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CORESPONDENȚII 
VOLUNTARI - 
ajutoare 
prețioase 

ale ziarului
Primind Cu mîndrie și 

deplină satisfacție lumi
nosul pogram elaborat d« 
cel de-al III-lea Congres 
al partidului nostru, side
rurgiștii și constructorii 
hunedoreni, cît și ceilalți 
oameni ai muncii din ora
șul Hunedoara au studiat 
raportul C.G. al P.M.R. 
prezentat de tovarășul 
Ciheorghe Gheorghlu-Dej 
și^au aprobat cu bucurie 
•Wârîrile stabilite pentru 
planul de șase ani și schi
ța programului economic 
pe 15 ani. In adunările ce 
au avut loc, membrii și 
candidați! de partid, pre- 
cum și ceilalți oameni ai 
muncii și-au manifestat cu 
putere bucuria și entuzias
mul îața au — —» 
leaptă a partidului, față de 
grija sa nețărmurită pentru 
propășirea patriei și făuri
rea unei vieți tot mai fe
ricite pentru întregul popor 
muncitor.

Însuflețiți de raportul 
Comitetului Central prezen- 
iat la Congres, harnicii si. 
derurgiști și constructori 
au hotărît să dezvolte șl pe 
maf departe succesele ob
ținute în cinstea acestui 
măreț eveniment, să dea 
întrecerii socialiste o am, 
ploare și mai mare pentru

1

\ Piloți mulțt înseamnă 
l cocs mult. Lucrul aces- 
) ta îl știu mai bine cei 
Jce lucrează la cocserie.

Dar cum să se obțină 
mai mulți piloți este o 
chestiune de strictă spe
cialitate, pentru că in- 

\ tervin mașinile care fac 
l piloții — niște adevărați 
l coloși pe roți, 
f de motoare și 
Im; — intervin 
) și In special 
* care conduc aceste ma- 
7 șini. Oamenii slut de 
f fapt factorul hotăritor. 
\ ...In urmă cu cîteva
I luni — ne povestește co- 
\ mumstul Butulescu Gh„ 
f secretarul organizației 
\ de bază de la baterie 
f aveam multe necazuri 
Î pricinuite de faptul că 

indiferent cît lucra un 
om de la mașină tiu se 
putea face o diferențiere 
intre 
tuia.

fiere nu stimula pe frun
tași,
cei care lucrau mai rău 
pentru a ajunge din ur
mă fruntașii. Ce să fa
cem? Am tot chibzuit..,

cu 2eci 
me caniș- 
oamenii, 
oamenii.

munca lui și a al-
Această nediferen-

nu cointeresa pe

■i

înfăptuind sarcinile trasate de partid
în 12 zile

Siderurgiștii hunedore
ni se străduiesc să tra
ducă în viață sarcinile 
economice trasate prin 
Directivele Congresului al 
III-lea al partidului, cu 
privire la sporirea con
tinuă a producției și pro
ductivității muncii. Ca 
urmare, în primele 12 
zile ale lunii iulie a.c. de 
pildă, muncitorii din com
binat au produs peste 
plan 622 tone fontă, 1816 
tone oțel Martin și elec
tric, 1.132 tone laminate 
și 104 tone cocs meta
lurgic de bună calitate.

Intensificînd 
întrecerea 
socialistă

l-a
au

SO-
noi

cost cu 
de fontă.
iulie — 

[ost scă
pa tonă.

Muncitorii secției 
furnale din combinat 
mțrnsțlicat întrecerea 
Udării și obținerii de 
succese in producție. Ast
fel, in perioada 1—12 iu
lie furnaliștii au dat mai 
mult de 309 tone fontă 
peste prevedrilc planului. 
In aceeași perioadă ei au 
redus prețul de 
401 lei pe tona 
In ziua de 10 
prețul de cost a 
zut cu 45,79 lei 
acesta constituind un nou 
record.

Demn de remarcat este 
și faptul că de la 1 ia
nuarie și pînă la 12 iulie 
a.c. colectivul de muncă

unor 
aceste 

bine 
mașina 
pentru

Rezultatul. Cei ce plă
mădesc cocsul s-au adu
nat să discute. Să gă
sească soluția. A joși o 
ședință „furtunoasă*.

S-a arătat că 
mecanici de pe 
mașini le părea 
cînd vedeau că 
lor este defectă, 
că aveau prilejul să se 
mai „desmorțească" pu
țin.

— Las-că lucrează cei
lalți și pentru mine, spu
neau aceștia

Pină cînd venea lăcă
tușul, electricianul, pină 
să vadă despre ce-i vor
ba, apoi să-și aducă 
sculele, să se apuce de 
lucru timpul trecea. 
Schimbul trecea... suna 
sirena și gata... Erau 
defecțiuni mărunte pe 

care le putea repara și me
canicul care manevra 
mașina, dar acesta 
spunea „...nu este 
competența mea. Nu 
bag".

Ba mal exista și

își 
da 

mă

uri

al furnalelor 1-4 a pro
dus peste sarcinile de 
plan 12.103 tone fontă.

Sporesc producția
de ofei

Lupta pentru a produ
ce oțel mai mult și de 
calitate superioară, așa 
cum prevăd Directivele 
planului de 6 ani, a căpă
tat o mare amploare la 
oțelăria nr. 2. In prima 
decadă a lunii iulie din 
anul 1960, oțelarii aces
tei secții au elaborat cu 
1.402 tone mal mult oțel 
decit prevedea planul de 
producție. O contribuție 
esențială la dobîndirea 
succeselor arătate mai. 
sus au adus echipele prim- 
topitorilor Biînzei Mihai, 
Oprișa Avram și Marian 
Axente, care au produs 
între 112 și 136 tone oțel 
în afară de angajamentul

'w'
Oțelarii de la secția l-a 

muncind cu entuziasm 
pentru a da patriei cil 
mai mult oțel au reușit

Veselie, voie bună întil- 
nești adesea la colectiviș
tii din Zlaști. In fotogra
fia alăturată vă prezen
tăm trei colectiviști: Gos- 
tian Liviu împreună cu 
soția și cu Drăgoi Elisa- 
beta. Se întorc acasă bu
curoși de rezultatele ob
ținute pe holdele gospo
dăriei.

alt aspect. Spargerile de 
piloți. Spargerile înseam
nă lucru de pomană Se 
lucrează la un pilot pen
tru ca imediat să fie... 
trintit pe rampă. Căr
bunele era apoi adunat, 
trimis înapoi, pentru a 
se comprima din nou. A-

i^,nnădi-

cest lucru însă se fă
cea cu mult efort și pe 
deasupra cărbunele se a- 
mesteca. La pilotul care 
se întrebuința cărbuni 
din spargeri nu se rcsJ 
pecta cu strictețe rețeta 
stabilită, cocsul era mai 
slab...

Existau deci multe 
neajunsuri. O singură 
cifră. In luna mai spar- 
gerile de piloți au fost 
de 41,8 kg. pe pilot. Asta 
înseamnă că la fiecare 
pilot spargerile erau cu 
5,8 kg. mai mult de cit 
norma stabilită. Iar la 
cîteva mii de piloți spar- 

să producă peste plan în 
11 zile ale lunii iulie a.c. 
886 tone de oțel. Aceste 
realizări au fost posibile 
datorită îmbunătățirii in
dicilor de utilizare a cup
toarelor. In frunte se află 
echipele de la cuptoarele 
nr. 1 și nr. 2 printre 
care trebuiesc menționa
te cele conduse de tova
rășii Mihăilă Simion, For
ța Petru, Stratulat Dumi
tru și Ilea Gheorghe.

Noi propuneri 
de inovații

Luptînd pentru traduce
rea în viață a hotărîri-

gerile rezultate demon
strau că din această 
cantitate s-ar fi putut 
face încă cîțiva zeci de 
piloți in plus.

Ce mai la deal la 
vale... a [ost o ședință 
,Jare“.

Care au fost rezulta
tele? S-au putui vedea 
la sfirșitul lunii iunie. 
Și pentru că cifrele au 
darul de a exprima con
cis munca să . cităm. 
Spargeri 280 kg. pe pi
lot, adică cu 7,4 kg. mai 
puțin decit admis. Adău- 
gindu-se și faptul că me
canicii au început să 
se preocupe îndeaproa
pe de mașini, de între
ținerea lor, e cea mat 
bună demonstrație că 
ședința n-a fost zadar
nică.'Ba mai mult cei 
care doborau „recordul" 
la spargeri au reușit nu 
numai să le reducă pînă 
la limita admisă ci să 
treacă cu mult sub ea.
Cîteva exemple din cete 
mai elocvente. Tovarășul

în acest număr:
Mai bine, mai operaiiv, 

mai aproape de proble
mele muncii
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Calitatea de comunist — 
celor mai buni
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La izvorul cunoștințelor 
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Electricienii
is» (pag- 4-a) 

muncitorii, 
inginerii 

siderurgic

lor Congresului al III-lea 
al partidului, 
tehnicienii și 
combinatului
Hunedoara propun o se
rie de inovații în sco
pul măririi producției și 
productivității muncii, pen
tru cît mai multe econo
mii. Astfel, la cabinetul 
tehnic s-au înregistrat din 
20 iunie pînă în prezent 
28 de inovații. De la în
ceputul anului 
cum au fost 
cabinetului un 
369 inovații, 
realizate prin 
acestora depășesc 
de 7.800.000 lei

și pînă a- 
prezentate 
număr da 

Economiile 
aplicarea 

suma

Marcovici loan, în luna t 
mai a avut 760 kg. j 
spargeri pe pilot, în luna / 
iunie 18 j kg.; Cătană t 
Adalbert — in mai 68,5 ) 

pe pilot, în luna iu- \ 
ma cu 1,9 kg. sub nor- 1 
ma admisă, iar tovarăș k 
șil Ciobanu Constantin 1 
și Zamfir Constantin \ 
care în luna mai au a- j 
vut spargeri 45,7 kg. pi- ( 
lot, în luna iunie aces- \ 
tea au reprezentat doar ? 
0/5 kg. Este un succes, ] 
o victorie care ilustrează / 
că dacă forța colectiva- S 
lui este bine canalizată J 
rezultatele sînt și ele \ 
dintre cele mai bune. -4- 1 
ceste fapte ilustrează că ( 
cel mai bun sprijin care j 
poate fi acordat celor ră- ( 
mași în urmă este spri
jinul colectivului.

Azi dacă mergi 
cocserie n-ai să mai vezi 
o mașină care nu lu
crează din cauza unor 
„mărunțișuri", pentru că 
defecțiunile mărunte sînt 
înlăturate chiar de cei 
care spuneau că nu-i de 
competența lor..,

A.

la

Interviu cu tovarășul inginer 
KRAFT NATAN 
șef adjunct al secției 
oțelăria Martin nr. II

Siderurgiștii hunedoreni au primit și dezbătut 
Directivele și documentele Congresului ăl III-lea al 
partidului nostru cu un entuziasm deosebit. In ca
drul planului de 6 ani de dezvoltare a economici 
naționale se prevede că : „Sporul producției 1. țel 
va fi obținut în principal prin dezvoltarea c, .ariei 
de Ia Hunedoara și construirea de noi cuptoare 
electrice. Pe de altă parte oțelarii vor trebui să spo
rească productivitatea cuptoarelor Martin în medie 
cu 40 la sută față de anul 1959, sâ-și însu 
șească și să extindă producția de noi tipuri de oțe
luri pentru rulmenți, pentru industria electrotehni
că, producția de oțeluri inoxidabile pentru utilaje 
chimice și petroliere, con centrîndu-și eforturile pen
tru îmbunătățirea calității oțelului, în vederea re
ducerii greutății mașinilor, a construcțiilor metalice 
și economisirii metalului".

(Continuare In pag. IV-a)

Ținînd seama de sarcinile mărețe ce stau în 
fața oțelarilor hunedoreni, redacția a adresat două 
întrebări tovarășului inginer Kraft Natan — șef 
adjunct la oțelăria Martin nr. II.

ÎNTREBARE: Care este baza de plecare în 
activitatea colectivului dumneavoastră pentru reali
zarea sarcinilor puse de Congresul al III-lea al 
P.M.R., cu privire la îmbunătățirea productivității 
cuptoarelor Martin cu 40 la sută ?

RĂSPUNS : Pentru colectivul oțelăriei noastre, 
problema creșterii productivității cuptoarelor Martin’ 
a fost și este o preocupare permanentă. Hotărîrea 
plenarei C.G. al P.M.R. din noiembrie 1958 cu prl- 
vire Ia utilizarea la maximum a agregatelor și a- 
jungerea din urmă a țărilor înaintate din C.A.E.R. 
a constituit pentru noi baza de plecare pentru ob
ținerea de indici economici cît mai înalți.

Anul 1959 a fost anul de pregătire și formare a 
cadrelor pentru mînuirea unor asemenea agregate 
construite cu un înalt grad de tehnicitate. “ In 
urma măsurilor luate de îmbunătățire calitativă a 
muncii organizației de partid, a introducerii meto
delor înaintate de lucru, s-a ajuns ca în trimes
trul IV al anului trecut să se obțină o cotitură în 

(Continuare în pag. 3-aț

—-----

295 tone fier vechi 
colectat pentru oțetăriile 

Hunedoarei
Membrii brigăzii de 

muncă patriotică nr. 2 din 
cadrul organizației de ba
ză U.T.M. a Trustului de 
utilaj greu au colectat și 
predat l.C.M.-ului cantita
tea de 295 tone fier vechi, 
de la începutul anului și 
pînă în prezent. Astfel, an
gajamentul de a preda 
259 tone fier vechi în a- 
cest an a fost îndeplinit 
Încă din luna trecută.

In cinstea celui de-al 
111-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitor, tine, 
rii de la T.U.G. și-au luat

________________ 44.

ȘEDINȚA DE BIROU 
a comitetului orășenesc 

al femeilor
după amiază a avut 
ședință a biroului

Ieri 
loc o 
Comitetului orășenesc al 
femeilor din Hunedoara, 
în cadrul căreia a fost a- 
nalizată activitatea depu
să pentru mobilizarea fe
meilor din Zlaști la dife-

Un nou curs
Comisia de femei a 

C.S.H, în colaborare cu 
colectivul de conducere 
al clubului muncitoresc 
„Siderurgistul" a deschis 
un curs de croitorie la 
care sînt înscrise 94 de 

angajamentul să colecteze 
încă 100 tone fier vechi. 
Pînă la 10 iulie s-au co
lectat 45 tone, urmînd 
ca în ziua începerii Con
gresului U.T.M. noul anga
jament să fie la rîndul său 
realizat In această muncă 
patriotică s-au evidential 
tinerii Dijmărescu Ion, 
Badea Gheorghe, Brînzan 
llie, Pupăză Florian, Serei- 
niski Marcel, Bujor Ște
fan și Stoica Marin.

VINTILA N1GOLAE 
secretar org. U.T.M. — 

T.U.G. Hunedoara 

ritele munci in gospodă
ria colectivă și în acțiuni
le obștești.

S-au discutat apoi pro
bleme organizatorice pri
vitoare la activitatea de 
viitor a comitetului orășe
nesc al femeilor.

♦4

de croitorie
tovarășe, salariate ale 
combinatului. Cursurile a- 
cestui cerc practic au în
ceput la 1 iulie și se vor 
desfășura de două ori pe 
săptămînă, joia și vinerea, 
timp de trei luni.
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O cale folositoare — 
schimbul de experiență

Sîmbătă dimineața șapte 
autobuse au pornit de la 
clubul nou în direcția Si
biu, transportînd formați
ile artistice ale Combinații, 
lui siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" Hunedoara.

După U11 drum cu peri
peții și cîteva opriri ne
prevăzute, care au adus o 
notă de veselie printre 
călători, mașinile s-au o- 
prit la uzinele „Indepen
dența". La primire, schim
buri de flori, urări de bun 
venit și călduroase felici
tări

După masă oaspeții au 
fost conduși prin 
secții ale uzinei, 
mari, luminoase, 
moderne și pretutindeni a- 
vîntul muncii. Față de a- 
tel ierul de fierărie din 
1858 al lui Andrei Rieger, 
astăzi în urma sarcinilor 
trasate de partid, între
prinderea a ajuns ca nu
mai în 20 zile să producă 
atit cit s-a produs în în
tregul an 1948. Astfel pre
vederile primului plan cin
cinal au fost îndeplinite în 
nutnai 2 ani și 10 luni. 
Uzinele „Independența" au 
obținut anul trecut pentru 
a 8-a oară drapelul C.C.S 
și titlul de întreprindere 
fruntașă pe ramură.

Pe lingă schimbul de 
experiență pe linie cultu- 
*■ <> • ■* -rt.,—a' * 1 • ■.

cîteva
Hale 

utilaje

șugat — s-a făcut astfel 
și un schimb de experien
ță organizatoric și social.

pr^ble- 
înunca 

dragos-

S a subliniat că 
mele legate de 
practică și viață, 
tea de patrie Și partid 
sînt și trebuie să fi- —-1.... . ' ' ' 1 fie n,e'
reu actuale in programele 
formațiilor artistice. An
samblul Combinatului si
derurgic „Gh. Gheorghia- 
Dej" Hunedoara care și-a 
axat programul pe aceste 
probleme a obținut prin 
cele două spectacole — 
prezentate sîmbălă — un 
frumos succes.

In încheiere, din partea 
combinatului 
fost înmînate 
întreprinderii „Independen
ța" cîteva daruri printre 
care macheta combinatului 
cu principalele agregate, 
un album cu imagini în- 
fățișind realizările oame
nilor muncii și ale forma
țiilor artistice și un tablou 
reprezentînd Uil peisaj 
derurgic.

Ansamblul artistic 
întors în Hunedoara 
noi cunoștințe folositoare, 
aducînd salutul frățesc al 
oamenilor muncii din Si
biu și urări de noi suc
cese

nostru au 
colectivului

în muncă.

GH. BOIC1 
electrician

Tabăra orășenească a
Concetățenilor noștri le 

este bine cunoscută clă
direa ridicată la marginea 
pădurii Chizid și căreia 
datorită formei în care a 
fost construită i se spune 
„Ciuperca". Cu cîtva timp 
în urmă „Ciuperca" a fost 
dată în folosință copiilor.

Aici, la începerea anului 
| școlar, își va desfășura ac

tivitatea casa pionierilor, 
iar pînă atunci au loc fe- 

| lurite activități în cadrul 
I taberei orășenești. In ve- 
| cinătatea plăcută a pădurii

................. Și
pe- 
din

si-

membru al cenacluluțj^tfe,

copiii siderurgicilor 
constructorilor își pot 
trece ceasurile libere 
timpul vacanței.

Destinată viitoarelor 
tivități din cadrul casei 
pionierilor clădirea aceas- . 
ta a fost înzestrată cu 
mobilierul necesar unui 
număr de 7 săli: bit liote- 
că. sală festivă, atelier, 
laborator chimic, o came
ră a pionierilor, o sală de 
sport, o sală a cadreloi 
didactice.

Pe timpul verii, de trei 
ori pe săptăinînă în zilele 
de miercuri, vineri și du
minică între orele 9 și 12, 
pionierii și școlarii din lo
calitate se întîlnesc aici și 
jacurile și voia bună nu 
contenesc ceasuri în șir. 
Cadrele didactice care răs
pund de 
Icrei se 
nizarea 
această 
tea face și trebuie să se 
facă, cu sprijinul secției 

--- IA__

30-

S-

Cu pionierii care au frec
ventat tabăra orășenească 
îtt timpul primei serii au 
tost organizate activități 
mult mai interesante. Pio
nierii au dat o mină dc 
ajutor, pe măsura pute
rilor lor, colectiviștilor din 
Hășdat la diferite lucrări 
din cadrul gospodăriei, au 
vizitat parcul dendrologic 
de la Simeria și Călannl 
șl au făcut muncă patrio
tică pentru înfrumuseța
rea curții castelului Corvi- 
neștilor. Acestea sînt nu
mai cîteva din acțiunile 
întreprinse de către con
ducerea taberei orășenești 
cu pionierii din prima se
rie.

pionierilor
Ar fi foarte bine dacă 

secția de învățămînt a 
sfatului popular orășenesc 
și comitetul orășenesc. 
U.T.M. ar vădi mai multă 
grijă pentru organizarea 
unor activități interesante 
atractive și cu pionierii 
celei de a doua serii. Or
ganizarea diferitelor cer
curi cum sînt cercurile ti
nerilor naturaliști, literar, 
ai iubitorilor cîntecului și 
locului sau al amatorilor 
de sport, ar aduce după 
sine, o lrecventare și mai 
mare a taberei de către 
pionierii și școlarii din o- 
rașul nostru. Este tocmai 
timpul ca aceste activități 
să fie organizate l

2!O0(B

bunul mers al ta- 
preocupă de orga- 
activității lor și în 
direcție s-ar pu

I p i
Secția de alpinism a a- 

sociației Corvinul are o ac
tivitate din ce în ce mai 
bogată. La prima alpinia
dă pe țară care a avut 
loc între 18 și 19 iunie în 
masivul Piatra Craiului, 
Hunedoara a fost repre
zentată de un lot format 
din 6 alpiniști.

Pentru trecerea normelor 
de clasificare asociația a 
organizat în zilele de 9 și 
10 iulie o ieșire în masi
vul Retezat. De data a- 
ceasta pe lingă alpiniști 
cu experiență au participat 

-—va-«II

n i s m
drai școlii de alpinism.

Vineri 15 iulie alpiniș- 
tii noștri vor pleca in ma
sivul Bucegi unde va a- 
vea loc a doua alpiniadă 
pe țară a secțiilor de alpi
nism ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive.

PICH1U DAN
instructor de alpinism

Titlul de mai sus nu-mi aparține eduși de pu-l 
fin Autorul lui nu interesează. Principatul e că! 
'el a fost gravat de o mină iscusita pc o cutie mei 
talică prevăzută cu geamuri, ce se găsește așeza 
la loc de -cinste .în una din părțile frumosului parc) 
din Piața Libertății. A a-parut m acei loc m urmei* 
cu 2 luni și ceva. Mai precis, in preațma zilei deX 

>1 Mai a.c. cind I.G.O.H.a vrut, se vede chipurile* 
să facă in cinstea acestui eveniment o surpriză ce \ 

[tăierilor Hunedoarei. O surpriză insă nereușită,* 
(deoarece in ea se oglindește elementul delăsător și\ 
'indiferent al conducerii poștei care tergiversează* 
\ instalarea unui telefon pentru care „Get ax... 2006“ «) 
[fost confecționat și instalat spre a servi populației! 
). are vrea să folosească in- diferite scopuri taxiurile) 

( din stația alăturată. ?
) Nu crede, cumva, conducerea poștei căreia i s-au) 
\ făcut de multă vreme demersuri pentru instala-} 
(rea unui telefon public, că „Getax... 2006“ e în con-) 
(■lițiile actuale o piesă, dacă o putem numai așa, 
(care ocupă un loc in spațiu fără nici un rost și 1 
S ăreia trebuie neapărat să i se dea întrebuințarea^ 
f pentru care a fost constr uită •'

!
 Orice răspuns se poate da prin intermediul te-] 
/efortului „Getax...2006“ din stația taximetrelor

Piața Libertății.

Din preocupările unui maistru
Comunistul Bărbănțea nu Aurel este unul dintre 

maiștrii de frunte ai sectorului mecanic-șef din 
f.C.S.H. El este apreciat de comitetul sindical și de 
organizația de partid, pentru contribuția adusă la 
ușurarea eforturilor fizice ale mecanicilor de la ate
lierul de reparații auto nr. 2.

Ca urmare a unui studiu amănunțit, efectuat 
mai mult timp în atelier, maistrul Bărbănțeanu a 
găsit cu cale să introducă mica mecanizare in cîte
va faze ale procesului de reparații, care necesitau 
un voium mare de muncă Astfel, el a conceput și

confecționat din materiale recuperate o macara pen
tru ridicarea greutăților ce trec de 1.Ș00 kg. Acea
stă macara înlocuiește acum în 15 minute, munca ce 
o efectuau altădată 12 oa meni într-o oră.

Tot pe principiul ma caratei de mai sus, mai
strul a realizat un dispozitiv de ridicare a cutiei 
de viteze a autocamioane lor „Ziss" și „Steagul ro
șu". Pe această bază s-a ușurat munca brută a 
mecanicilor, s-a redus du rata ciclului de reparații 
a autocamioanelor și au fost obținute importante 
economii.

Pentru calificarea
Una dintre preocupările 

de seamă ale colectivu
lui din cadrul serviciului 
personal si invățămint din 

AvMvnior care șl- 
au însușit diferite mese
rii la locurile de produc
ție. Astfel, ptnă la data 
de 8 iulie a.c. au fost des
chise in toată uzina un 
număr de 22 cursuri de 
calificare pentru diferite 
specialități. La aceste 
cursuri — create pe lo
curile dc muncă, participă 
1.368 muncitori, dintre 
care majoritatea sini ti
neri.

Din totalul cursurilor 
înființate, 6 s-au închis zi
lele trecute cu rezultate

muncitorilor «•»«»» « «e
bune. Aproape 400 de ti
neri au primit carnete de 
calificare in meseriile : su
dură., Mr/fW *frun‘

In urma indicațiilor cu
prinse in documentele ce
lui de-al III-lea Congres 
al partidului nostru cu pri
vire la continua îmbunătă
țire a calificării profesio
nale a oamenilor muncii, 
in cursul acestei luni se 
vor deschide in combinai ■ 
încă 8 cursuri de califi- : 
care, care vor fi frecven- > 
tate de alți 255 muncitori . 
virstnici și tineri de la ■ 
oțtlării, laminoare, fur
nale, aglomerator, cocserie 
Șl din alte secții de bază 
ale uzinei.

miliție eficace 
oe tratament

TraiișfuziiLe "’“K13
oini un inijloc eficace de 
aplicare a diferitelor tra
tamente. Ministerul Să
nătății și prevederilor so
ciale in colaborare cu Cru
cea Roșie au creat mai 
multe instituții pentru ve
rificarea și recoltarea sîn- 
gelui'de la persoane a că
ror sănătate este perfectă. 
Șirul numelor celor care 
donează sînge din orașul 
nostru este lung. Intre a- 
c.eșția șe numără Ștefan 
Tiipșa de la O.S.M. 2, Si- 
meria Avei de la sfatul 
popular al orașului și

I alții. ■ ■

MAI BINE, MAI OPERATIV, 
mai aproape de problemele muncii 

Ijțțșșmnări pe—marginea muncii cultural-educative în unitățile comerțului de stat

Organizațiile comerciale 
din orașul nostru au un 
rol foarte important în 
buna aprovizionare a oa
menilor muncii cu produ
se alimentare și mărfuri 
industriale. Cifra desface
rilor cu amănuntul a cres
cut cu mult, ceea ce de
monstrează, pe de o par
te, creșterea veniturilor 
populației, iar pe de altă 
parte organizarea mai 
competentă și interesul 
sporit pe care îl acordă 
muncii lor colectivele a- 
cestor organizații. Astă
zi unitățile de desfacere 
din Hunedoara sînt de o- 
bicei bine aprovizionate cu 
mărfuri de tot felul, se 
ține seamă înfr-o măsură 
mai mare de caracteristi
cile fiecărui sezon, iar de
servirea cumpărătorilor și 
consumatorilor se face în- 
tr-un mod civilizat, cu 
grijă și spirit de răspun
dere simțitor îmbunătățite

0, 0. U. Alimentara,

O.C.L, Produse Industria
le și Trustul de alimen
tație publică locală Hune, 
doara sînt principalele or
ganizații comerciale din 
orașul nostru. Mulți tova
răși harnici lucrează în 
diferitele unități, puțind fi 
date ca exemplu colecti
vele magazinului de tex- 
tile-centru, mctalo-chimic 
(centru), alimentara nr. 
12 (O.M.), cofetăriile Me
talul și Corvinul, bufetul 
expres etc. In unitățile 
T.A.P.L. sînt organizate 4 
brigăzi de bună deservire 
a cumpărătorilor, la O.C.L. 
Alimentara 7, iar la O.C.L. 
Produse industriale 5. 
Fruntașii în muncă sînt 
popularizați la gazetele de 
perete ale celor trei or
ganizații și în general se 
manifestă mai multă stă
ruință pentru educarea lu
crătorilor într-un spirit 
nou, socialist. Conducerea 
administrativă O.C.L. Pro
duse industriale a deschis 
la 1 iulie un curs de ca

lificare pentru vînzători pe 
o durată de 4 luni, la care 
sînt înscriși 15 lucrători 
angajați ai întreprinderii 
dar necalificați și alți 15 
recrutați la recomandarea 
consiliului sindical raional 
și comisiei orășenești a 
femeilor. Aici se predau 
noțiuni de matematică, 
merceologie, evidență teh- 
nic-operativă ș a. Lecțiile 
sînt pregătite și expuse 
de tovarăși din conduce
re și sînt îmbinate cu ore 
de muncă practică. Este o 
inițiativă bună a O.C.L. 
Produse industriale, care 
manifestă în felul acesta 
interes față de pregătirea 
cadrelor sale de lucrători 
și care ar putea fi însu
șită, cu rezultate pozitive, 
și de celelalte organizații 
comerciale din orașul nos
tru.

Agitația vizuală în co
merțul de stat nu ocupă 
totdeauna locul cuvenit în 
preocupările conducătorilor 
unităților, ale organizații

lor de partid și celor sin
dicale. La O.C.L. Ali
mentara sînt expuse pa
nouri cu fotografiile ceior 
care se disting în muncă, 
de asemenea la O.C.L. 
Produse industriale și în 
magazine sînt afișate lo
zinci și extrase din nor
mele de conduită și igie
nă. Dar preocupările se 
limitează la atît. Lucră
torii nu iau cunoștință 
decît sporadic de valoa
rea socială a muncii lor 
și de realizările pe care 
le înregistrează, în cadrul 
consfătuirilor de produc
ție, unde însă nu se in
sistă suficient asupra a- 
cestui punct. Graficele 
comparative ale realizări
lor lipsesc, de asemenea 
popularizarea metodelor 
bune se face rar, totodată 
nu se discută și nu se 
popularizează în mod or
ganizat sarcinile de viitor 
ale comerțului de stat și 
ale colectivelor din unită
țile orașului nostru.

Singurele forme de ma
nifestare artistică unde 
sint angrenați și lucră
tori din comerț și T.A.P.L. 
sînt corul și echipa de- 
dansuri ale Casei orășe
nești de cultură. Participă 
la repetiții și spectacole 
11 tovarăși de la T.A.P.L., 
7 de la O.C.L. Alimentara, 
iar de la Produse Indus
triale 8. Dacă ne gîndim 
că majoritatea celor care 
lucrează în aceste sectoa
re o formează tineretul 
ne dăm seama că este 
puțin, foarte puțin. Sutele 
de angajați ai organiza
țiilor comerciale și T.A.P.L 
trebuie antrenați în acti
vități culturale cit mai va
riate și mai rodnice.

Organizațiile de partid 
și U.T.AÎ., cît și cele sin
dicale trebuie să-și trea
că, în sfîrșit, în planul de 
muncă și întărirea activi
tăților cultural-educative. 
De bine, de rău, T.A.P.L, 
și-a amenajat un club cu 
o bibliotecă și o sală de 
jocuri distractive. Dar din
colo de faptul că acesta e 
plasat departe de princi
palele unități, nici munca 
de atragere a salariațitor 
spre club nu se face în 
măsură suficientă. Condu

cerea trustului (director 
tovarășul Szaloși Carol, 
secretarul org. P.M.R. Că- 
itițiu losif, președintele co
mitetului de întreprindere 
Pascu loan) dacă va a- 
corda atenție acestei pro
bleme se vor găsi și căile 
de rezolvare. Dar O.C.L. 
Produse industriale (direc
tor Drago Artur, secreta
rul org, P.M.R. Titiene 
Aurelia, președintele co
mitetului de întreprindere 
Huroș Maria) și O.C.L. A- 
limentara (director tova
rășul Todea Nicolae, se
cretarul org. P.M.R. Ilca 
Adam, președintele comi
tetului de întreprindere 
Mermezan Gh.) nu au a- 
menajat nici un astfel de 
club, unde s-ar putea gru
pa o parte a activităților 
culturale. Brigăzi artistice 
de agitație în organizațiile 
comerciale nu există și nu 
s-ar putea spune că tova
rășii talentați și cu dra- 
goste de muncă lipsesc și 
nici problemele despre 
care să merite a se vorbi. 
Ceea ce hotărăște inexis
tența acestor formații arJ 
tistice este interesul scă
zut acordat însemnătății 
lor politico-educative.

Dacă o linie de colabo
rare s-a dovedit posibilă 
(în cadrul Casei orășeneș
ti de cultură) de ce nu 
s-ar căuta și alte forme 
de cooperare între aces
te organizații, pentru în
tărirea și dezvoltarea per
manentă a muncii cultu
rale ? Un club comun al 
lucrătorilor din comerț și 
T.A.P.L. este și posibil și 
necesar. Fiecare dintre a- 
ceste întreprinderi ar pu
tea organiza, de aseme
nea, cite un colț roșu în 
care să se desfășoare o 
vie activitate artistică, le
gată de problemele speci
fice ale muncii lor. Orga
nizațiile de U.T.M. pot și 
trebuie să-și trăiască mai 
intens viața, dînd un spri
jin însemnat desfășurării 
acțiunilor cultural-educati
ve. Bunele rezultate în 
muncă realizate de lucră
torii din comerț trebuie să 
fie completate și desăvîr- 
șite printr-o ridicare per
manentă a nivelului lor 
de cunoștințe, prin crește
rea simțului de răspunde
re în activitatea lor zil
nică.

M. 1ANGU



Calitatea de COMUNIST — 
celor MAI BUNI ■ O MUNCĂ CULTURALĂ BOGATĂ ' •

In intervalul de timp 
ce a trecut de la ultimele 
alegeri și pînă în prezent, 
majoritatea organizațiilor 
de bază de la I.G.S.H. 
au obținut succese deose
bite în creșterea numeri
că și calitativă a rînduri- 
ior lor.

Pentru a oglindi felul 
cum s-a desfășurat mun
ca de primire în partid 
la l.C.S.H., ne vom ocu
pa de activitatea a două 
organizații de bază de 
aici, și anume, de cele 
de la grupul 1 șantiere 
și grupul 4 construcții 
civile.

Noul birou al organiza
ției da bază de la grupul 
4 construcții, de pildă, 
imediat după alegere a 
trecut, pe baza hotărîrii 
adunării generale, la des
fășurarea unei munci sus
ținute pentru atragerea 
în partid a celor mai 
înaintați muncitori, frun
tași în producție.

Ea a repartizat pe fie
care membru al biroului 
și pe cei mai buni comu
niști sarcini concrete pen- 

iȚim ca aceștia să se ocu
pe de cîte un construc
tor fruntaș penrtu a-1 pre
găti în vederea primirii 
în partid. La fel s-a pro
cedat și cu candidații de 
partid. Printre membrii 
de partid care au primit 
sarcini în acest sens se 
numără tovarășii Naza- 
rin Arnold, Ureche Ioa
na, Lazăr Gligor, Boieru 
Grigore și alții. Ei s-aq 
ocupat îndeosebi de to- 
varășii Gînscă Gheorghe, 
Fotescu Ioan, Balint Du
mitru, Pîrvulescu Petru, 
Petraș Petru ți alții, pe 
care i-au îndrumat și a- 
jutat, atît în perioada
premergătoare adunării
de primire, cît și în tim
pul stagiului de candidat

LA IZVORUL cunoștințelor
Combinatul huncdorean 

găzduiește timp de o lună 
126 de studenți din bu
curești, Cluj, Timișoara ve- 
tiiți aici pentru practică. 
Contactul zilnic cu viitoa
rea muncii, problemele pc 
care ea le ridică și nece
sitatea rezolvării lor ope
rative, este de mare însem
nătate pentru activitatea 
viitorilor ingineri.

Conducerea combinatu
lui nostru a acordat aten
ția cuvenită desfășurării în 
tune condițiuni a practicii 
studenților. In fiecare sec
ție studenții muncesc sub 
îndrumarea unui inginer 
care, după ce in prealabil 
le face cunoscut procesul 
tehnologic, te dă amănun
tele necesare dobîndirii a- 
nor noi cunoștințe legate 
de specialitatea pe care 
și-au ales-o. In diferitele, 
secții unde lucrează, stu
denții s-au încadrat și vă
desc interes față de mun
ca în producție.

Astfel grupa de studen
ți din București care se 
specializează in metalur
gie (responsabil B'jdea 
Grigore) s-a dovedit a fi 
disciplinată și adine pre
ocupată de munca secției 

Ocupindu-se de pregătirea 
lor politico-ideologică, bi
roul organizației de bază 
a încadrat în același 
tmip pe cei mai buni to
varăși din activul fără 
de partid, cu perspective 
de a deveni candidați, în 
diferite forme ale învăță- 
mîntului de partid, iar 
pe candidații de partid 
în cercul de studiere a 
statutului P.M.R.

Datorită preocupării 
manifestată de organiza
ția de bază față de a- 
ceastă problemă, s-a reu
șit în ultimele șase luni 
să fie primiți în partid 
15 tovarăși din rîndul 
constructorilor fruntași.

In același timp, dind 
dovadă de exigență față 
de unele neajunsuri, or
ganizația de bază n-a tre
cut cu vederea abaterile 
săvirșite de către membrii 
Și îndeosebi de candidații 
de partid. Astfel a pre
lungit cu două luni sta
lul de candidat tovară
șului Almășan Mircea 
pentru neglijență manifes- 
tată față de păstrarea în 
bune condițiuni a docu
mentelor de partid, iar 
candidatului de partid 
Zaharia Vasile i s-a pre
lungit cu 6 luni stagiul 
pentru neîndeplinirea sar
cinilor de partid. Punînd 
in discuția comuniștilor 
abaterile grave de la li
nia partidului de care a 
dat dovadă Bongiu Pom- 
pei, adunarea generală 
8 Pus pe acesta în afara 
rîndurilor partidului.

° activitate rodnică în 
scopul atragerii în par 
I'd a constructorilor frun- 
lași a desfășurat și orga
nizația de bază de la 
grupul i șantiere. Folo
sind cele mai eficace me
tode ca ; repartizarea de

furnale 1-4 prestlnd și un 
însemnat număr de ort 
muncă voluntară pentru 
căratul cărămizilor nece
sare reparației la cuptoa
re.

Nica Mihai, student ta 
facultatea de metalurgie 
iși face practica la con
strucții metalice. El a lu
crat ca maistru in combi
nat la oțelăria electrică 
După absolvirea școlii teh
nice de maiștri el a fost 
trimis la facultate. In pe
rioada de practică Nica 
Mihai lucrează ca sudor, 
execută lucrări de tăcuta- 
șerie etc.

Cei 6 studenți de la in
stitutul de mecanică din 
Cluj sînt toți bursieri tri
miși la studii de combi
nat. Despre Budai Andrei, 
Sărac Traian, și despn 
toți din grupa lor colecti
vul de la uzina cocso-chi- 
mică are numai cuvinte 
de laudă, ei notind cu 
grijă in caietele de prac
tică fazele esențiale ale 
procesului de producție, și 
lucrînd cu tragere de ini
mă alături de muncitorii 
din secție.

Preocuparea permanentă 
față de muncă, integrarea 

sarcini concrete fiecărui 
comunist, antrenarea gru
pelor de partid la atra
gerea celor mai înaintați 
muncitori în activități 
obștești și patriotice, în
cadrarea lor în învățărnîn- 
tul de partid etc, s-a re
ușit ca în ultima perioa
dă să fie primiți în par
tid 8 candidați și 13 noi 
membri de partid.

Datorită faptului că 
majoritatea celor primiți 
sînt din rîndul constructo
rilor direct productivi 
compoziția socială a or
ganizației de bază de la 
acest grup s-a îmbunătă
țit simțitor; 80 la sută 
din procentul total al 
comuniștilor sînt munci
tori. Procentul de munci
tori ar fi fost și mai 
mare dacă comitetul oră
șenesc U.T.M. acorda tot 
sprijinul organizației de 
bază în problema elibe
rării recomandărilor. Din 
lipsa recomandărilor din 
partea U.T.M biroul or
ganizației de bază n-a 
putut să pună, săptămîni 
de-a rîndul, în discuția 
adunării generale 6 dosare. 
De aceea se impune ca, 
comitetul orășenesc U.T.M. 
în viitor să fie mai ope
rativ la eliberarea reco
mandărilor pentru ute- 
miștii care solicită in-rareg 
lor în partid.

Ținînd seama de mari
le sarcini puse de Congre
sul al III-lea al P.M.R. 
In domeniul primirii în 
partid a celor mai înain
tați muncitori din indus
tria de bază, din locurile- 
cheie ale producției, cele 
două organizații de bază 
de la l.C.S.H. sînt hotă- 
rîte să obțină rezultate și 
mai bune în întărirea rîn
durilor partidului.

la problemele secțiilor este 
de mare însemnătate pen
tru fiecare student; con
tactul cu producția le îm
bogățește cunoștințele Cu 
amănuntele practicii de fie
care zi a siderurgiștilor, 
limpezind eventualele ches
tiuni teoretice rămase ne
clare.

Mai stnt insă studenți 
care nu au înțeles obliga
țiunea pe care le-o impune 
posibilitatea ce li s-a creat 
pentru a aplica cunoștin
țele acumulate in cursul 
anului. Printre studenții 
de la Timișoara sînt tineri 
conștiincioși ca Varga La- 
dislau și Munteanu Victor, 
dar nu poate fi justificată 
absența studentului lones- 
Cu Radu care după o în
voire de trei zile nici în 
a cmcea zi nu s-a pre
zentat pentru continuarea 
practicii. Sigur că acesta 
este un caz izolat, și ma
rea majoritate a studenți
lor se simt sfrîns legați 
de activitatea practică, 
sirăduindu-se să foloseas
că rațional — cit mai fo
lositor pentru ei -- tim
pul destinat practicii în 
uzină. . ,t

încheierea unui semes
tru prilejuiește trecerea în 
revistă a muncii pe care 
diferite colective au des
fășurat-o de-a lungul urci 
jumătăți de an; este pri
lej de satisfacție pentru 
cei ale căror strădanii au 
fost încununate de succes 
și totodată punct de ple
care pentru îndeplinirea 
unor sarcini noi.

Pentru comisia muncii 
culturale a comitetului sin
dical l.C.S.H. bilanțul a 
fost îmbucurător, el fiind 
o vie oglindă a unei acti
vități culturale bogate, 
complexe. O privire asupra 
planului de perspectivă pe 
întregul an cit și a dării 
de seamă semestriale ara
tă o preocupare atentă 
pentru ridicarea calitativă 
a conținutului muncii cul
turale în întreprinderea de 
construcții siderurgice, le
garea ei mai strînsă de 
problemele producției.

In cele șase luni care 
au trecut, la clubul Fiii- 
mon Sîrbu și la colțurile 
roșii din cadrul sectoare
lor l.C.S.H. au fost or
ganizate aproape 60 de 
conferințe la care au par
ticipat peste 10.000 munci
tori, tehnicieni și ingineri, 
temele despre care s-a 
vorbit sînt variate avînd 
prioritate cele privitoare la 
sprijinirea muncii construe 
torilor. Iată cîetva: „Redu
cerea prețului de cost în 
construcții", „Construcții 
de locuințe mai ieftine și 
mai confortabile", „Impor
tanța introducerii micii și 
marii mecanizări în con
strucții" ș.a., conferințe

Interviu cu tovarășul inginer Kraft

(Urmare din pag. I-a)

Anul 1960 a confir
mat pe deplin forța și ca
pacitatea colectivului nos 
Uu, care îndrumat în 
permanență de organiza
ția de partid a reușit să 
ridice indicele de utiliza
re al cuptoarelor în pri
mele șase luni ale anu
lui, față de anul 1959, cu 
cca. 24 la sută, reațizînd 
peste plan 33.000 tone 
oțel. Acestea au fost po
sibile datorită introducerii 
cu curaj a noului în ex
ploatarea cuptoarelor noa
stre datorită întăririi 
disciplinei și răspunderii 
personale și mai bunei 
organizări a procesului 

de producție. Acum cup
toarele noastre de 185 to 
ne au un mers termic e- 
chilibrat, constant, ceea 
ce asigură obținerea de 
indici de utilizare înalți, 
comparabili cu țările îna
intate din cadrul G.A.E.R. 
-ului. I

Avariile în exploata
rea cuptoarelor care în 
trecut erau destul de de
se s-au micșorat conside
rabil datorită măsurilor 
preventive instituite de co
lectivul nostru de munci 
tori, ingineri și tehnicieni și 
datorita ridicării nivelii 
lui tehnic și piofesioriai 
al cadrelor dt oțeluri. 
Deci există pe deplin po
sibilitatea ca sarcina pre 
văzută de Congres să fie 
nu mimai îndeplinită ci 

ținute de inginerii din în
treprindere.

Pentru extinderea meto 
delor bune de lucru și sti
mularea întrecerii pe pro
fesii au fost organizate 
schimburi de experiență 
între brigăzi, în care frun
tașii în producție Roșianu 
Ștefan, Fischer Wilhelm 
și Brănișteanu T. au vor
bit despre metodele folo
site de brigăzile lor.

Cu scopul unei largi 
popularizări a inițiativei 
constructorilor hunedoreni 
de a construi la fiecare 24 
de blocuri un bloc din e- 
cononrii a fost organizat 
un schimb de experiența pe 
plan regional. La l.C.S.H. 
au devenit cunoscute „se
rile fruntașilor în produc
ție".

Temele cultural-educati
ve au ocupat de aseme
nea un loc însemnat în 
activitatea comisiei cultura
le. Pot fi citate următoa
rele conferințe : „Chipul 
comunistului oglindit în 
literatură", „Familia și 
școala", „Despre dragoste, 
căsătorie și familie" etc. 
A fost organizat un mon
taj muzical literar cu te
nia : „Poeții noștri cîiită 
partidul", o seară de ghi
citori literare din operele 
lui Mihail Sadoveanu. Cele 
două „zile ale biblioteca
rului" organizate au fost 
de mare ajutor pentru bi
bliotecarii celor 9 biblio
teci mobile (cca. 450 citi
tori) din sectoarele între* 
prinderii. De remarcat că 
într-o singură lună — iu
nie — numărul celor ce 
împrumută cărți în sectoa

șef adjunct al
chiar depășită.

ÎNTREBARE : Ce po
sibilități aveți în acest 
sens și care sînt preocu
pările cadrelor tehnico-in- 
ginerești ?

RĂSPUNS : Cbngre 
sul al III-lea al partidu
lui nostru a pus în fața 
colectivului de oțelari 

sarcini de onoare și de 
mare răspundere, printre 
care creșterea permanentă 
a indicilor de utilizare 
pînă în anul 1965 cu 40 
la sută față de indicii 

realizați in anul 1959. Pen
tru realizarea sarcinilor 
puse de Congres, ele fi
ind de însemnătate deose
bită pentru consolidarea 
și dezvoltarea pe mai de
parte a economiei noastre 
naționale, colectivul nos

tru și-a propus să aplice 
o serie de măsuri teh- 

m’co-organizațorice care 
să-i asigure nu numai 
îndeplinirea ci chiar depă
șirea creșterii acestor In
dici. Printre acestea sînt 
reducerea timpului de re
parații la cald prin mai 
buna organizare și con
ducere a lucrărilor și 
prin aplicarea măsurilor 
tehnice ; reducerea timpu
lui de încălzire a cuptoa
relor după reparațiile e- 
fectuate la rece; introdu
cerea termocuplelor de 
imersiune pentru măsura
rea temperaturii oțelului, 

re a crescut cu 32 la sută 
datorită acțiunilor de popu 
larizare a cărților care au 
constat în organizarea 
de recenzii, seri literare. 
Numai biblioteca clubului 
Filimon Sîrbu numără de 
la începutul anului pînă 
acum, peste 2.300 cititori.

Formațiile artistice — 
corul, echipa de teatru, 
orchestra și soliștii, echi
pa de dansuri, brigăzile 
de agitație, însumînd mai 
bine de 259 artiști amato
ri — au avut o activita
te bogată. Concertele și 
spectacolele de teatru pre
zentate în oraș și regiu
ne au fost bine primite și 
apreciate.

Comisia culturală a co
mitetului sindical din 
l.C.S.H. a neglijat însă 
desfășurarea la un nivel 
corespunzător a activită
ții lectoratului atît în pri
vința conținutului cît și a 
mobilizării ceea ce a im
pus amînarea deschiderii 
lui pînă la 1 septembrie 
a.c. Activitatea colțurilor 
roșii din l.C.S.H. s-a des
fășurat pînă la începutul 
acestei luni neplanificat, 
conform unor așa zise 
„cerințe, necesități de mo
ment", metodă cu totul 
greșită care duce la în
cărcarea nejustificată a 
programelor unor colțuri 
roșii și la inactivitatea al
tera.

Pentru luna iulie — pri
ma din acest trimestru — 
au fost însă întocmite pro
gramele de activitate ale 
colțurilor roșii și a clubu
lui, treeîndu-se deja la 
înfăptuirea lor. A avut loc 

seefiei ofelărla
pentru a preîntîmpina e- 
laborarea de șarje sub 
temperaturi normale.

Una din realizările cele 
mai mari în obținerea de 
indici îmbunătățiți o con
stituie problema utiliză
rii cît mai eficace a tim
pului calendaristic. Iu 
1959 timpul calendaristic 
a fost utilizat doar in 
proporție de 82,70 la su
tă, iar în primele șase 
luni ale anului în curs, 
timpul calendaristic a fost 
utilizat în proporție de 
peste 86 la sută. Aceasta 
datorită faptului că încă 
mai avem rezerve. Va 
trebui să reducem și’ mal 
mult timpul de reparație 
la cald și la rece a cup
toarelor, în așa fel ca 
să ajungem Ia constant 
cu timpul de reparație la 
vetre de maximum 4 la 
sută, să întreținem mai 
cu competență cuptoarele, 
ca durata pe campanie 
să fie mai lungă, lucru 
care duce la micșorarea 
reparaților la rece.

De asemenea o rezervă 
mare și care ne preocupă 
în mod serios la ora ac
tuală este problema re
ducerii la maximum a 
pierderilor de oțel de o- 
rice fel ca un mijloc efi
cient de creștere a pro
ducției. Este vorba de 
erupții, oțel solidificat pe 
oale etc.

astfel recenzia cărții lui 
Vasile Nicorovici „400 de 
zile în orașul flăcărilor". 
iar tovarășul Alexandru 
Cogan director general al 
l.C.S.H. a vorbit tinerilor 
despre felul cum se învăța 
tn trecut o meserie și cum 
se învață astăzi.

Planul pentru acest tri
mestru prevede activități 
interesante cum sîrit ciclu
rile „Călători romîni șl 
călătoriile lor prin lume", 
„Oameni de seamă" și al
tele, un simpozion cu 
tema : „Idei care au revo
luționat lumea".

Este însă necesar ca în 
perioada aceasta să se a- 
ccrde o deosebită atenție 
îmbunătățirii muncii bri
găzilor artistice de agita
ție, ca acestea să prezin
te la rîndul lor programe 
atractive sfrîns legate de 
problemele arzătoare ale 
producției, să stimuleze pe 
fruntași și să critice 
pe cei rămași în ur
mă. Munca brigăzilor să 
aibă continuitate, să ca
pete un caracter perma
nent și să seziseze Ia tim
pul oportun tot ce e nou 
și bun în munca sectoa
relor și să critice cu as
prime lipsurile imediat ce 
acestea se constată. Tre
buie — pentru ca pe vii
tor roadele să fie și mai 
bune — să existe o pre
ocupare temeinică, atentă, 
pentru ca toate manifes
tările culturala să fie ia 
un nivel ridicat conform 
exigențelor mereu sporite 
ale constructorilor hunc- 
dereni.

B. DAMIANOIU

Natan
Marfin nr. II
Colectivul nostru de 

ingineri și tehnicieni :.o 
preocupă îndeaproape de 
ridicarea calificării tu
turor categoriilor de mun
citori și tehnicieni. In a- 
cest sens s-au deschis 
două cursuri, unul pen
tru pregătirea topitorilor 
șl altul pentru pregăti
rea macaragiilor care vor 
lucra la noile cuptoare.

Cele șase grupe de ino
vatori din secție au în 
sarcină permanentă să 
studieze și să aplice ex
periența bună a colecti
vului nostru cît și a alter 
oțelării înaintate, asigu- 
rînd introducerea pe sca
ră largă a noului în me
seria noastră. Pentru co
lectivul de ingineri și 
tehnicieni •> mare răspun
dere constituie preocupa
rea continuă pentru pre
gătirea de cadre capabile 
să mînuiască cu price
pere noile agregate de 
400 tone, care vor intra 
curînd îri funcțiune, cît și 
pentru noul combinat si 
derurgic de la Galați.

Sîntem siguri că aut 
îndrumarea și conducere! 
permanentă a organiza 
țîeî de partid vom «plici 
cu rezultate tot raai buni 
prevederile celui de al III 
lea Congres al P.M.R 
mîndri că vom aduc 
contribuția cuvenită 1 
continua dezvoltare și îtl 
florire a patriei.



ELECTRICIENII
ajutoare prețioase ale ziarului

(Urmare din pag. 1-a}

a-și aduce în acest fel con
tribuția lor deplină la în
făptuirea prevederilor mul
tilaterale ale planului de 
șase ani și a sarcinilor c« 
le revin din hotărîrile Con
gresului. Scrisorile care 
sosesc la redacția ziaru
lui nostru de la numeroși 
corespondenți voluntari ne 
arată puternicul entuzi
asm ce domnește în acesta 
zile pretutindeni,, avîntuj 
întrecerii care în iureșul ei 
a cuprins întreaga masă 
de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din toate îtiț 
treprinderile și instituțiile 
Hunedoarei.

Tratarea multilaterală 
a muncii neobosite a si- 
derurgiștilor și constructo
rilor, cuprinderea și oglindi
rea variatelor aspecte ale 
activității creatoare ale 
acestor oameni, constituie 
în momentul de față prin- 
cipala sarcină a 
„Uzina noastră", 
vitatea sa ziarul 
un ajutor prețios 
teu corespondenților vo
luntari. Asumîndu-și o 
mare răspundere, aceștia 
caută ca prin materialei» 
trimise redacției să facă 
larg cunoscute succesele 
din munca lor și a tova
rășilor lor, noul ivit în 
procesul de producție, în 
viața întreprinderii und« 
lucrează și a orașului, no
ile inițiative ce apar în 
întrecere. Merită a fi sub
liniată, în acest sens, cem- 
i„.bn(ia corespondenților vo
luntari : P. Mihai, Neu- 
man Tiberiu, Gaman Lam. 
brache, Dragota Francisc, 
Dinu Mihai, Andruț Mir
cea, Juverdeanu loan și 
a multor altora care au 
trimis ziarului scrisori din 
diferite domenii de activi
tate Și CftfC Sliiauiui 
activitatea celor despre 
care au scris.

Pentru ca ziarul să-și 
îndeplinească cu și mai 
multă cinste marele rol 
de propagandist, agitator 
și organizator colectiv, să 
poată face cunoscută în

ziarului 
In acti- 
primeșts 
din par-

de
Și 

do 
de 
al

permanență calitatea pro. 
duselor lor.

O problemă importantă 
despre care corespondenții 
noștri sînt chemați să scrie 
în viitor este aceea a cons
trucțiilor. Se știe că în 
prezent și în anii viitori 
se construiește și se vor 
construi la Hunedoara 
noi agregate siderurgice. 
Este bine ca în legătură 
cu acestea corespondenții 
să ilustreze în scrisorile 
lor cum se face aprovizio
narea cu materialele nece
sare și care anume sînt 
preocupările constructori
lor pentru calitatea lucră
rilor, pentru respectarea 
termenelor de dare în ex
ploatare a obiectivelor 
aflate în construcții. In 
același timp, nu trebuiesc 
neglijate construcțiile so
cial culturale care se ri
dică în orașul nostru.

Pe Itngă astfel de 
teriale, corespondenții 
tri sînt chemați să 
bească în viitoarele
scrisori despre preocupă
rile organizațiilor de bază 
în direcția ridicării nivelu
lui politic și ideologic al 
membrilor și candidaților 
de partid ; cum se preocu
pă acestea de întărirea 
rîndurilor partidului, a dis
ciplinei de partid. Totoda- 
tă, în scrisorile trimise

ma- 
noș- 
vor-

Ior

mai mare măsură munca 
rodnică ce se desfășoară 
în toate sectoarele de ac
tivitate pentru realizarea 
sarcinilor ce se desprind 
din directivele Congresului, 
se cere din partea cores
pondenților noștri volun
tari să-și intensifice acti
vitatea lor de ajutoare 
prețioase ale ziarului. In 
primul rînd, coresponden
ții trebuie să informeze 
ziarul în permanență des
pre felul cum conducerile 
întreprinderilor, organiza
țiile de partid și U.T.M., 
comitetele sindicale, luptă 
pentru mobilizarea colech- 
velor de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, în vede 
rea traducerii în viață a 
politicii partidului; cum se 
îngrijesc ele de asigurarea 
condițiilor unei bune des 
fășurări a întrecerii socia 
liste, cum ajută la pune
rea în valoare a inepuiza 
bilelor rezerve interne 
creștere a producției 
productivității muncii, 
reducere a prețului 
cost al metalului și
construcțiilor. De aseme
nea, așteptăm din partea 
corespondenților materiale 
legate de extinderea me
todelor înaintate de mun 
că, de folosirea rațională 

. și din plin a mașinilor și 
agregatelor existente, care 
să oglindească totodată 
preocuparea oamenilor cu 
munci de răspundere pen. 
tru introducerea lucrărilot 
de mică mecanizare, a teh
nicii noi, înaintate.

In raportul de activitate 
al G.C. al P.M.R. prezen
tat la Congres, un mare 
accent se pune pe dezvo! 
tarea, în următorii 6 ani 
a producției siderurgice 
Activînd în acest domeniu 
corespondenții voluntari 
au datoria de onoare de 
a informa ziarul cum s« 
muncește pentru realizarea 
unor indici înalți de utili
zare a furnalelor, a cup
toarelor Martin și electrice 
a laminoarelor, cît și des
pre preocupările siderur- 
giștilor de a îmbunătăți

♦C---- -— -----—.

Primul meci pe terenul 
nou amenajat
de bază 
T.U.G. a 
amenajă- 

de volei

este bine să fie oglindită 
activitatea cluburilor și a 
colțurilor roșii, a biblioteci
lor, cabinetelor tehnice și 
a colectivelor de inovatori 
și raționalizatori.

In toate scrisorile trimi
se spre publicare ziaru
lui se cere să nu lipseas
că acele figuri de oameni 
harnici, de comuniști și 
tineri care se evidențiază 
în procesul de producție, 
metodele aplicate de ei și 
rezultatele înregistrate. Nu 
trebuie scăpate din ve
dere și acele lipsuri și de
ficiențe ce se mai mani
festă în organizarea și con
ducerea procesului de pro
ducție, în îndeplinirea sar
cinilor de producție la 
toți indicii.

Tovarăși corespondenți! 
Trimițînd cît mai multe 
scrisori bogate în conți
nut, bine documentate ș' 
verificate, nu faceți altce
va decît să vă achitați cu 
cinste de frumoasa sarci
nă ce v-ați asumat-o, să 
vă aduceți și pe această 
cale importanta voastră 
contribuție, alături de co
lectivul de muncă al ziaru
lui nostru, la transpunerea 
în viață a sarcinilor mă
rețe izvorîte din Directive
le celui de-al lll-lea Con
gres al partidului nostru.
---------------------

Spectacole

Astăzi Ia orele 18 
21 ansamblul Jugoslav de 
muzică ușoară condus de 
Alexandre Subota va pre
zenta două concerte muzi
cale pe scena teatrului

Și nou din orașul nostru. A- 
vînd o valoare cunoscută 
programul ansamblului din 
R.P.F. Iugoslavia este aș
teptat cu deosebit interes.

în

La stații și rețele — o 
secție importantă a com- 

— lucrează o 
oameni care iu- 

munca,

binatului 
mînă de 
besc cu pasiune 
bucuroși de succesele al
tora ca de ale lor proprii. 
Unul dintre entuziaștii 
secției este tovarășul Vădit 
va Gheorghe, un om între 
două vîrste, cu mustăcioa
ră neagră și cum spun cei 
din secție foarte „popu
lar “. Cu un caiet în mî
nă, cu creionul proptit cu 
vîrful în bărbie și cu pri
virea la transformator, 
frămîntă un gînd : cum să 
facă regenerarea uleiului 
fără să scoată transfor
matorul de sub tensiune ?

Gîndurilor ce-1 frămîn
tă el Ie-a dat mai întotdea 
una viață. Nu mai depar
te, mașina de regenerai 
ulei pe care a construit-o 
împreună cu echipa lui 
din resurse interne, adu- 
cînd prin aceasta economi] 
însemnate. Iată cîteva fap
te concludente: înainte re
generarea uleiului se făcea 
cu mașina de Ia Oțelul 
Roșu sau cu șarplexul 
I.R.E.H. — Deva, pe cînd 
acum se face cu mașina 
combinatului. Cînd la tur
nătorie s-a rupt garnitura 
unul transformator și ule
iul, a curs în groapa de 
colectare Văduva Gheor- 
ghe cu echipa lui au scos 
uleiul, l-au regenerat și au 
refolosit aproape 1.500 li
tri ulei bun, iar de curînd 
au mai regenerat o can
titate de 1.000 litri din 
ulei cu impurități adunat 
de el. Pentru conștiincio
zitatea sa comunistul Vă
duva Gheorghe, care este 
șl secretarul organizației 
de partid, este iubit de

tovarășii săi de muncă.
De la început sala un

de se află masa de co
mandă a secției îți impu
ne respect. Nici nu știi 
încotro să-ți arunci pri
virea mai întîi, la pano
urile cu aparate, la chei
le de comandă, la becu
rile de 
niile în 
fățișînd 
Iară a

Comunistul Iacob loan 
și cu tînărul Roman loan 
dețin titlul de schimb 
fruntaș. Ei execută cu

semnalizare și li- 
diferite culori în- 
schema monofi- 

stației.

Instantanee

iarrapiditate manevrele, 
în caz de avarii fac totul 
ca să nu se piardă un 
timp prețios. Roman loan 
pe lîngă faptul că este un 
muncitor bun urmează și 
cursurile școlii medii se
rale și are o adevărată 
pasiune pentru sport.

La stațiile ce alimen
tează .furnalele lucrează 
Chialda Gheorghe și el 
membru de partid. Ur
mează cursurile serale Ia 
școala de maiștri și este 
secretarul organizației 
U.T.M. In afara sarcini
lor de producție și a pre
ocupării permanente pen
tru a-și însuși noile cu
noștințe, Gheorghe Chial
da găsește timp și pentru 

artistice
La 
pe

munca brigăzii 
de agitație a secției, 
cursuri îl are coleg 
Iacob Iosit maistru frun
taș în producție, care în 
cinstea Congresului parti
dului a refăcut împreună 
cu o echipă de electricieni 
instalațiile de comandă, 
semnalizare și protecție a 
stației nr. I care _ . •
tează furnalul 6. Ac. ~. 
comunistul Iacob l:s.: .

crează la montarea unui 
grup Ward—Leonard pe 
lîngă grupul Ilgner ce 
alimentează cu energie 
laminorul de 800 mm. 
Prin montarea noului 
grup, oprirea laminorului 
în caz de defecțiuni la 
grupul Ilgner se reduce 
de la o zi-două la maxi
mum 30 de minute.

Datorită muncii electri
cienilor de la stații și re
țele laboratorul electric a 
fost înzestrat cu o nouă 
masă de control și încer
cări, care aduce economii 
antecalculate de cca. 
500.000 lei anual. Iar cînd 
treci pe la laborator nu 
se poate să nu-I cunoști 
pe Adam Alexandru și el 
fruntaș în muncă. Nu 
pierde nici o ocazie — fi
ind mare amator de lite
ratură — să-și mărească 
biblioteca personală care 
numără de pe acum mul
te volume interesante. A- 
darn Alexandru mai are 
și o altă pasiune : șahul.

La stații și rețele tinerii 
au luat o inițiativă fru
moasă : aceea de a. co
lecta metale nefe'.oase, 
Iar din plumbul strîns — 
confecționează mufele ne
cesare pentru legături sau 
capete de cabluri.

La început s-ar părea, 
datorită felului liniștit în 
care muncesc acești oa
meni și modestiei lor, că 
el fac un lucru de mică 
Importanță. Faptele și a- 
precierea de care se bu
cură pretutindeni electrici
enii de la stații și rețele 
dovedesc cu prisosință cl 
musca îor este de zare 
tu semnă talc.

GEORGE B

Organizația 
U.T.M, de la 
luat inițiativa 
rii unui teren 
în incinta înrteprinderii,
niobilizînd în acest scop 
tinerii care au.transportat 
și nivelat o cantitate de 
aproximativ 80 m.c. pie-

triș. Zilele acestea 
avut loc primul meci 
mical între sectoarele în
treprinderii.

S-au evidențiat în mun
ca pentru amenajarea te
renului Nițu Eremia, P. 
Vasile, B. Ilie, Klein Mi
hai, Nieolaescu O. și alții.

V. N.

a
a-
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Acțiuni obștești
Iii circumscripția nr. 98 

din orașul Hunedoara fe
meile mobilizate de către 
comisia de femei (preșe
dintă Sevastița Maria) 
desfășoară o rodnică ac
tivitate obștească. Intre

altele ele au colectat și 
au predat la I.C.M. o 
cantitate de 3.500 kg. fier 
vechi. Și femeile din stră
zile I imotei Cipariu și 
Romanilor au strîns can
titatea de 1.500 kg. fier 
vechi.

Macaralele semețe, cu 
brațele lungi și rezisten
te străjuiesc blocurile ro
șii, ce alcătuiesc ansam
blul noului centru al ora
șului Hunedoara. In a- 
propiere i 
Republicii, 
zona „lanțului 12“ 
blocuri. Lucrează 
vestitele brigăzi de 
dări, conduse de 
niștii Dirlea Damian și 
Zvolenschi Mihai. La ba
za întrecerii dintre cele 
două brigăzi apropiate, 
stau obiective concrete: 
scurtarea termenelor 
zidărie, economisirea 
materiale...

Cei ce fac parte 
formele de muncă amin
tite, sint oameni uniți, 
entuziaști și harnici. A- 
desea, ei au dovedit cit 
de bine stăpinesc aceste 
însușiri, căpătate in pro
cesul de producție. De 
pildă, în cinstea celui 
de-al lll-lea Congres al 
partidului nostru, zidarii 
au contribuit, alături de 
ceilalți meseriași de pe 
șantierul nr. 1 — la ter
minarea celor 204 aparta
mente spațioase și lumi
noase, cu 4 apartamente 
mai multe decît preve
dea angajamentul inițial.

Faptele acestea con-

de bulevardul 
, se întinde 

de 
aici 
zi- 

comu-

de 
de

din

firmă gradul înalt de con 
știință socialistă, căru
ia ii corespunde spiritul 
gospodăresc ce-i caracte
rizează deopotrivă pe 
harnicii constructori de 
locuințe. Printr-o folosi
re chibzuită a materiale
lor, membrii brigăzilor 
de zidari au economisii 
mai mult dc 72.000 cără
mizi. Și astea numai de 
clnd a fost lansată che
marea patriotică de a se 
realiza aproape 1.500 lei 
economii la fiecare apar
tament.

Dar in lupta pentru a- 
tingerea acestui scop zi
darii nu sint singuri. 
Lor li s-au alăturat cu 
entuziasm șl ceilalți con- 
structori-fierari betoniști, 
dulgheri, parchetari, in
stalatori... oameni cu pro
fesii diferite. Ei au eco
nomisit 7 tone oțel și 
fier beton, peste 20 tone 
ciment, 347 mc. pietriș 
și nisip, 35 mc.
tea, carton asfaltat, 
dudă de metal și 

, materiale.
Despre felul cum 

izbutit oamenii de
să economisească mate-

rialele de construcție, to
varășul inginer Cotlef 
Vasile, șeful șantierului 
nr. 1 spune:
— Cantitățile de materia
le ce s-au economisit, 
nu sint făcute in detri
mentul construcțiilor noa 
sire 1 adică nu se con
struiește un bloc mai 
mic decît prevde proiec
tul și devizul. Căile de 
obținere a economiilor 
sînt altele și in număr 
variat. Mă voi opri asu
pra cîtorva dintre ele. 
Printr-o manipulare aten
tă și îngrijită a cărămi
zilor, a transportului a- 
cestora de 
la blocuri 
reducerea 
admisibil 
cu 2 la
obținut multe mii de că
rămizi. Prin căi asemă
nătoare s-au înregistrat 
economii la ciment, var, 
cherestea...

Inginerul a vorbit apoi 
despre o schimbare de 
soluție, în 
spațiul ce-l 
vetele este 
din dibluri
loc de cărămidă, despre

la depozit 
ca și prin 
procentului 

de pierderi 
sută, am

cheres- 
con- 
alte

au 
aici

sensul că 
ocupă chiu- 
zidit acum 
de lemn tn

UCȚII
harnicii tovarăși Fira 
Ștefan și Sonleiter Sa- 
moil, care au făcut o 
inovație, confecționltd 
cojraje dm panouri ce a- 
duce o economie de 284 
lei la fiecare apartament; 
despre tovarășii Lorentz 
Dicnisie, Napău Simion, 
Casapu loan și alții, 
care reduc sistematic 
consumurile specifice de 
materiale.

Toate economiile ce le 
realizează constructorii, 
datorită folosirii cu gri
jă a fiecărui sort de 
material, au o destinație 
precisă — blocul nr. 
89 din economii! In fie
care părticică a lui, oa
menii văd ca într-o o- 
glindă modesta lor con
tribuție. Lucrările blocu
lui din economii avan
sează. Pină acum s-au 
turnat, din materialele e- 
conomisite, 231 m.c. be
ton în fundații și plan- 
șee, prin intermediul Ce
lor 751 m.p. cofraje con-' 
fecționate: s-au fasonat 
și montat 3.347 kg. fier 
pentru armături și s-au 
efectuat 155 m.c. zidărie 

...In cadrul unui

de etpenenți ar
in luna aprilie 
grupul IV con- 
l.CSJH., cu prt- 

iruțianoa «Sd

SCMMV
«a-uac 

strucțu 
oire la
construim un bloc cu 
24 apartamente din eco
nomii*, delegații oeruți 
de pe șantierele din re
giunea Hunedoara au 
salutat-o cu entuziasm. 
Printre ei s-au găsit 
Insă 2-3 inși care tși 
exprimau neîncrederea. 
Atunci, comunistul Nă
zăriri Andrei, maistrul 
instalator, le-a spus-o: 
„Să veniți in luna iulie 
și să vedeți cum se înal
ță blocul din economii'1. 
Și dacă .Îndoielnicii" ar 
veni acum, ar avea ce 
să vadă, pentru că zidă
ria de la etajul I se a- 
propie de sfirșit.

Dacă cineva l-ar în
treba pe constructorii 
hunedoreni care-i partea 
de contribuție ce-o aduc 
la realizarea sarcinii im
portante prevăzute In 
planul șesenal aprobai 
de Congresul al lll-lea 
al P.M.R. cu privire la 
asigurarea de locuințe 
corespunzătoare oameni
lor muncii, ei ar răspun
de cu bucurie: construi
rea în anul 1960 a 724 
apartamente, dintre care 
24 numai din economii...
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