara le trebuie 
asemenea activități cultu
rale care să corespundă 
nivelului de cultură șt să 
răspundă la problenHa 
vieții.

Activitatea formațiilor ds 
teatru, a corurilor, o* 
chest re lor și a brigăzilor 
artistice de agitație trebuie 
să contribuie la educarea 
și mobilizarea oamenilor 
muncii pentru realizarea 
tuturor sarcinilor construe 
ției socialiste.

Folosind experiența po
zitivă, asigurînd un conți
nut bogat de idei bazat 
pe învățătura marxist-tent 
nistă să facem ca munca 
politică și cultural educa
tivă să-și îndeplinească 
din ce în ce mai mult ro
lul său de educator șt 
mobilizator al eforturilor 
revoluționare ale maselor 
de oameni ai muncii pen
tru construirea socialismu
lui.
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