
INOVATORII - PROMOTORI
ai noului

A devenit cu adevă rat o pasiune ca fiecare 
om la locul unde muncește să afle, să aplice și 
apoi să împărtășească tuturor, acel „ceva nou'1 
care face ca graficele să indice cifre nemaiîntîl- 
nite, ca munca să fie cît mai rodnică. Muncitor, 
maistru, tehnician, ori in giner este animat de do
rința fierbinte să descopere tot ce e nou și bun 
în producție. Și nu e de mirare că roadele trec 
cu mult peste așteptări, In combinat în anul 1959 
au fost 291 inovatori ale căror inovații au adus 
economii cifriudu-șe la suma de 24.399.794 lei iar 
în primele 6 luni ale anului acesta numărul lor 
este de 280, economiile an tecalculate ajungînd la 
peste 10.000.000 lei.

Ar fi temerară încercarea de a se vorbi des
pre fiecare în parte. Pe lîngă faptele de amănunt 
există lucruri de uriașă însemnătate peste care nu 
se poate trece cu vederea. Și în ele (ca orinude) 
voi întîlni hotărîrea, priceperea șl perseverența 
comuniștilor ; Natan Kraft, Radu Coșara, Arpad Bar- 
tiș, Ștefan Tripșa Erou al Muncii Socialiste stau la 
loc de cinste între cei ce sînt pe bună dreptate 
socotiți promotori ai noului. Și acum fapte.

Lucrurile s-au petrecut în anul 1959. Pentru 
cei de la noua oțelărie pare că a trecut o veșni
cie și asta din pricina schimbărilor survenite în
tre timp. Ei spun că sînt multe fapte care au con
tribuit la acestea. Durata medie pe șarjă era pe 
atunci de 9,30 ore (iar la cuptorul 3 — și asta 
îi neliniștea mult — se înregistra această durată 
chiap la început de cam panic adică imediat după 
repararea cuptorului). „Ge-i lipsește, ce-o fi cu 
el ? se frămîntau oamenii", Ii făcură „nărăvașului" 
măsurătorile termotehnice șj pe țrțpețuî începură să 
se dumirească. Din cauza flăcării lungi (i au zis cu 
necaz „leneșă*) nu avea ioc arderea completă a 
combustibilului în cuptor ci în afara spațiului de 
elaborare ceea ce ducea la lungirea nejustificată a 
înratei de șarjă, la o uzură prematură a cuptoru- 

și uneori chiar la ieșirea lui din uz înainte de 
termen. Un studiu amănunțit a dat la iveală lipsa 
oxigenului în flacără, o viteză mică de intrare a 
aburului utilizat pe atunci pentru pulverizarea 
păcurii, un consum mare de combustibil pe tona 
de oțel... Și în general oțelarii au constatat mer
sul dezechilibrat, inconstant al cuptorului.

Atunci un colectiv de oameni avînd în frunte 
pe inginerul comunist Kraft Natan, s-a gîndit să mă
rească jetul de abuti pentru a obține o flacără 
scurtă, rigidă, cu efect mare în procesul de to
pire. Mai buna organizare a flăcării în cuptorul 
Martin de 185 tone, prin modificarea parametrilor 
de aburi (presiune și debit), era o idee îndrăznea
ță. Dar ei au cutezat, aplicind-o și extinzînd-o la 
toate cuptoarele. Azi la O.S.M. II durata medie 
pe șarjă este de opt ore în orice perioadă — se 
elaborează uneori în șapte ore 30 — și s-au realizat 
economii de 1.936.000 lei în șase luni, aproape în- 
căodată cît prevedeau aniecalculele.

Un alt factor care a tăcut ca lucrările să se 
schimbe in bine la O.S.M. II a fost inovația reali 
-zată de un colectiv — în această secție sînt 6 ase
menea colective formate dm 52 tovarăși — din 
care fac parte Ștefan Tripșa, inginerii Natan Kraft
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înfăptuind sarcinile trasate de partid
îmbunătățesc indicii de utilizare

Continuind întrecerea 
socialistă pentru realiza
rea unei producții spo
rite, furnaliștii și oțelarii 
combinatului pun mare 
accent pe îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a 
agregatelor. Acest lucru 
este oglindit de succese
le obținute în primele 3 
zile din luna iulie. Spre 
exemplu, jurnaliștii din 
cele două secții au reușit

Fruntași în lupta pentru economii
Muncitcrii, inginerii și 

tehnicienii din cadrul sta
țiunii 7 Utilaj greu au în

Mecanicul auto Pascu 
loan se numără printre 
meseriașii pricepuți ai ga-
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A venit vacanța/ Pionierii și școlarii își petrec plăcut și util timpul 
în tabăra orășenească de la Casa pionierului. Cei de la cercul literar urmă
resc cu atenție firul basmului pe care-l citește irstrucioarea Kun Marta.

Proletari din toate țările uniți-văT
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să descarce In perioada 
amintită cu 518 tone mai 
multă fontă peste plan, 
iar muncitorii de la cup
loarele Martin și electri
ce și-au întrecut sarcinile 
de plan cu 1.341 tone 
c-țel,

In primele 7 zile ale 
lunii și colectivul de mun
că al laminorului de 1000 
mm.,, a laminat 665 tone 
oțel peste plan.

cheiat cel de-al doilea tri
mestru al anului cu suc
cese merituoase în ce pri- 

țajului G.S.IL El execută 
reparații de bună calitate 
în termenul cei mai scurt.

In foto: Pascu Ioan pu- 
nlnd la punct motorul 
unui autocamion.

De cele 1380 grade 
din retortă ne desparte 
doar un zid de cărămidă 
refractară. In jurul nos
tru fum și flăcări.

„Profesorul", un tînăr 
nu prea înalt, cam de a- 
Ceeași vîrstă cu noi, ne 
explică întregul flux de 
fabricare al cocsului. Ne 
vorbește de multe ori în 
limbajul diagramelor des 
pre temperaturi și vola
tile, despre complicatele 
fenomene chimice ce au 
loc în baterii.

Ascultindu-l cu 
pasiune ne vorbește des
pre prima baterie de 
cocs routine sc, la a cărui 
construcție a participat 
de la bun început, des
pre prima șarjă elabora
tă de corsarii hunedoreni, 
ni se umple inima de bu
curie.

— Eram tinăr atunci 
in 1953 cînd am venit la 
Hunedoara — continuă 
„profesorul", aveam doar 
19 ani. Abia terminasem 
școala medie. Noi cei 9

cită

vește realizarea sarcinilor 
de plan și mărirea fon
dului de economii. Astfel, 
planul de producție pe 
stațiune a fost depășit cu 
30 la sută, iar prin recon- 
diționarea anumitor piese, 
prelungirea ciclului de 
funcționare a utilajelor, 
reducerea duratei la re
vizii și reparații, micșo
rarea consumurilor de Iu- 
brefianți și carburanți s-a 
înregistrat o economie de 
cca. 300.000 lei.

Primele realizări din luna aceasta

Pentru consolidarea suc
ceselor obținute în lunile 
trecute cînd planul de pro
ducție la piese mecanice 
și tucerie comercială a 
fost depășit cu peste 
20.300 kg., colectivul de 
muncă al turnătoriei Pa
tria continuă și în prezent 
să înscrie realizări de

în viitorii doi ani 
la Hunedoara

La comitetul executiv 
al sfatului popular al o- 
rașului Hunedoara a avui 
loc joi, o ședință în care 
s-au dezbătut proiectele 
obiectivelor social-cultu- 
rale ce se vor construi în 
neul centru al orașului.

Cu acest prilej s-au dis
cutat proiectele și ampla
samentul obiectivelor ce

de la Reșița și încă citi- 
va din Hunedoara a- 
veam sarcina să ne spe
cializăm pentru a fabri
ca cocs. Unii au fost 
trimiși pentru specializa
re tn U.R.S.S, printre el 
fiind și comunistul Mar- 
covici loan, acum mai-

stru la comprimare. De 
la constructorii și spe
cialiștii sovietici veniți 
aici să ne ajute și de la 
alți cocsari mat virstnicl 
am învățat multe lucruri 
folositoare muncii noas
tre. La început ne-a fost 
greu; mașini noi, majo
ritatea operațiunilor me
canizate și automatizate. 
Știam că în acele clipe 
spre noi sînt ațintiți o- 
chii întregii țări: „Vot 
da coesaril Hunedoarei 
primul cocs din cărbu
nele romînesc ? Cum va

La un număr de 5 ex
cavatoare, de pildă, s-a 
prelungit ciclul de func
ționare cu 10.000 ore. La 
aceste realizări o contri
buție principală au adus-o 
comuniștii lonete Constan
tin, Badea Vasile, Poșa 
Gheorghe, Seredinschi 

Marcel, Drăgan Dumitru, 
excavatoriști, maistrul 
Bikîalvi Anton, forjorul 
Dijmărescu Ioan, lăcătu
șul Băietu Vasile și alții 

seamă. In urma eforturi
lor depuse de echipele 
conduse de tovarășii Mîn- 
dreanu Dumitru, Lovasz 
Francisc, Maxim loan și 
Schneider Matei, care se 
află în fruntea întrecerii, 
planul de producție pe 
primele 8 zile ale lunii 
iulie a fost depășit la pie
se mecanice cu 6.872 kg.

se vor construi în urmă
torii doi ani. In viitorul 
centru al orașului Hune
doara se vor construi 
2.500 apartamente, un 
centru comercial, un ci
nematograf un hotel, o 
școală medie. Toate aces
tea vor face ca noul oraș. 
Hunedoara, să aibe un 
centru modern.

fi el ? Vor reuși oare ?" 
lată întrebările la care 
noi trebuia să răspun
dem prin fapte. Și sub 
conducerea partidului am 
reușit. Cocsul nostru de 
azi e de bună calitate 
și satisface cele mai ext- 
gente cerințe ale furna- 
liștilor.

Despre cocsarul Cră
ciun Iosif candidat de 
partid, unul dintre cei 
mai vechi cocsuri ne-a 
vorbit maistrul Groză-> 
vescu 1.

— E un cocsar bine 
pregătit și bun organiza
tor al locului de muncă. 
El s-a impus încă de la 
bun început ca un om 
căruia i se pot încredin
ța sarcini de mare răs
pundere. Și nu-t lucra 
ușor să conduci munca 
a 22 oameni, răspunztnd 
totodată de calitatea șt

jMualitâfi
☆ fjunedorene

Duminică 7 iulie a c. 
la căminul cultural din 
suburbia Zlaști a avut loc 
un program artistic pre
zentat de echipa căminu
lui cultural din Govăjdie. 
Programul a cuprins cîu- 
tece și piesa de teatru 
„încurcătura".

A Silnic elevii de la 
școala medie O.M. Hune
doara în număr de apro
ximativ 40, sub conduce
rea profesorilor Cara Si- 
mion și Ciontescu Con
stantin, fac diferite lucrări 
de întreținere a culturilor 
la gospodăria agricolă de 
stat Bîrcea.

A Pentru fierul vechi 
colectat elevii școlilor nr. 
1 și nr. 2 de 7 ani au 
primit 20.000 lei. In pre
zent ei se află într-o ex
cursie de două săptămîni 
prin țară.

A La magazinul me- 
talo-chimic din P-ța Liber
tății au sosit zilele acestea 
un nou lot de mașini do 
spălat electrice, aspiratoa
re de praf tip „Racheta" 
frigidere romîneșii „Fram“, 
mașini de cusut electrice 
„Ileana".

A Sîmbătă a început 
să ruleze Ia cinematogra- 
Iul „Victoria" filmul so
vietic „Balada soldatului" 
distins cu „Premiul pen
tru înalt umanism și cali
tăți artistice excepționale" 
și cu „Premiul tinereții" 
la Festivalul Internațional 
de la Cannes I960.

Ill-lea a 
cocsurilor 
1965 cca. 
cocs. El

cantitatea unei treimi din 
cocsul fabricat la Hune* 
doara.

Dorința acestor cocsa- 
ri precum și a celorlalți 
esfe ca alături de toți 
oamenii muncii să con
tribuie la înflorirea eco
nomiei noastre socialiste. 
Congresul al 
trasat sarcina 
să producă în 
1.600.000 tone 
sînt hotăriii să îndepli
nească cu cinste această 
sarcină.

Seara, cînd întunericul 
se lasă pe nesimțite, cu- 
primind întinderile Hu
nedoarei, uzina pare o 
mare cuprinsă In flăcării 
Undeva in largul acestei 
mări veghind bunul mers 
al cuptoarelor, comunis
tul Crăciun Iosif se stră
duiește alături de cei 22 
ortaci ai săi să dea pa
triei cocs de calitatea 
inlîia.

ARISTIGA BRINZAN 
student practicant 

la U.C.C.
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Utemisieie Dărămuș Maria .st Tepurică Maria 
bibliotecare la clubul Filimon Sirbit din O.T. au 
reușit prin munca lor să atragă în acest an spre 
bibliotecă mai bine de 2.300 cititori dintre munci
torii, tehnicienii și inginerii de la /.C.S.H

POȘTA L
VAStLE POP — I.C.S.H. 

Mai multă atenție la for
mă. Nu o poezie care Citi
tă Hunedoara „îrt gene
ral" este ceea ce trebuie 
să vă preocupe, ci încer
cați să surprindeți aspec- 
fele noi, interesante ale 
vieții orașului și oameni
lor săi. „Cîntare Hunedoa
rei" și „Hunedoara" sînt, 
totuși, promițătoare. Aș
teptăm și alte lucrări,

FRATELE MEU A SCÎNCIT 
ÎN SOMN

(Avioane americane cu încărcătură nucleară efectuează 
zboruri demonstrative)

Un copil al Omului doarme liniștit 
șl visează.

Un copil de patru ani visează;
îrt visul său

[se recunoaște copil care surîde 
și cîntâ.

Copil care înalță palate din cuburile 
multicolore,

copil cu păr cîrlionfat și auriu, 
copil care aleargă după mingea 

albastră,
[mingea dăruită de tai ăi său —
I muncitorul,
Icopll care aleargă după fluturi.
Iți fluturii se-așează lin pe evantaiul 
I genelor lui,

llhi copil al Omului doarme liniștit
I ți viseăzâ...
L.au cine a trimis umbra asta de
I aripă hrăpăreață ?
timbra asta spre cuburile multicolore,
Ipre fluturi, păsări, lumină ?

[Ti fiu al Omului
Ită ta fereastră și privește cerul
l-a plimbat o seară întreagă
I eu Dragostea la braț.
t-a plimbat de-a lungul străzii,
Kea lungul tăcerji mîngîială doar 
I de Vînt,

Seară întreagă s-a plimbat
i n-â rostit nici un cuvînt... 
cum
e la fereastră privește cerul
a Ce se gîndește?
1 va fi tntîiul om
ite va aduce un pumn din țărînă 
lunii,

‘i întîîul om care întorclndu-se 
din cosmos,
l aduce în butoniera hainei
1 licăr de stea ?
1 inline seară plimbîndu-se-ndelung.

I TER ARĂ
I. M. ALEXANDRU - 

I.C.S.H. instalații. Ideea 
e bună/ realizarea insufi
cientă. Stâruiți. Declarați 
război formulărilor goale 
(...„Adus de fiii nimănui 
(In deznădejdea lor de 
veacuri") Nu e suficient 
ca versul să sune „bine", 
valoarea artistică i-o dă 
conținutul. Mai trimiteți.

SUCCESE CARE
Alunea cenaclului lite

rar „Flacăra", al siderur- 
giștilor și constructorilor 
btinedoreni și tuturor ce
lor din orașul nostru 
caie îndrăgesc munca de 
creație literară, se desfă
șoară în cadrul activități
lor generale grupate la 
clubul muncitoresc al 
C.S.H. In acest an rezul
tatele muncii membrilor 
cenaclului nostru au fost 
mai bogate și mai evi
dente ca în trecut. în
drumarea politică perma
nentă a efortului creator 
al tinerilor scriitori hune- 
doreni s-a concretizat în 
poeme, schițe și repor
taje valoroase.

Ziarele „Munca", „Scîn- 
teia tineretului", ziarul 
regional „Drumul socialis
mului", publicațiile perio
dice ale Uniunii scriitori
lor „Luceafărul" și „Tri
buna", de asemenea „U- 
ziua noastră" au con
semnat activitatea rodni
că a cenaclului nostru li
terar, au inclus în rul.fi- 
cile lor lucrati originale 
ale membrilor acestuia 
iar prin articole de orien
tare și recenzii au adus 
un sprijin însemnat și ne
cesar activității lor.

Culegerea Casei regio
nale a creației populare 
— Deva, intitulată „Am 
crescut cu tine, Hune

îl va spune ei, îrtsfîrșlt, cuvîntul 
nerostit î

că inline
va cumpăra frățiorului încă o duzină 

de cuburi
și macheta zveltă a Unei rachete ? 
Frățiorul, însă scîncește în somn 
scîncește în somn...

Las degetele mele prin părul 
cîrlionțat și auriu

și frățiorul meu surîde din nou 
frățiorul meu — surîde din nott.<

Avioanele nu trebuie să poarte bombe 
nu trebuia să aducă moarte și chin 
nu trebuie să trezească pe frățiorul 

din vis.

Avioanele
trebuie să poarte scrisori pentru 

cei di agi și medicamente de urgență 
să ne poarte spre cer, 
trupul lor — pește de argint — 

să mîngîie cleștarul apelor lucii.

Ar
Avioanele nu vor învolbura cerul 

cu fum
Nu vor înjunghia liniștea

cu plinsetul mamelor noastre 
și nici cu scîncetul frățiorilor 

noștri.

Avioanele
Vor purta de-a pururi cîntec și 

lumină,
Vor zbura de-a pururi în zarea 

păcii — senină.
VICTOR NIȚĂ

doara", apărută în luna 
martie a.c. a cuprins și 
creațiile a șase dintre 
membrii cenacului „Fla
căra" printre care Lăcă
tușul Mircea Tuță, tehni
cianul Ion Drăgănescu, e- 
levul Victor Niță, Catin- 
ca Spătarii. Pagina revis
tei „Luceafărul" din 15 
iunie „Condeie muncito
rești" e alcătuită din cin
ci povestiri și reportaje 
ale membrilor cercului 
„Flacăra". „Scînteia tine
retului", în pagina sa li- 
terară din 18 iunie (avînd 
ca titlu „Din inimă îți 
mulțumim, partid") publi
că poezia lui Victor Niță 
„Cu inima de cîntec pli
nă". In paginile ziarului 
„Munca", organ central al 
C.G.S., intitulate „Oame
nii muncii cîntă viața 
noastră nouă" și-au găsit 
locul versuri și proză 
semnate de I. Drăgănescu, 
V. Niță, M. Tuță și Ro- 
nicliu Copilaș.

Acestea nu sînt niște 
succese întîniplătoare, ci

Din viața (dltlirală
în schimb de 

experienfă

La sfîrșitul săptămînii 
trecute formațiile artistice 
ale uzinelor „Independen
ța" din Sibiu au fost oas
peții combinatului side
rurgie din orașul nostru. 
Sîmbătă și ieri, în con-’ 
tiuuarea schimbului de 
experiență, activul cultu
ral al C.S.H. a întors vi
zita colectivelor artistice 
sibiene. Au făcut depla
sarea corul, orchestra se- 
rnisimfonică, orchestra de 
mandoline, fanfara, echi
pa de teatru, membrii ce
naclului literar și ai cl- 
nefotoclutui'ii. Dat fiind 
valoarea celor două co
lective, rezultatele bune 
obținute în muncă de ac
tivele culturale din Si
biu și Hunedoara, acest 
schimb de experiență a 
fost deosebit de valoros 
și trebuie continuat și în 
viitor, în alte orașe, cu 
ansamblurile altor între
prinderi.

Cele mal 
tinere 

formajli 
artistice

Corul și echipa de dan
suri a Casei orășenești 
de cultură, deși înființa
te de curînd, abia în pri
măvara trecută, aii pre
zentat cîteva programe pe 
scenele din oraș, primite

OBLIGA
reflectă buna activitate a 
cenaclului. Totodată, suc
cesele înregistrate obligă 
la un salt de valoare pe 
liecare dintre tinerii noș
tri scriitori. Sarcini mari 
și nobile stau în fața oa
menilor muncii. Congre
sul al Ill-lea al P.M.R. 
a făcut bilanțul realiză
rilor din ultimii ani și a 
trasat liniile de dezvolta
re viitoare ale patriei noa
stre. Hunedoara este un 
centru industrial de prim 
ordin, în uzină și pe șan
tierele de construcție se 
petrec pe fiecare zi fapte 
mărețe, izvoarele de in
spirație pentru lucrări ar
tistice interesante sînt 
aici de extremă bogăție și 
varietate, pline de cele 
mai adînci semnificații. 
Spre ei, spre siderurgiști 
și constructori, spre mun
ca eroică a comuniștilor 
trebuie să se aplece pri
virile tinerilor scriitori. 
Hunedoara este un mare 
oraș socialist, cu șantie
re uriașe care își așteap
tă cit dragoste rapsozii.

cu interes de public. Lăr
gind în permanență baza 
dc interpreți și îmbună
tățind cu străduință cali
tatea artistică a progra
melor, aceste tinere co
lective artistice vor in
tra în rîndurile celor mai 
bune din oraș. Se pre
conizează înființarea în 
cadrul Gasei orășenești 
de cultură a unui teatru 
de păpuși. Ideea este 
bună, un asemenea tea
tru pentru cei mici s-a 
dovedit necesar în orașul 
nostru, de aceea factorii 
răspunzători (în special 
Secția de îrivățămînt și 
cultură al sfatului popu
lar orășenesc) se vor 
preocupa . de aducerea ei 
la îndeplinire cît mai 
curînd.

Proiecte

Cinefotoclutul amator 
al C.S.H. a încheiat re
cent cursurile pentru în
cepători, urmînd să le 
redeschidă în luna sep
tembrie într-o formulă 
nouă, adresîndu-se de 
acum unor amatori ai ar
tei fotografice care au 
câștigat experiență. In 
programul de activitate 
cinefotoclubul și-a în
scris organizarea unei ex
poziții de fotografii ar
tistice în capitala regiu
nii noastre, orașul Deva.

In același timp mem
brii cenaclului literar 
„Flacăra" pregătesc ma
teriale pentru o culegere 
care urmează să fie pre
zentată Casei regionale 
a creației populare.

Sa unim molurile
— Fragmente —

Privește! Unde a [ost o floare 
singuratecă pe atunci, azi a înflorit un parc 
Unde era o casă învechită 
de ploi, de vînt, rănită,
- un cartier,
cu ferestre mari, cil obloane verzi
se înalță pin-la cer.
hi maidanele nopții s-au aprins constelații; 
străzile înguste cu noroi de mii de ani 
sînt bulevarde largi cu umbre de castani.

In fiecare zi, un cîntec nou urzește viața
Viața întreagă e un ciut 
care țișnește din mîinile noastre; 
vreau să-l scriu, vreau să-l cînt.

Dă-mi mina.
Cintecul nu e o amintire, e un îndemn, 
Trebuie să luptăm ca să putem trăt 
o știi/
Trebuie să trăim ca să putem cinta, 
trebuie Să cintăm, ca să putem lupta.

• • • • •- i • : » »3 S I s : i
Zilele trec cintind prin orașul nostru 
prin țara noastră ;
fețele lor 
sint îmbujorate ca fețele copiilor 
care se joacă in grădinițe 
Zilele trec, finind in mii nile lor 
un steag de lumină. 
Fericirea deschide ferestrele dimineții. 
Fii sigură:
la cină, va sta la masă cu noi zîmbind. 
Grăbește-te, dă-mi mina.
Zilele trec cintind.

Vino/

Planeta aceea fără graniți, fără bariere, 
cu steagurile larg desfășurate 
spre toate visele —
e viitorul.

Vino /
încotro 7 
Primăvara își lărgește cerul ei 
pentru toate cîntecele, 
pentru toți porumbeii > ---- 5
pentru statuile noastre muncitorești 
care se înalță peste plopi, 
peste turnuri, peste cer.

Dă-mi mina /
Fii sigură, 
ajunge să vrei 
și fiecare pas, e un salt spre miirte,

Urăbește-fe t
Ne vede, ne-aude viitorul 
Nu ne desparte de el 
decit o distanță ca intre două maluri de fluviu

Cîntă și tu / 
Cintind, legănăm valurile.
Dă-mi mina

să unim malurile.
ALKIS SEVAST1ANOS

m-auzi 7

Prea multă nehotărîre
Apreciată ca fruntașă 

a muncii culturale, cu
noscută bine în regiune 
prin cele peste 50 de 
spectacole prezentate în 
turneele din acest an, 
formația de teatru a 
C.S.H. nu și-a găsit încă, 
după foarte numeroase și 
îndelungi discuții formula 
repertoriului viitor. I.i 
urma premierei din mar
tie cu „Cetatea de foc" 
teatrul amator hunedorean 
a intrat într-o lungă tă
cere din care nu se poate 
hotărî să iasă. Cu cît- 
va timp în urmă colecti
vul artistic de conducere 
ajunsese la formula unui 

>

repertoriu care să cuprin
dă piesele „Ferestre des
chise" de Paul Everac 
(s-a făgăduit cu aceas
tă lucrare o premieră 
pentru luna iulie i) „Cale 
lungă" de Alexei Arbu
zov și „La telefon Tai- 
mirul". Ulterior, proiec
tul a fost părăsit și piese 
noi sînt în atenția con
ducerii teatrului.

E o lipsă de hotărîre 
care dăunează muncii cul
turale din orașul nostru. 
Problemele unui teatru 
muncitoresc alcătuit din 
amatori sînt suficient de 
complexe, de ce să fie 
încărcate și cu asemeneg 
tergiversări nedorite ?, j



VIAȚA DE PARTID

Prețul de cost
în centrul atenției organizației de bază

40 
A- 

de- 
to-

Colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de 
la secția I-a furnale din 
combinat s-a angajat încă 
de la începutul anului să 
obțină o scădere a prețu
lui de cost cu peste 
Iei pe tona de fontă, 
ceastă sarcină nu este 
loc ușoară, dar întru 
tul realizabilă. O condiție 
esențială pentru îndeplini
rea ei este îmbunătățirea 
continuă a muncii politice 
și organizatorice de par
tid. De aceea organizația, 
de partid, și-a îndreptat 
atenția în primul rînd spre 
ridicarea nivelului muncii 
de partid.

încă de la începutul a- 
nului organizația de bază 
a repartizat în fiecare bri
gadă și echipă membri și 
candidați de partid. In 
momentul de față la fie
care loc de muncă sînt 
comuniști. Pe lingă faptul 
că s-a asigurat o justă 
repartizare a comuniștilor, 
membrii biroului organiza- 
țieGțde bază răspund de 

un schimb, atît la 
t renul de încărcare cît și 
la platforma de jos. Ast
fel membrii biroului 
posibilitatea să stea 
vorbă în permanență cu 

despre felul 
îndeplinite sar- 

adu-

au 
de

furnaliștii 
cum slnt 
cinile de producție, 
cînd la cunoștință realiză
rile celorlalte schimburi și 
brigăzi, arătînd în același 
timp sarcinile ce trebuie 
realizate în perioada ur
mătoare. Membrii biroului 
organizației de bază infor
mează biroul săptăminal 
despre activitatea lor des
fășurată în mijlocul mun
citorilor.

In munca organizației 
de bază s-a statornicit o- 
biceiul de a acționa ime
diat, atunci cînd se con-

în

da

Pentru obținerea de rea
lizări cit mai frumoase m 
creșterea producției de 
energie electrică necesarii 
combinatului și la un preț 
dc cost cit mai ieftin, or
ganizația de bază, c< mile
tul sindical și conducerea 
secției centrale termo-elcc- 
trice a studiat și a găsit 
un sistem mai perfecțio
nat de organizare și ur
mărire a rezultatelor 
întrecere. In acest sens a- 
nalizînd la locurile 
muncă situația întrecerii 
socialiste s-a ajuns la 
concluzia că stabilirea 
unor obiective mai con
crete, urmărirea zilnică a 
■czultatelor, popularizarea 
lor cu ajutorul graficelor 
și prin diferite forme, vor 
cointeresa mai mult pe 
fiecare muncitor în obți
nerea celor mai frumoase 
rezultate. Acest lucru s-a 
și experimentat timp de 
2 luni de zile. întrecerea 
a fost organizată cu o- 
biective diferite, specific 
pentru cei ce lucrează ta 
exploatare și pentru cei ce 
lucrează la întreținere, de
oarece munca lor diferă.

Alături de. obiectivele 
(le bază — cum sînt func
ționarea agregatelor fără 
avarii și deranjamente, 
pentru asigurarea sectoa- 

stată unele neajunsuri ori- 
cît de mici în producție, 
mobilizînd în acest scop 
toate forțele.

Așa a acționat recent, 
cînd s-a constatat că nu 
sc respectă cu strictețe 
procesul tehnologic de pră- 
jire a sideritei și rețeta 
de încărcare a furnalelor. 
Pentru remedierea acestor 
neajunsuri s-a convocat de 
îndată o adunare generală 
a organizației de bază. 
Discuțiile au fost aprinse. 
Comuniștii au arătat care 
sînt cauzele: la începutul 
anului s-a adoptat un 
plan de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice menit să evi
te aceste neajunsuri. Con
ducerea sectorului deși a 
aplicat măsurile stabilite, 
totuși n-a controlat felul 
cum se realizează ele.

Adunarea organizației 
de bază a obligat—condu
cerea sectorului și în deo
sebi șefii de schimb să ia 
neîntîrziat măsuri pentru 
aplicarea întocmai la lo
curile de muncă respec
tive prevederile tehnico-or- 
ganizatorice. In același 
timp s-a format 2 colecti
ve care să facă propmeri 
pentru remedierea lipsuri
lor și găsirea celor mai 
bune soluții pentru redu
cerea prețului de cost. 
Din cele două colective 
fac parte 25 muncitori, 
ingineri și tehnicieni cum 
sînt tov. Hăulică Ioan, 
Scurtu Cornel, Gheorghioni 
Nicolae, Păcurar Lăscuț și 
alții. Un colectiv își des
fășoară activitatea pe pla
toul de încărcare iar ce
lălalt la descărcare. De 
asemenea în urma adună
rii, cei mai buni ingineri 
fiu ținut în fața agitato
rilor expuneri despre căile 
reducerii prețului de cost, 
reducerea consumului de 

CUM AM ORGANIZAT NOI 
ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

retor .cu energia electrică 
necesară, realizarea repa
rațiilor in termen și numai 
de calitate, efectuarea de 
economii — noi am in
clus drept criterii și alte 
obiective cum ar fi întă
rirea disciplinei in pro
ducție, dezvoltarea gustu
lui de a citi prin abona
rea fiecărui muncitor la 
diferite publicații, lichida
rea absențelor nemotiva
te. a intirzierilor, păstra
rea locului de muncă cu
rat și altele.

Ca să se poată deter
mina just la sfîrșit de 
lună care grupă sindicală 
ocupă locul de frunte s-a 
introdus un sistem de 
punctaj. Fiecărei grupe i 
se acordă inițial un fond 
de 2.500 puncte pe care 
trebuie să și-l mențină și 
poate să ciștige noi punc
te dacă agregatele la care 
lucrează funcționează nor
mal, dacă membrii grupei 
participă la munci patrio
tice, realizează diferite e- 
cfnomlltii f

combustibil etc. Tovarășul 
ing. Constantinescu Con 
stantin șeful secției da pil
dă a vorbit agitatorilor 
despre necesitatea întreți
nerii instalațiilor pentru 
reducerea opririlor acci
dentale. S-a organizat și 
mărit colectivul de agita
tori, activul fără de par
tid ; comitetul sindical a 
început să se ocupe în
deaproape de întrecerea 
socialistă, punînd la punct 
evidența operativă a rea
lizărilor pe fiecare briga
dă, schimb și popularizînd 
pe fruntași.

La scurt timp, roadele 
măsurilor luate de aduna
rea generală a comuniști
lor au început să se ara
te iar activitatea economi
că să se îmbunătățească 
continuu. Membrii celor 
două colective amintite au 
venit cu o serie de solu
ții și propuneri tehnico- 
organizatorice. Astfel ei au 
propus ca încărcarea la 
cuptoarele de prăjire să 
se facă corect și să func
ționeze în permanență cu 
capacele închise, iar side- 
rita prăjită să fie încăr
cată în vagonete in mod 
proporțional de la fiecare 
cuptor. De asemenea ei 
au propus să se reducă 
complet opririle acciden
tale a furnalelor și să 
scurteze cu 50 la sută

In cadrul unei adunări 
de partid unde s-a anali
zat situația abonamentelor 
la diferite publicații s-a a- 
juns la concluzia că este 
necesar ca și această pro
blemă să constituie un o- 
biectiv al întrecerii. S a 
hotărît ca din punctajul a- 
cordat inițial să se scadă 
cite 10 puncte pentru fie
care tovarăș neabonat la 
presă. întrecerea se urmă
rește zilnic, conducerea 
secției este informată la 
fiecare operativă despre 
activitatea depusă în 
schimburi, de care să țină 
seamă în stabilirea punc
tajului pe grupe. Pentru: 
a se cunoaște in orice zi 
și a crea opinie de masă 
împotriva celor ce obișnu
iau să săvîrșească diferi
te abateri de la discipli
na de producție, graficul' 
afișai are o rubrică spe- 

. dală unde cei în cauză 
sînt trecuți cu numele și 
fapta pentru care se sca
de din punctaj.

O altă metodă de ur
mărire a întrecerii a fost 

timpul de oprire planilicat 
pentru reparație. S-au fă
cut pesie 10 propuneri din 
care majoritatea au și fost 
aplicate. Astfel, luînd toa
te măsurile organizatorice 
din timp colectivul de în
treținere în frunte cu mai
ștrii Tacaci loaehim, Bi- 
mel Mihai și Scularu 
Gheorghe în ziua de 6 
iunie au reușit să repare 
furnalul în 15 ore în loc 
de 24 ore cît era planifi
cat pentru aceasta. La fel 
irdiciîe de utilizare a cup
toarelor înalte a ajuns Ia 
uniformitate pe metru 
cub volum util.

In urma măsurilor lua
te de organizația de bază 
ți a preocupării manifes
tate de către conducerea 
sectorului, harnicul co
lectiv de la secția I-a fur
nale a reușit ca în pri
mele 6 luni ale anului să 
realizeze o economie la 
prețul de cost 
milioane lei.

Organizația 
este hotrărită 
șoare o muncă și 
tensă pentru a atrage în
tregul colectiv la 
rea cu succes a 
for ce decurg din 
vele celui de-al
Congres al partidului, la 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinlor, la toți indicii 
de plan.

---- ..." ..

Noi membri și candidați de partid
Organizația de bază de la grupul IV construc

ții civile O.M. a primit In ultima perioadă în rîn- 
dul candidaților de partid 7 tovarăși, iar în rîndul 
membrilor dc partid 8 to vafăși. Cei primiți sînt 
constructori fruntași printre care îi. amintim pe 
Tîrvulea Victor, Fotescu loan, Balint Dumitru, Giu- 
fetu Constantin, Dortlef loan, Păsărelu Gheorghe 
și alții. j

de

de 
să

bază 
desfă- 

mai in-

realiza- 
sarcini- 
Directi-
IlI-lea

aceea de organizare a 
unor vizite la diferite lo
curi de muncă și in dife
rite schimburi. Ca urma
re, in luna iunie grupa 
sindicală condusă de ute- 
mistui Popescu Constan
tin a atins cel mai mare 
punctaj, obținind 2.640 
puncte, clasindu-se pe pri
mul loc. Din acestea, 140 
■ouncte le-a ciștigat numai 
prin participarea la dife
rite acțiuni patriotice. Iu 
cinstea Congresului parti- 
(fiului această grupă a co
lectat și predat o cantita
te de 6 800 kg. fier ve
chi. Menționăm că ea nu 
a pierdut in cursul lunii 
trecute nici un purici în 
întrecere.

Pe locul 2 se află gru
pa sindicală condusă de 
tovarășul Cucu Petru cu 

■2.560 puncte. Această gru
pă a pierdut insă 10 punc- 
■te din cauza tovarășei Lă- 
ipujan Armina care nu a 
'fost abonată la presă.

Pe ultimul loc, in între
cerea desfășurată in cursul 
lunii iunie (dintre cele 9

t C R E Ș COIDBSFiATUtUI

Au sosit jucăriile 1 „Eu vreâii o mașină, eu 0 trompetă, eu o păpușă!“ 
Viorel, Ionela, Ghiță sau Ionel și toți copiii de la creșa combinatului din 
O.AL și-au ales jucăria preferată și în bătaia razelor de soare se joacă 
în aer liber sub o supraveghere atentă.

Ne scriu corespondenții voluntari

O brigadă 
cu 

bun renume

deBrigada de producție 
la laminorul de 800 al că
rei responsabil este can
didatul de partid Vasile 
Oprescu, și-a cucerit in 
anul acesta un bun re
nume. Pe lingă faptul că 
și-a depășit planul de pro
ducție lună de lună, a- 
ceasta brigadă numără in 
rindul ei și mulți inova
tori și raționalizatori. Spre 
exemplu, tehnicianul bri
găzii, comunistul Ncdelcu 

grupe) s-au clasat tova
rășii din grupa condusă 
de tovarășul Berbec Ni- 
colae. Ei au mai ciștigat 
abia 15 puncte, dar au 
pierdut 280 puncte. Să 
vedem cauzele. Fochistul 
Faur Petru lipsind 2 zile 
nemotivat a cauzat pier
derea a 100 puncte; alțt 
fochiști ca tovarășii Ca
zan Sabin, Rotaru loan 
și Țipcu Vasile, care din 
neatenție au provocat un 
deranjament la cazanul 
Esslingen nr. 1, au făcut 
să se piardă încă 100 
puncte; Florea loan și 
Rotaru Constantin au dor
mit în timpul serviciului 
și au cauzat pierderea a 
încă 50 puncte de aseme
nea Faur Petru, Cănuci 
Iosif și Gheobel Mihai au 
cauzat pierderea altor 30 
puncte, prin tntlrzieri de 
la serviciu și neabonarea 
la presă.

Se constată că acest sis
tem de organizate și ur
mărire a întrecerii socia
liste este eficace, stimula
tiv, mobilizator și creează 
opinie de masă împotriva 
celot cate creau greutăți 
In buna funcționate a a- 
gregatelor, in realizarea 

lng. RUSAN ERONIM

(Continuare în pag. 4-a) 

Nicolae, a adus, nu de 
mult, unele modificări pro
cesului tehnologic al la
minării oțelului special 
pentru electrozi, reușind 
astfel să mărească viteza 
de laminare de la 12 lin
gouri pe oră cit se realiza 
înainte vreme la 17. De a- 
temenea, prin modificările 
aduse s-a reușit ca pro
ducția laminată să spo
rească cu 15 tone pe ord,

P. MIHAI

Din 
activitatea 

tinerilor 
oțelari

se

ac'nr.

In dorința vie de a 
număra printre fruntașii 
combinatului nostru, tine
rii de la oțelăria Martin 

1 au înscris în
tivitatea lor din ultima 
vreme o serie de succese 
lăudabile. In afară ne im
portantele cantități de 
oțel elaborate peste plan, 
ei au efectuat pînă acum 
și un număr de aproape 
800 ore muncă voluntară 
Din acestea, 271 ore au 
fost efectuate la diferite 
lucrări pe șantierul de cop. 
strucție a celui de al IV- 
tea cuptor Martin, 383 ofa 
la conducta de apă pota
bilă 
132 
din
cea 
oțelari au colectat de la

Boș -- Hunedoara șl 
ore la munci agricol» 
cadrul G.A.S. din Bîr- 
Mică. Totodată, tinerii

Realizările
Penfftt a da în exploa

tare cît mai curînd cel 
de al 4-lea cuptor de la 
oțelăria nouă montorii ce 
lucrează la prelungirea 
halei desfășoară larg în
trecerea socialistă. Ei s-au 
angajat ca lucrările de 
montaj ce revin șantieru- 

începutul anului și pînâ 
acum o cantitate de pesta 
1.300 tone fier vechi.

GAMAN LAMBRACHB

Succese 
la I. G. O. H.

In aceste zile, în toate 
sectoarele dc activitate ale 
I.G.O. Hunedoara se mun
cește cu un deosebit en
tuziasm. Muncitorii, tehni
cienii și funcționarii st 
străduiesc să traducă în 
fapte mărețele sarcini tra
sate de Cel dc-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. șf să 
deservească în Cele mal 
bune condițiuni pe locuito
rii Hunedoarei. Ga rezultat 
al întrecerii ce se desfă
șoară cu intensitate, pla* 
nul la energia electrică pe 
luna iunie a fost depășit 
cu 7 la sută, la apa po
tabilă planul a fost rea
lizat în proporție de 100 
la suta, la transporturi în 
comun 146 la sută, secto
rul sera de flori, parcuri 
și zone verzi 296 la sută, 
diverse prestații 144 la 
sută, gospodăriri comuna
le 105 la sută etc.

Fruntași pe întreprinde
re s-au situat tovărășii, 
I.ăzărescu Ioan de la trân» 
sporturi in comun care ă 
economisit un procent de 
5 Iă sută combustibil, Ero
dau Gheorghe, Zaboș Ate> 
xandru, Baba Livia, Hai
duc Elena, Peter Ștefan, 
și alții.

U. SERAFIM

montorilor
lui 3, să le termine eu 
8 zile înainte de terme» 
itul prevăzut de grafic.

Conduși de maistrul 
Mîțu Petru ttlonfofii Cu» 
clulubă Mircea, FirU 
Constantin, Donochi Ște» 
fan se află în fruntea în* 
trecerii, __ .
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și Mircea Penescu, maistrul Stanciu Aurel. Ea 
constă in folosirea minereului pe vatră în locul fie
rului vechi. Oficial inova ției i se spune „Reducerea 
timpului de reparații la cald și ajustărilor între 
șarje".

Ca in totdeauna atunci cind trebuie trecut pes
te vechi zăgazuri, au fost ftăniîntări, îndoieli și de 
astădată. Trei milioane economii pe un an (ante- 
calculate) erau însă o tentație mare. In afară de 
aceasta ele aduceau foloase deosebite în scurtarea 
timpului de șarjă. Iată care erau acestea : se re
ducea timpul de reparații la cald de la C—8 la 
sută în 1959 la cca. 4 la sută fin iunie 1950 a fost 
de 3,67) : se reducea de asemenea timpul de ajus
tare între șarje de la 60 minute la cca. 32 minute 
și se mărea durabilitatea vetrelor exciuzîndu-se 
complet perforările de vatră.

O altă inovație despre care oțelarii vorbesc cu 
inîndrie este cea realizată de comuniștii Eugen Da- 
itjianoiu și Octavian Palcău care constă în mări

rea capacității oalei de turnare fapt ce duce la 
mărirea greutății medii pe șarjă. Anuai oțelarii pot 
da, datorită acestei inova ții, 20.000 tone oțel pes
te plan.

Pentru reducerea consumurilor specifice, un alț 
colectiv a înlocuit podul de turnare din fontă exis
tent, cu un pod de turnare de oțel înzidii cu pla
că de fontă, inovație care va fi aplicată peste 2-3 
săptămîni. Un aspect al preocupărilor în problema 
perfecționării tehnologiei de iurnare este și îmbună
tățirea suprafeței lingoului prin utilizarea ca auto- 
unguent a petrolatumului iar un alt aspect în a- 
ceastă privință a fost reglarea automată a injec- 
toarelor la cuptoarele Martin de 185 tone, inovație 
care aparține unui colectiv în parte cu inginerul 
comunist Farkaș Zaharia.

Despre ceasurile nenumărate petrecute în oțelă- 
rie, în dogoarea flăcărilor, aproape, tot mai aproape 
de inima cuptorului nu pot vorbi nici chiar cei 
ce le-au trăit. Intre oțelâii sini, mulți oameni înain
tați, preocupați de îmbuna lățirea procesul tehnologic, 
inovatori — promovatori ai noului.

SPORT • SPORT 9 SPORT
Campionatul regional de calificare

Au început să se des
fășoare întrecerile din ca
drul fazei de calificare în 
campionatul regional de 
fotbal. Participă zece e- 
c'nipe, în două serii. Cam
pioana orașului nostru, 
Corvinul II C.S.IE (Tur
nătoria), jucînd ieri la 
Deva a întrecut ușor echi
pa Baia de Criș. Scor 6-2 
(2-0).

Ilunsdorenii au aliniat 
formația: Laros H. — Tu
dor Gh., Munteanu M., 
Morcov V. — Cuțuchis

D., Duțu N. — Ionescn 
V., Cepan E., Ferencz L., 
Bekeș I., Avram E. Au 
marcat Ferencz (4), lo- 
nescu și Bekeș. Duminica 
viitoare formația noastră

joacă în etapa a Il-a a- 
aceleiași competiții cu Jiul 
11. Primele două clasate 
din fiecare serie se cali
fică în campionatul re
gional.

CONCURS ATLETIC
Atleții clubului sportiv 

Corvinul participînd la un 
concurs care s-a desfășu
rat la Deva, s-au compor
tat foarte bine, cîștigînd 
primele locuri atît la fete 
cît și Ia băieți.

Cele mai bune rezultate

au fost înregistrate do 
Inge Knobloch, care a 
cîștigat 5 probe, Elena 
Bințințan și Dinu Dră- 
gan, care în cele 3 pro
be în care a ieșit victo
rios a obținut timpuri 
bune.

Un nou record mondial

Se așteaptă 
un răspuns faptic

Atelierul mecanic al 
Combinatului a fost pus 
in ultimate luni in fața 
unor greutăți cu totul ne- 
justificale care condițio
nează neindeplinirea pla
nului de producție. Sezi- 
sat, biroul organizației ele 
bază a pus în discuția co
muniștilor deficientele e- 
xisiente. Dezbaterile s-cai 
purtat in jurul unor fapie 
cunoscute : că secția me
canică duce lipsa de ți
nu mite scule (freze, plă
cuțe din metale dure, li
nele mașini unelte — pre
văzute in proiect), că c- 
numiți maiștri ca Popes
cu Constantin nu se a- 
chită conștiincios de sar
cini, tovarășii Răuță Tra
ian și Popa Vasile obiș
nuiesc să normeze piese
le date in lucru nu pe te
ren, ci din birou e'c.

Principalul obiecția de 
discuție a fost însă și 
continuă să fie, primirea 
planului lunar de lucra, 
sau mai precis, elabora
rea lui la timp dc către 
serviciul fabricație C.S.H., 
al cărui șef este tovară
șul inginer Ciocirlie Sa
bin. Normal planul ar 
trebui să fie predat sec
ției cu citeva zile înain
te. timp in care secția 
să-și poată planifica lu
crul, să ‘întocmească gra
ficul de producție pe 
schimburi, mașini etc. deci 
să-și organizeze lucrul 
In realitate secția pri
mește planai după data 
de întîi a lunii, cu 2-6 
zile mai ttrziu. Din a- 
ceastă cauză în primele 
zile ale lunii, atelierul 
mecanic lucrează eu o 
productivitate scăzută, sub 
capacitatea mașiniior, ca 
apoi să se aglomereze 
să se facă intervenții 
pentru executarea piese
lor (planificate pentru e- 
xecutare în primite zile 
ale lunii). Cauze sint 
multe. Iată citeva: co
menzile se întocmesc și 
se trimit cu inttrziere. 
Exemplu piesele din co- 
nirul de 800 mm., 1.039— 
rația cuptorului 2 de la 
oțelăria Martin 1, au fost 
planificate a fi executa
te în atelierul mecanic 
in prima decadă a lunii 
iunie, dar ele nu au fost 
date spre prelucrare la 
țitnp^

NOTE — NOTE — NOTE
Aceeași situație s-a in- 

timplat și cu comenzile 
nr 560—426 de la lami
norul de 800 mm., ID39— 
669—990 de la laminorul 
de 650 mm. și altele 
Deși unele, după grafic 
trebuia să fie prelucrate, 
e.’e nu erau încă termi
nate la turnătorie sau 
la forje. O altă greutate 
o constituie făptui că 
semnele de prelucrare din 
unele desene nu cores
pund cu ceea ce indică 
fișele de comandă, fapt 
pentru eare normatorii de 
la. atelierul mecanic nu 
pot elibera buletine de 
lucru, iar maiștrii sint 
nevoiți să piardă timp 
prețios pentru rezolvarea 
unor asemenea deficiente. 
Cazuri asemănătoare s au 
întimplat cu desenele șt 
comenzile elaborate pen
tru executarea pieselor de 
schimb la reparația cup
torului nr. 2 de ia oțe
lăria Martin I și altele

Muncitorii secției me
canică se întreabă: cind 
va lichida serviciul de 
fabricație al C.S.H. cu 
astfel de deficiențe 2

Absenfi 
la aefiunile 
gospodărești

Nu de mult, în jurul 
blocului nr. 39 din O.M, 
— bloc cu un număr de 
9C apartamente — a fost 
construită o stradă care 
va duce la îmbunătățirea 
circulației și la continua 
înfrumusețare a O.M.-ului. 
In urma construirii aces
tei străzi, au rămas îm
prăștiate în jurul blocului 
o serie de resturi de ma
teriale. Pentru înlăturarea 
lor, locatarii susnurnitu- 
lui bloc au ieșit într una 
din zile la muncă volun
tară, strîngînd importante

-----------------w------------- -—
In fruntea întrecerii 

socialiste
Lucrările de la noile 

cuptoare adinei de la bla
ming înaintează rapid. 
Mentorii asamblează pie
sele metalice ale ultimu
lui cuptor, în timp ce lu
crările de la celelalte cup
toare se află în stadia de 

cantități de pămînt, nisip, 
piatră etc.

Dacă majoritatea loca
tarilor din acest bloc au 
răspuns chemării respon
sabilului, nu același lu
cru l-au făcut însă o 
bună parte din cei de pe 
scara A. In afară de to
varășele Prodan Ana, Pa
vel Elisabeta, Pangas 
Lela și Ciubuc Maria, res
tul de locatari nu au 
înțeles să participe la 
munca voluntară organi
zată. Nici chiar respon
sabilul scării, tovarășul 
Alecu, n-a binevoit să 
dea o mînă de ajutor Ia 
mobilizarea oamenilor la 
curățirea străzii. Ce au 
de spus acei tovarăși care 
au stat pur și simplu pa
sivi față de munca celor
lalți locatari din blocul 
39?

A. PAI ULESGU 
corespondent

Urmări neplăcute
Intr-una din zilele tre

cute am mers ia magazi
nul universal din O. Al. 
unde am făcut anumite 
cumpărături. Printre al
tele, de la raionul par
fumerie mi-am luat, în 
două sticulțe aduse de a- 
casă, ulei de păr și „co.- 
louie" vărsată. Cu toate 
că an; observat că vîn- 
zătoarea mi a măsurat 
„colonia" cu același cilin
dru, măsurătoarea cu care 
pusese uleiul de păr, to
tuși nu mi-am dat sea
ma că se poate întîmpla 
ceva. Acest ceva însă 
l-am observat abia mai 
tîrziu cînd am dat cu co
lonia cumpărată pe haine 
și cînd pe stofă au ră
mas niște pete care erau 
tocmai rezultatul combi
nației — ulei — colonie.

CARBUNARU ZOE 
locuitor O. M.

finisare. Pe primul loc în 
întrecerea socialistă ce se 
desfășoară pe acest șan
tier pentru scurtarea ter
menelor de punere in 
funcțiune a cuptoarelor a- 
dînci se află tovarășii Ra- 
duli Ștefan, Peters Alexan
dru și Marin Nicolae,

; OAMENII MUNCII
i propun <

Cîțva oameni ai mu ncii din orașul Hunedoara 
s-au adresat redacției cu propuneri privind înfru
musețarea orașului și mai buna organizare a trans
portului în comun.

Tovarășul KRAPT NA
TAN de la oțelăria Mar
tin nr.2: „Sint de pe pla
iuri moldovene, dar iubesc 
Hunedoara mai mult ca 
oricare oraș. Cine știe 
cum a fost ea altădată și 
cine trăiește azi aici nu 
poate să simtă altfel. Sub 
privirea noastră s-au fău
rit uriașele transformări: 
orașul nou cu zonele ver
zi și flori se dezvoltă și 
se înfrumusețează din zi 
în zi, la fel ca și uzina 
— rezultate ale politicii 
înțelepte a partidului de 
construcție socialistă a ță
rii.

Cu părere de rău, ve
dem însă, că nu peste iot 
se păstrează și se îngri
jesc așa cum ar trebui 
zonele verzi. In stațiile.de 
așteptare a autobuzelor, 
zonele verzi sint călcate 
de diferiți călători. In a- 
cest sens propun ca la fie
care loc stabilit peniru 
oprirea autobuzelor să se 
amenajeze cite un platou

Eforturi canalizate pe un făgaș sănătos
împărtășim bucuros a- 

cel punct de vedere po
trivit căreia Hunedoara 
se transformă pe zi ce 
trece intr-un oraș al flo
rilor și al zonelor verzi. 
Cifrele care stau mărtu
rie acestui lucru sint 
mai mult decît edifica
toare. In acest an de pil
dă au participat la acțiu
nile cu caracter patrio
tic un număr însemnat 
de cetățeni prestind cca. 
614.000 ore muncă vo
luntară. Exprimind va
loric lucrările efectuate, 
calculele conduc la suma 
de peste 1.400.000 lei. Au 
[ost plantați pină in pre
zent peste 1.200 pomi or
namentali, 28.000 bucăți 
flori, 2.350 bucăți tran
dafiri, 6.000 flori perene 
etc.

In dosul acestor cifre, 
lapidare, stau in primul 
rind entuziasmul cetățe
nilor orașului, entuziasm 
care spre deosebire de 
alți ani îmbracă forma 

destinat călătorilor. Tot 
acolo să fie fixat cite un 
coș pentru hirtii, deoarece 
mulți cetățeni aruncă bi, 
tetele pe trotuare sau stră
zi,

Tovarășii PALCAU OC
TAVIAN și NICOLAE DA
NILA de la laminorul 
de. 1.000 mm. „Intru cit 
un mare număr de mun
citori care lucrează la la- 
minoarele de 1.000 mm. și 
650 mm., la distilăria de 
gudroane etc. locuiesc in 
blocurile de la poșta nouă 
— unde urmează să se 
dea în folosință noi apar
tamente — propunem ca 
un autobus care duce pe 
muncitori la lucru in di
recția blumingului să ple
ce din stația cinematogra
ful „Victoria", deoarece in 
momentul actual cei ce 
lucrează în secțiile aminti
te sint nevoiți să aștepte 
autobusele fie in stațiile 
din O.M., fie în centrul 
orașului vechi, sau la 
gară,

unor acțiuni bine contu
rate și orientate.

Comitetul executiv al 
sfatului popular a con
ceput din timp un plan 
de acțiune corespunză
tor. Cei care au făcut 
cunoscut prevederile pla
nului și care au îmbăr
bătat masele prin exem

Din activitatea sfatului popular

plul personal au fost de
putății.

Chemarea la întrecere 
a constituit atît pentru 
comitetul executiv cît șl 
pentru deputali un mi
nunat prilej de a întări 
comitetele de cetățeni. 
Eolosindu-se de experien
ța anilor trecuți comite
tul executiv a găsit ca
lea spre noi metode or
ganizatorice care au sti
mulat munca de gospo
dărire și înfrumusețare a 
orașului. In ultimul timp

In cadrul întrecerilor 
eelei de-a XIII-a ediție a 
campionatelor republicane, 
ieri pe stadionul Republi
cii din capitală Iolanda 
Balazs a ștabjljt un nou

•   —-———i.. i J..    ?

Cum am organizat noi
întrecerea socialistă

(Urmare din pag. II)-a)

sarcinilor de plan și ob
ținerea de economii. Ast
fel numai in două luni de 
la aplicarea acestor obiec
tive in întrecere ș-a reu
șit să se obțină o serie 
de rezultate însemnate. 
Dacă in luna aprilie au 
lipsit nemotivat de la ser
viciu 10 tovarăși, in luna 
iunie numărul lor a scăzut 
la 3. In general numărul 
abaterilor de la discipli
na de producție a scăzut 
luna trecută, față de ace
eași perioadă, cu 50 la 
sută.

Trebuie spus că rezulta
tele celor două luni au a- 
vut un rol hotăritor în 
realizarea planului semes
trial la energie electrică 
cu 15 zile mal devreme, 
dîndu-se numai în luna 
iunie 561.250 Kwh oră pes
te plan, iar la prețul de 
cost economiile calculate

au fost decernate diplo
me și drapele de comi
tete fruntașe.

Astfel drapelul de frun 
laș pentru locul 1 a fosl 
decernat comitetului de 
De strada Brîncuș. Pe 
tocul doi s-a clasai co
mitetul de bloc de la 
blocul nr. 3, iar locul

III a fost obținut de 
comitetul blocului nr. 63

In această direcție re
zultate frumoase a ob
ținut și tovarășa depu
tată Rejeb Elena din 
circumscripția nr. 26 
care a sprijinit acțiunile 
întreprinse de comitetul 
executiv, a mobilizat ce
tățenii la munci patrioti
ce reușindu-se prinir-o 
bună gospodărire și în
treținere a zonelor verzi, 
să se schimbe aspectul 
acestei circumscripții. 

record mondial la săritura 
în înălțime.

Noua performanță mon
dială stabilită cu această 
ocazie de renumita noas
tră atletă este de 1.83 m.

pe primele 5 luni rezul
tă peste 1.027.000 lei' t 
efort propriu. Rezultai??!: 
dovedesc hărnicia colecti
vului nostru, care însu
flețit de Documentele ce
lui de-al III-lea Congres 
al partidului a pornit mai 
hotărit la muncă pentru 
obținerea de realizări și 
mai importante.

Fruntași în muncă
La 8 iulje nțontorji șan

tierului 3 au terminat lu
crările la macaraua Tei- 
gler de la bluming. In a- 
ceeași zi macaraua a in
trat în rodaj.

Printre cei care s-au e- ■ 
vidențiat în mod ăedSeiâf' 
sînt: șeful brigăzi) de 
montori Hotvoni Carol 
pi'ecum și monțorii Tîrnă- 
veanu Vasile și Petru Ni
colae.

Tovarășul Iacob Ies if 
deputat în suburbia Ră 
Căștie prin acțiunile în
treprinse cu cetățenii su
burbiei au reușit să a- 
menajeze in bune condi- 
fiuni drumul Hunedoara- 
Răcăștie. Rezultate îmbu
curătoare au obținut șl 
ceilalți deputați ai sfatu
lui popular orășenesc.

T aptul că înaintăm cu 
pași de uriași spre o ur
banistică modernă, dem
nă de epoca noastră, con 
stitule garanția obținerii 
de noi succese pe acest 
tărim.

De aceea se impune 
lărgirea ariei preocupării 
deputaților, înarmării a- 
ceslora cu cele mai efi
ciente metode de muncă 
pentru că la riadul lor 
să reușească să atragă 
pe toți cetățenii orașului 
la acțiuni cu mare efi
ciență economică

A N,
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