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Hotărîrile Congresului 
I al 111-lea al partidului 

nostru cu privire la pla
nul de 6 ani de dezvol
tare a economiei naționale 
și a planului de perspec
tivă cît și cea cu privire 
!ă^ridicarea nivelului teh
nic al producției au pus 
în fața tuturor cadrelor 
tehnico-economice sarcini 
vaste. Din rîn =
dul 
ra se 
zâ pe
(jian introducerea progre- 

-Sălwi tehnic în toate sec
toarele de activitate, me
canizarea și automatizarea 
treptată a unor procese 
de producție, aplicarea pe 
scară mai largă a proce
selor noi perfecționate de 
tehnologie, pentru o pro
ducție crescîndă în mod 
ritmic, realizată cu chel
tuieli materiale și forțe de 
muncă mai mici și la un 
nivel calitativ superior, 
corespunzător etapei ac
tuale de construcție so
cialistă — bază sigură a 
ridicării nivelului de trai, 
material și cultural al în
tregului popor.

Alături de cadrele teh
nice și de conducere din 

(economie un rol de mare 
TM^te și însemnătate re
vine’maiștrilor — organi
zatori ai producției pe lo
cul de muncă încredințat. 
Experiența a confirmat că 
întregul mers al produc
ției depinde în mare mă
sură de modul cum mai-

ștrii știu să se preocupe 
de organizarea muncii, de 
repartizarea lucrului pe 
muncitorii din subordine 
în funcție de pregătirea 
lor profesienală, de felul 
cum le acordă acestora 
ajutor practic și calificat.

Atît la combinat cît și 
la I.C.S.H. în primele 7 
luni ale anului s-au ob-

- — ținut rezulta
te mult mai 
frumoase, în 
comparație cu

cele din aceeași perioadă 
a anului trecut. In sectoa
rele siderurgice, pe șan
tierele de construcții cît 
și în celelalte comparti
mente de activitate, mai
ștrii alături de restul ca
drelor tehnico-inginerești 
și muncitori au adus o 
importantă contribuție în 
munca pentru o producție 
sporită pentru reducerea 
treptată a prețului de cost 
al produselor.

Maiștrii oțelari și fur
nal iști și-au dovedit capa
citatea prin modul cum au 
știut să ajute pe munci
tori în exploatarea agre
gatelor. Urmarea firească 
este că anul acesta s-au 
atins cei mai mari indici 
de utilizare. In primul se
mestru al anului compa
rativ cu semestrul I al a- 
nului 1959, la secția l-a 
furnale s-a produs pe fie
care metru cub de volum 
util cu 8.3 kg. mai multă

(Continuare în pag. 4-a)

/ / B

VEȘTI DIN SUBURBIILE ORAȘULUI

Fruntași 
în campania 
de reco'tare

Timpul frumos și cald 
de la începutul acestei 
luni, a dus la grăbirea 
creșterii culturilor prăsi
toare și la coacerea pă- 
ioaselor. Pentru a nu pier
de nici un bob din noua 
recoltă, membrii 
lor gospodării 
colective din 
orașului nostru 
put de îndată 
folosind toate 
existente, cit și 
bună de lucru 
Drept rezultat,
ca intr-un timp destul de 
scurt să se termine recol
tatul tuturor suprafețelor 
cultivate cu orz, iar se
cerișul griului să se facă 
pe o suprafață de peste 
500 hectare.

Fruntași în campania 
de recoltare s-au situat 
membrii gospodăriilor a- 
gricole colective din su
burbiile Buituri și Răcăș- 
tie, 
din

tinere- 
agricole 

suburbiile 
au . înce- 
secerișul, 

mijloacele 
fiecare zi 
in ctmp. 

s-a reușit

urmați fiind de 
Zlaști și Boș.

cei

Pregătiri 
pentru treieriș
Odată cu recoltatul pă- 

ioaselor și întreținerea cui 
tarilor prăsitoare, membrii 
noilor gospodării aricole 
cclectioe s-au îngrijit în
deaproape și de crearea 
condițiilor pentru buna 
desfășurare a campaniei 
de ireeriș. Astfel, în toa
te suburbiile au fost sta
bilite din vreme 
corespunzătoare 
arii și s-au luat 
pentru dotarea lor

locurile 
pentru 
măsuri 
cu toa-

te materialele necesare. 
De pildă, pe aria ce s-a 
amenajai în suburbia Boș 
a fost construită o ba
racă pentru depozitarea și 
adăpostirea cerealelor care 
vor fi predate statului în 
baza contractelor încheia
te, s-a verificat și com
pletat instalația electrică 
și s-a pregătit întregul 
material pompieristic.

■ îndată ce timpul va de
veni favorabil, membrii 
colectiviști au hotărit să 
transporte imediat orzul 
și griul la arii și să în
ceapă treierișul

ÎN MUNȚI 
s De la expoziția" “foto- 

amatorilor huned^reni des
chisă la clubul nou 
OM.

Lucrări 
de sistematizare

In cadrul planului de 
sistematizare a suburbiilor, 
recent au început la Boș 
și Buituri lucrări de mă
surători pentru desemna
rea de drumuri și parcele 
unde se vor construi noi 
case individuale. Piuă în 
prezent, în suburbia Boș 
au și fost stabilite cea. 
40 locuri pe care noile 
familii de colectiviști cit 
și cei cu case vechi își 
vor înălța locuințe.

Caravana 
cinematografică 
Prin grija întreprinde

rii regionale cinematogra
fice, in suburbia Boș a 
sosit săptămina. trecută 
caravana cinematografică 
care a prezentat în sala 
cam:nul'ii 
șan"
„D-ale carnavalului". Fil
mul a fost vizionat 
un mare număr de locui
tori ai suburbiei.

cultural „Uri- 
filmul romînesc

de

Am aflat cu multă bu
curie de recentele hotărîri 
ale G.G. al P.M.R. și ale 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cu privire la pre
gătirea și promovarea 
cadrelor tehnice și îmbu
nătățirea salarizării lor, 
precum și de cea cu pri
vire 
rilor 
1.100 
furi.

Aceste măsuri 
tante, adoptate la numai 
un an după hotărîrea 
partidului și guvernului 
referitoare la creșterea 
salariilor, pensiilor, asi
gurarea unui mai înalt 
nivel de trai al celor ce 
muncesc sînt o nouă do
vadă grăitoare a grijii 
permanente pe care par
tidul și guvernul o poar
tă pentru creșterea necon
tenită a nivelului de 
a! oamenilor muncii 
patria

îmi 
prilej 
pentru 
partid 
însăși 
astăzi

Șl GUVERNULUI 
cea mai înaintată din lu
me și sînt mîndru că as 
tăzi pot să aplic în viață 
cele învățate adueîndu-mi 
în felul acesta aportul la 
construirea socialismului.

In afară de creșterea 
salariilor cadrelor tehnice, 
împreună cu ceilalți ingi
neri, tehnicieni, maiștri 
și toate cadrele tehnice 
ne bucurăm și de noile 
reduceri de prețuri, mă
sură care ne asigură 
serioasă creștere 
de cumpărare a 
nivelului de trai, 
resc forțele în 
pentru obținerea
sporuri de producție 
economii care să ne adu
că și 
menite 
rea pe 
velului
Nu voi precupeți 
și voi face totul ceea ce
rni stă în putință 
a răsplăti în fapte 
grijă a partidului 
vernului nostru.

In Istoria țării noastre 
nicicînd nu s-au petrecut 
asemenea transformări u- 
riașe, niciodată în trecut 
poporul nostru n-a avut 
asigurat un asemenea ni
vel de trai ca în zilele 
noastre, care pe zi ce tre
ce se îmbunătățește tot

Ing. RUSAN 1ERONIM 
secția centrale termo

electrice C.S.H.

o 
a puterii 
leului, a 
Ne spo- 

munca 
de noi 

și

în viitor măsuri 
să ducă la crește- 
mai departe a ni- 
nostru de viață, 

nimic
trai 
din pentru

marea 
și gu-

în una 
hotărîtoare 

naționale, 
producției

noastră.
exprim cu acest 
adînca mulțumire 
grija acordată de 

și pot să spun că 
faptul că eu lucrez 
ca inginer

din ramurile 
ale economiei 
ia realizarea 
de energie electrică, se da-
torește tot grijii și poli
ticii înțelepte a partidului 
nostru. Am avut fericita 
ocazie să fac studiile în 
U.R.S.S., țara cu tehnica (Continuare în pag. 3-a)

In urma reducerii de prețuri la unele produse 
conform recentei hotărîri a G.G. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. magazinele din 
orașul nostru au cunoscut și cunosc o abundență 
mare de cumpărători.

In foto: Aspect de la magazinul Bijr.t ria și 
de la cofetăria „Metalul", din localitate

M î N D R I A UNOR 
___  LOCATARI ----- —

Spre seară, cînd ploa
ia de peste zi incetă cu 
iotul, gospodina Anasta 
Karaianidis din blocul nr. 
3 O.M. cobori în grabă 
cele cîteva trepte și ieși 
afară. Pentru o clipă, pri
virile ei agere porniră să 
alerge în voie printre clă
dirile mari, elegante ale 
noului oraș, pe străzile 
curate și sticloase pe care 
se jucau copii veseli, gă
lăgioși Apoi, privirea i 
se opr' brusc în minuna
tul pidcu’eț din fața lo
cuinței sale...

— Cit e de frumps — 
exclamă ea, neștiind ce 
anume să admire mai in- 
tii: zonele de un verde 
închis, florile multicolore

ce răspindeau un miros 
plăcut, ori micul gărduleț 
sonstruit cu atita migală.

Se uita cu nesaț la acel 
colțișor plin de frumusețe 
și nu-i venea parcă a 
crede că la amenajarea 
lui a contribuit, și ea și 
soțul ei.

— N-a fost deloc ușor 
— ne încredințează tină- 
rul comunist Boroșescu 
David, responsabilul blo
cului. A trebuii să mun
cim mult. Unii dintre lo
catari stăteau la început 
oarecum pasivi față de
inițiativa comitetului de
bloc. înapoi însă nu am 
dat cltuși de puțin. In
frunte cu comuniștii Po-
tropolus Gheorghe, Kara-

iatiidis. Polinis, Poșcoli 
Ioan și DeaC Gheorghe, 
am reușit in timpul liber 
să dăm viață acestui păr- 
culeț care nu ne incintă 
numai pe noi, ci pe fie
care trecător. II socotim 
drept o mitldrie a blocu
lui nostru...

Locatarii blocului nr. 3 
din O.M. mai pot fi min
ări — și chiar sînt — și 
pentru alte rezlutate ale 
sirguinței lor. Tot prin 
muncă obștească ei au 
sirius și predat I.C.M.- 
ului o cantitate de 2.500 
Lg. fier vechi iar în cu- 
rînd vor mai preda alte 
2.000 kg. In afară de a- 
ecasta, prin contribuția 
fiecăruia ei au înlocuit

geamurile sparte de la 
scări și au pus la fiecare 
perdeluțe, in vreme ce pe
reții au fost zugrăviți. Cel 
care intră astăzi ill acest 
bloc, este adine impresio
nat și de curățenia care 
domnește peste tot, de lo
zincile și fotomontajele 
care îți întăresc convinge
rea că aici locuiesc intr-a
devăr oameni inimoși și 
harnici, buni gospodari, 
care știu să păstreze avu
tul obștesc și să-și creeze 
singuri condiții minunate 
care să le facă viața mai 
frumoasă și mai plăcută.

In încheiere, trebuie să 
spunem că locatarii blo
cului 3 din O.M. mai sînt 
mîndri încă de un lucru : 
în cadrul întrecerii initia
te de comitetul eXcCutiv ui 
sfatului popular pentru 
gospodărirea șl înfrumu
sețarea orașului el au câș
tigat premiul II...

A. B.
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colectivul 
Teatrului Tineretului din 
București a prezentat pe 
scena teatrului nou dra
ma „Hoții" de i riedrich 
Schiller și comedia „Scri
sori de dragoste" de Vir
gil Stoenescu, care au 
fost primite cu căldu'ă 
de siderurgiștii hunedoreni.

Mai presus interesele 
generale...

Actorii biicureșteni 
vizitat, in timpul lor liber, 
principalele secții ale com
binatului stind de vorbă 
cu oțelarii, jurnaliștii și 
laminătorii.

In foto: actorii de la 
Teatrul Tineretului inire- 
ținindu-se prietenește cu 
siderurgiștii la locurile lor 
He muncă.

Intr-una din zilele lunii 
trecute, muncitorii de la 
instalația apei amoniaeale 
din cadru! uzinei cocso- 
chimice au observat că 
ceva nu este în regulă. 
După unele constatări ale 
conducerii secției, a reieșit 
că este necesară o revizie 
a condensatorului. Lucra
rea necesita 6-8 ore 
cum atunci era 
însemna că 
înceapă munca pentru re
medierea defecțiunii.

Pentru a nu se pierde 
aproape două zile din pro
ducție, și mînat mai ales 
de dorința ca întregul co
lectiv să-și poată realiza 
înainte de termen angaja
mentul luat de a da peste 
planul anual 200 tone apă 
amoniacală, lăcătușul ute- 
mist Ilișan Alexandru a 
cerut să i se încredințeze 
lucrarea respectivă lui. 
Apoi, împreună cu lăcătu
șii Frențiu Cornel, Gulaș 
Emanoil și sudorul Nicole 
Ștefan a pornit chiar în 
după-amiaza acelei zile, 
(era în timpul lor liber) 
la lucru. Munca pentru 
înlăturarea defecțiunii ivite 
pe neașteptate la conden
sator a durat pînă dumi-

abia

și 
sîmbătă 
luni să

nicâ dimineața. Deși erau 
obosiți pentru că lucraseră 
fără întrerupere, oamenii 
aceștia nu au părăsit lo
cul de muncă pînă în cli
pa în care au remediat 
defecțiunea. întrebat ce a- 
nume l-a determinat să 
rămînă în timpul său li
ber pentru a reda produc
ției instalația defectată, tî- 
nărul lăcătuș Ilișan Ale
xandru care este și un ne
obosit agitator a răspuns :

— Partidul ne învață 
să punem mal presus in
teresele generale și nu
mai după aceea cele per
sonale. Și noi am aplicat 
în viață aceasta învățătu
ră...

Fapta utemistului Ilișan 
Alexandru dovedește încă 
odată atașamentul lui față 
de colectivul în mijlocul 
căruia lucrează, felul 
cura el se pregătește pen
tru a fi primit în rîndul 
comuniștilor și cum anume 
știe el și tovarășii lui de 
muncă să răspundă grijii 
pe care o poartă deopotri
vă partidul și 
nostru tuturor 
muncesc.

NEUMAN

guvernul 
celor ce

TIBERIU

(

hirtii

este.

VOI MUNCI MAI SPORNIC
Apariția în presă a ho- 

tărîrii partidului și gu
vernului cu privire la noua 
reducere a prețurilor cit a- 
mănuntul la unele sorti
mente de mărfuri, m-a bu
curat nespus de mult, 
reflectă cît se poate 
bine grija părintească 
partidului pentru om 
nevoile sale.

Asemenea multor mun
citori, ara și eu un gînd, 
o năzuință firească — să- 
mi cumpăr o motocicletă. 
Pfofitînd de faptul că mo
tocicletele s-au ieftinit, cu- 
rînd o să-mi văd visul îm
plinit.

Sînt convins că măsu
rile luate de partid pen
tru ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc

Ea 
de 

a
ȘÎ

se datoresc succeselor ob
ținute în mărirea produc
ției, productivității mun
cii și realizării de cît mai 
multe economii peste sar
cina planificată. De aceea, 
în calitate de prim-topitor 
la unul din cuptoarele o- 
țelăriei Martin nr. 1, voi 
căuta să-mi ridic cu per
severență cunoștințele pro
fesionale pentru a cunoaș
te mai bine însușirile teh
nice ale cuptorului și a-1 
smulge astfel o producție 
mai mare de oțel. Pe a- 
ceasta cale este posibilă 
ridicarea în continuare a 
nivelului nostru de trai 
material și cultural.
NOJOGAN ALEXANDRU 
prim-topitor — oțelăria 

Martin I

FurnalisHi
Este știut că de calita

tea sideritei depinde în 
cea mai mare măsură spo
rirea producției de fontă 
și reducerea prețului de 
cost. Ori, lucrul acesta nu 
este înțeles pe deplin de 
conducerea minei de fier 
din Teliuc. Cîteva luni la 
rînd, întreprinderea minie
ră a continuat să furni
zeze secției I-a furnale 
din G.S.H. cantități de 
siderită cu un conținut 
scăzut de fier. Deși con
trolorii de calitate din ca
drul serviciului de recep
ție a materialelor din com
binat i-au sezisat pe cei 
în cauză (exemplu adre
sa nr. 2125 din 12. VII.

așteaptă un răspuns 
1960), totuși nu au fost 
luate măsurile cuvenite.

Dar controlorii de la 
recepție s-au mulțumit nu
mai cu atît. Ei n-au mai 
acționat pentru a curma 
situația, n-au dat dovadă 
de perseverență și opera
tivitate. Așa se face că 
analizele efectuate la 26 
iulie a.c., la furnale, au 
scos la iveală un procent 
de 11 la sută steril.

Un calcul făcut ln acest 
sens arată că lutroducînd 
în furnale siderită cu un 
procent de 11 la sută ste
ril, producția de fontă sca
de în 24 de ore cu 70 
tone. In același timp, se 
consumă suplimentar o

cantitate de 18 kg. cocs 
pe tonă, ceea ce face ca 
prețul de cost al fontei 
să crească.

Angajamentul luat de 
harnicii furnaliști, de a 
depăși cu 15-20 la sută 
indicii de utilizare ai a- 
gregatelor, prevăzuți de 
Directivele celui de-al III- 
lea Congres al partidului 
este cunoscut de conduce
rea minei din Teliuc. A- 
îuncl de ce furnaliștfl nu 
sînt ajutați cu minereu 
de bună calitate ? La a- 
ceastă întrebare, furnaliș- 
tii de la secția I-a așteap
tă un răspuns faptic, ho- 
tărît din partea minerilor 
de la. Teliuc.

!a\

Icutie! ( 
din nou „fiți i 
se ridică pra- (

Cuie intră la serviciul 
desfaceri, biroul factura
re de la pavilionul teh
nic al combinatului esic 
martor la un spectacol 
cu totul și cu totul „ori
ginal". Mai întîi se aude 
un „fiți atente" și din 
plafon încep să cadă 
facturi. Hiriia planează 
prin cameră p’.nă cînd o 
funcționară, aidoma por
tarului Niculescu, o 
prinde.

— Exagerare veți spu
ne. Cum să cadă 
din plafon?

Și totuși așa
Asia insă se datorește 
unei inovații. Ca să nu 
mai urce 19 trepte (le- 
am numărat) cineva din 
acest serviciu a venit 
cu o idee. A spart pla
fonul făcind o gaură cit 
toate zilele și cînd dac
tilografele au terminat 
de bătut la mașină o 
factură, li dau drumul 
pe acolo. Simplu și co
mod...

— Bine, veți spune, 
dar cum trimit tovară
șele de la facturare ma
terialele la dactilogra
fe?

Ce-i drept, asta este 
mai dificil, dar cu toa
te acestea mai ușor decit 
a urca 19 irepte „Ino
vatorul" s-a gîndit. și la 
asta. A confecționat o 
prăjină strașnică, bine

lustruită, prevăzută 
un capăt cu o cutie. Se 
pun facturile in 
se strigă 
atente" și 
jina...

Trebuie 
tem că ideea 
multiple avantajii. 
primul rînd nu se mai < 
urcă și coboară, vai, 19 < 
trepte, apoi se economi- I 
sesc pingelele și, de fapt < 
ac est a-1 esențialul, se lu- < 
crează comod.

Toate acestea s-au rea- j 
Uzat printr-un simplu J 
orificiu. S-a spart pla- j 
fonul ? Nu contează, pa- 1 
vilionul tehnic este nou, < 
rezistă, chiar dacă to(i\ 
cei care lucrează acolo . 
ar proceda la fel.

Gurile rele spun că ( 
tovarășul Gali venind in < 
biroul facturare și Pă
zind orificiul din tavan 
s-ar fi supărat foc, expri- 
mindu-se cam așa:

— Ce înseamnă aceas
ta ? Nu vedeți că este 
curent ? Să puneți un 
capac deasupra...

De atunci plafonul are 
și un capac.

P.S. Se spune că acum 
pentru a ușura și mar 
mult munca la . biroul 
respectiv se lucrează la 
o instalație care să ac
ționeze automat 
cu facturi. Dar 
ceva sigur...

MIRCEA

să recunoaș- 
prezintă 

In

prăjina \ 
nu este S

NEAGU

Expoziții cu vînzare
Magazinul „Textila" din 

O.M. cunoaște în aceste 
zile o animație deosebită. 
Numeroși cumpărători se 
opresc în fața celor două 
expoziții cu vînzare, ame
najate în incinta 
unități comerciale. Ei ad
miră cu deosebit 
sortimentele de 
ale căror prețuri au fost 
reduse recent. Cu toate 
că numărul cumpărătorilor 
e mare, vînzătoarele Co- 
jocaru Aneta, Florea Flo- 
rița, Dragoș Maria și al
tele, îndrumate de tova

acestei

interes 
mărfuri.

rășul Șerban Dumitru — 
responsabilul magazinului 
— reușesc să deservească 
pe cumpărători prompt și 
în cele mai bune condi- 
țiuni. De exemplu, în zi
lele de 27-29 iulie, ele 
au vindut mărfuri cu pre
țuri reduse (perdele, încăl
țăminte etc.) în valoare 
de 25.000 lei. Cu acestei. , 
planul de desfacere 
mărfurilor pe luna iulie 
a.c., nu numai că a 
îndeplinit cu două 
mai devreme, ci a 
și depășit cu 10 la sută.

fost 
zile 
fost

PROGRAMUL BRIGĂZII LA NIVELUL CERINȚELOR
trec multe. Repetițiile sînt 
adesea cu peripeții căci 
unii lucrează tocmai la 
bluming. Cu toate acestea 
la ieșirea din schimb vin 
într-un suflet ca să nu se 
lase așteptați. O întîra- 
plare a fost și hazlie dar 
și folositoare. La una din 
repetiții a nimerit întîm- 
plător și Duncă Ștefan 
cînd tocmai... îl criticau. 
Proniițînd solemn că se va 
îndrepta (promisiune de 
care s-a ținut) a cerut 
să-și interpreteze... „auto- 
satira“ căci: „nimeni nu 
știe mai bine ca mine cum 
greșesc". I-au îndeplinit 
rugămintea și autocritica... 
pe note, în fața colectivu
lui de muncitori, se vede 
că i-a folosit.

Brigada artistică de agi
tație de la grupul II con
strucții ar putea să cri
tice și lipsuri mai mari, 
care uneori sînt piedici 
serioase, dacă s-ar bucura 
de mal mult sprijin din 
partea comitetului sindical

al grupului. Dar responsa
bilul cultural Istrate An
drei nu ajută deloc bri
gada în întocmirea textelor 
și sezisarca anumitor fapte 
caracteristice muncii con
structorilor.

Trebuie ca în această 
perioada — și tocmai a- 
cum — să se aibă deose
bită grijă de întocmirea 
unor texte la Un nivel co
respunzător exigențelor 
constructorilor htinedoreni, 
iar brigăzii de la grupul 
II — pînă acum, aprecia
tă de muncitori — să i se 
dea sprijinul cuvenit în 
tratarea problemelor de 
tnai mare importanță pen
tru bunul mers al muncii 
pe șantierele grupului, în 
așa fel ca programele, și 
în special programul fes
tiv pe care-1 va prezenta 
cu prilejul celei de a 16-a 
aniversări a eliberării, să 
fie cît mai interesante și 
atractive și să releve fapte 
esențial?!

știut că va veni vorba 
despre... „marinici". Și în- 
tr-adevăr I De critica as
pră a brigăzii, codașii 
n-au fost scutiți de loc. 
„Fotografiind“ (la figurat, 
cu ajutorul aparatului pri
mit drept premiu la con
cursul pe întreprindere) 
unele, abateri, cei care le
an comis au fost ținta sa
tirelor brigăzii. Zidarii Mo- 
raru Ioan și Kovacs Iuliu 
au zidit într-un schimb 
doar 0,50 m.c. Urmarea : 
aparatul de fotografiat al 
brigăzii i-a surprins „dor
mind" ; cînd maistrul Fo- 
tea Atanasiu a fost găsit 
citind ziarul în timpul pro- 
ducției, negliiînd munca 
schimbului de care răs
punde brigada a ripostat 
prompt: „II citește îl răs
foiește, /de schimb, nu se 
sinchisește/ își privește 
ceasul frate/ că schimbu-i 
pe terminate/ și e primul 
care pleacă/ și le 
toate baltă/.,.

In viața brigăzii se

locul III la un concurs 
între brigăzile de agitație 
ale I.C.S.H. Acum, la ter
minarea obișnuitelor con
sfătuiri de producție, este 
așteptată cu nerăbdare a* 
pariția — întotdeauna 
nouă și interesantă — a 
brigăzii.

Și despre hărnicia con
structorilor s-a dus de 
mult vestea. Este astfel 
justificată lauda adusă de 
brigada artistică de agita
ție unor fruntași ca Cei 
din echipa de fierari-beto- 
niști a lui Gheorghe loan 
care realizează zilnic de
pășiri de 30 la sută, ca 
și cea adusă brigăzii de 
dulgheri a lui Schuster 
Martin care are zilnic de
pășiri în medie de 37 la 
sută. Ponderea pe care o 
are elementul pozitiv în 
programele brigăzii se ex
plică deci prin rezultatele 
deosebit de bune ale con
structorilor.

Cînd a răsunat în inter- 
pretafea celor din brigadă 
melodia „Marinlsă" s-a

Pe la începutul lunii 
mai, la grupul II construc
ții din I.C.S.H., s-a pe
trecut un eveniment care 
n-a putut fi trecut cu ve
derea : a luat ființă bri
gada artistică de agitație. 
De atunci și pînă azi mi
cul colectiv format din 7 
tovarăși a reușit să se im
pună în fața muncitorilor 
grupului. Mai întîi pentru 
că din brigadă fac parte 
tot „băieți buni" cum sînt 
muncitorul topometrist Tu
dor Flavian, tehnicianul 
Ccjocaru Florea, funcționa
ra Bejenaru Elena, și a- 
poi pentru programele 
atent și cu grijă pregătite. 
In trei luni au fost pre
zentate patru programe iar 
al cincilea se află în pre
gătire.

Exigența constructorilor 
este bine cunoscută și 
deci trebuie cu atît mai 
mult apreciată munca sîr- 
gulncioa5ă a membrilor 
brigăzii. încă ta început, 
după huma! cîteva zile de 
repetiții, el Mu eUșat pe

/>
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Închis penfru aranjarea 
mărfurilor"

In ziua de 29 iulie a.c. tn-am dus la farmacia 
Piața Libertății să-nii cumpăr unele medieamen- 

Deși era ora li dimineața, farmacia era închisă
din
te. ....
pe motivul că „s-a primit marfă și trebuie aranjată".

Intrucît aveam neapărat nevoie de medicamen
te ani stat la ușă cu gîn dul că poate se va des
chide farmacia. Dar a venit ora 13 și farmacia nu 
s-a mai deschis. Intre timp, numărul celor aflat! 
în așteptare s-a mărit. Mulți dintre ei veneau din 
O.M. pentru că și acolo farmacia era închisă pen
tru „aranjarea mărfurlor sosite".

; Oare aranjarea mărfu iilor trebuie să se facă 
în timpul orelor de ser viciu, simultan la ambele 

i farmacii din oraș, știindu- se mai cu Seamă că medi- 
i amentele nu sînt produse ce pot suferi amîrtarea 
țcumpărării lor?

PAȘCU MCOI.AE

lasă

MCOI.AE


VIAȚA DE PARTID

PENTRU ASIGURAREA SUCCESULUI
ÎN NOUL AN AL ÎNVATAMlNTULUI

DE PARTID
In anul școlar care s-a 

încheiat recent, comitetele 
de partid de la C.S.H. și 
I.C.S.H. precum și birou
rile organizațiilor de ba
ză din orașul nostru au 
obținui rezultate mai bune 
în activitatea de condu
cere și îndrumare a învă- 
țâmîntului de partid, po
litic U.T.M. și ideologic al 
cadrelor didactice. Rezul
tatele obținute sînt urma
re a preocupării organe
lor și organizațiilor de 
partid pentru conținutul 
de idei al lecțiilor și se- 
minariilor, însușirii de că
tre cursanți a bazelor 
tnarxism-leninismului, stu
dierii profunde a politicii 
partidului și legării ei de 
sarcinile practice ale con
strucției socialiste.

Numărul cercurilor în- 
vățămîntului de partid, 
politic U.T.M. și ideologic 
al cadrelor didactice cu 
bune rezultate în muncă 
a ^--crescut considerabil, 
Un. aport deosebit în în
sușirea cunoștințelor eco
nomice, în rezolvarea 
practică a unor probleme 
ivite în procesul de pro
ducție, l-au adus cercu
rile de economie concretă 
de la C.S.H. și I.C.S.H. 
Au fost deosebit de fruc
tuoase dezbaterile — pri
vind problemele creșterii 
productivității muncii, re
ducerii prețului de cost, 
ridicării indicilor de utili
zare a agregatelor - 
cadrul cercurilor de 
nomie concretă de la 
sificare, furnalele

problemelor economice din 
întreprinderi, secții și 
șantiere se cere ca fiecare 
membru și candidat de 
partid să fie temeinic pre
găti. cu cunoașterea obiec
tivelor economice concrete 
de către cel de-al Ill-lea 
Congres al partidului, a 
sarcinilor ce revin fiecă
rui colectiv de muncă. In 
această direcție propagan
distul, este chemat să ex
plice pe larg sarcinile po
litice puse de partid, să 
lămurească iatura lor eco
nomică în strînsă legătură 
cu activitatea politică.

Grija ce o acordă comi
tetele de partid și birou
rile organizațiilor de bază 
din C.S.H., I.C.S.H. și din 
instituțiile orașului nostru 
selecționării celor mai 
bani membri de partid ca 
propagandișl'i lentru di
versele forme ale învăjă- 
mîntului de partid, în ra
port cu nivelul de pregă
tire, constituie garanția că 
în noul an școlar, învăță- 
mîiitu; ue partid va fi mai 
eficace, înarmînd pe mem
brii și candidații de par
tid cu cunoașterea teoriei 
marxist-leniniste a politicii 
economice a partidului, a 
diferitelor documente ela
borate de partid

Lin merit deosebit al 
organizațiilor de bază din 
principalele sectoare de la 

este 
anul
cer- 
con-

mai
— cercuri de stu- 
Istoriei P.C.U.S., 
marxism-leninismu-

- în
eco-
coc-
1-4, 

O.S.M. II și din alte sec
ții, fiind urmate de nume* 
roase soluții practice care, 
pus^ în aplicare, au con* 
tr^Luiț din plin la îmbu- 
narațirea procesului tehno
logic, la creșterea produc
ției de cocs, fontă și oțel. 

O mare însemnătate in 
eficacitatea activității 
curilor învățămîntuiuf 
partid, politic U.T.M, 
ideologic aJ cadrelor 
dactice il au propagan
diștii, De aceea atenția 
cea mai de seamă a co- 
mitetelor de partid și a 
birourilor organizațiilor 
de bază în această perioa
dă trebuie îndreptată spre 
selecționarea celor mai

cer- 
de 
Și 

di-

selecționarea celor 
pregătiți membri de par
tid, tovarăși care au expe
riență în munca de pro
pagandă și cărora le pla
ce această 
cină.

Ținînd 
plexitatea 
litice și 
ne stau 
rioada actuală, de 
deosebit ce-1 au organi
zațiile de partid în con
ducerea și îndrumarea

pro-

importantă șar

cont de corn» 
sarcinilor po- 

economice ce 
în față în pe* 

rolul

C.S.H. și I.C.S.H., 
că, spre deosebire de 
trecut cînd numărul 
curilor de economie 
cretă era mic în compara
ție cu cerințele și posibili
tățile existente în acest an 
va crește considerabil nu
mărul acestor cercuri ast
fel îricît să nu rămină 
nici o secție, nici un șan
tier de muncă mai impor
tant, fără cerc de econo
mie concretă.

Discuțiile purtate cu vi
itorii cursanți ai acestor 
cercuri dovedesc că trece
rea la constituirea cercu
rilor de economie concretă 
nu s-a făcut în mod ar
bitrar, birocratic, ci ea a 
fost cerută ca fiind nece
sară în munca pentru îm
binarea cit mai concretă 
a problemelor teoretice cu 
cele practice. Numeroase 
cercuri de economie con
cretă, deși mai au încă 
aproape două luni pînă la 
începerea activității lor, 
ău și înscris în cadrul 
problemelor ce le vor dis
cuta, teme foarte impor
tante ca de pildă: creș
terea productivității mun
cii, elementele competente 
ale prețului de cost și 
căile reducerii lui, folosirea 
cît mai chibzuită a fon
durilor de investiții, creș. 
terea indicilor de utiliza-

re. reducerea consumurilor 
specifice etc. Pe lîngă a- 
ceste cercuri de economie 
concretă în cadrul orga
nizațiilor de bază vor func
ționa pentru candidații de 
partid — cercuri de studiu 
a statutului P.M.R., p ntra 
membrii de partid recent 
primiți in rîndurile parti
dului. cursuri serale și cer
curi de studiere a Istoriei 
P.M.R., pentru comuniștii 
cu un nivel politic 
ridicat 
diu a 
bazele
lui. La încadrarea lor bi
rourile organizațiilor de 
bază au avut în vedere 
dorința fiecărui membru 
și candidat de partid pre
cum și nivelul de pregă
tire a acestora.

O mare atenție trebuie 
acordată in această pe
rioadă pregătirii propa
gandiștilor. O parte din- 
tre propagandiști și în
deosebi acei care nu au 
încă o suficientă experien
ța vor fi pregătiți prin 
cursuri spzciale fiind scoși 
pentru o anumită perioa
dă din producție. Cea mai 
mare parte însă vor fi 
pregătiți în cercuri fără 
scoatere din producție. 
Conducerea cabinetului de 
partid cît și a cursului 
de pregătire trebuie să a- 
corde atenția cea mai 
mare, atît în cadrul aces
tui curs cît și în timpul 
anului școlar în vederea 
înarmării propagandiștilor 
cu cunoașterea temeinici 
a problemelor politice și 
economice, a teoriei mâr- 
xist-leniniste, a politicii 
partidului de către propa
gandiști. De felul cum ei 
vor cunoaște problemele 
teoretice și economice de
pinde îndeplinirea misiunii 
de propagandist și anume 
de a-i înarma pe membrii 
și candidații de partid cu 
cele mai importante pro*

blerne, de a trezi interesul 
lor spre pătrunderea adîn- 
că a problemelor ce se 
dezbat în diferite cursuri. 
Este necesar ca fiecare 
organ și organizație de 
partid să urmărească mo
dul cum participă propa
gandiștii ia cursul de pre- 
gă.ire, iar aceștia la rin- 
dul lor să acorde cea 
mai mare atenție însușirii 
temelor ce se predau.

Organele și organizațiile 
de partid sînt datoare să 
combată unele mentalități 
manifestate din partea u- 
nor propagandiști cum că 
nu ar fi nevoie să mai ur
meze cursul deoarece ei 
au mai participat și în aîți 
ani. Aceștia trebuie să în
țeleagă că propaganda de 
partid este cu atît mai 
creatoare, mai educativă 
cu cît ea se îmbogățește 
cu cunoașterea noilor pro
bleme ce se ivesc în ope
ra de construire a socia
lismului în țara noastră 
cît și în celelalte țări de
mocrat populare.

In aceste cursuri propa
gandiștii au prilejul să îm
părtășească din experien
ța lor în muncă și să în
vețe reciproc din metodele 
de muncă ce le folosesc 
pentru îndeplinirea cît mai 
conștiincioasă a acestei 
misiuni deosebit de impor
tante încredințată de or
ganizația de partid.

Să facem ca noul an 
în învățămîntul de partid, 
politic U.T.M. și ideolo
gic. al cadrelor didactice 
să ne găsească bine pre
gătiți pentru ca astfel în
vățămîntul de partid să 
poată deveni un puternic 
mijloc de educare și mo- 
bilizare a tutufor oameni
lor muncii în frunte cu 
comuniștii în lupta pentru 
realizarea mărețelor sar
cini trasate de către
de-al Ill-lea Congres al 
P.M.R.

cel

Munca

—11 ♦« 1 ''
O Importantă consfătuire

In scopul cunoașterii cerințelor actuale ale popu
lației din orașul nostru și părerii lor în legătură ■' 
cu buna deservire în unitățile sale, cooperativa 
„Drum nou" organizează astăzi 1 august, orele 17 
în sala clubului din O.M, o consfătuire la care sini 
invitați să participe Un nu măr cît mai mare de clien- 
ți ăi cooperativei, gospodine, cetățeni. După con
ferință va urma prezentă rea modei și un program 
artistic dat de brigada artistică de agitație a coo« 
jwativei, Intrarea HbcrA,

Zilele trecute s-a des
fășurat la clubul „Side- 
rurgistul" un schimb de 
experiență între colecti
vele bibliotecilor combi
natului (biblioteca cen
trală și cele din secții) 
organizat de comitetul de 
întreprindere și conduce
rea 
„Din 
ci lor 
ținut 
nu, bibliotecară la clubul 
nou.

Referatul a făcut o 
scurtă enumerare a sar
cinilor ce le au de înde
plinit colectivele biblio
tecilor, scoțînd în relief 
creșterea importantă a 
numărului sidcrurgiștilor 
înscriși în evidența citi
torilor la Club și în bi
bliotecile din secții, pre
cum și rolul crescînd al 
cărții ideologice, tehnice, 
beletristice în ridicarea 
nivelului de cunoștințe al 
oamenilor muncii, 
subliniat că la cele 46 
Lțbllotesl ,volante șl bl-

clubului. Referatul, 
experiența billicte- 

mobile" a fost sus* 
de tovarășa Cioba-

S-a

RĂSPUNDEM PRIN FAPTE
GRIJII PARTIDULUI Șl GUVERNULUI

copiii nu numai că au a- 
sigurat dreptul la școală, 
dreptul la învățătură dar 
au asigurate și toate con
dițiile pentru a de Veni con
structori de 
noii vieți.

Poporul 
primit cu 
ție aceste 
ști să răspundă prin fapte 
și recunoștință partidului 
și guvernului nostru de
mocrat-popular, luptînd ca 
să obțină succese și măi 
frumoase în creșterea 
producției și productivită
ții muncii, reducerea pre
țului de cost, înfăptuind 
astfel cu succes sarcinile 
trasate de cel de-al Ill- 
lea Congres al P.M.R. Și 
în această luptă mă voi 
avinta alături de ceilalți 
oameni ai muncii cu toa
tă forța și priceperea mea.

.......... —

[Urmare din pag. l-a) 
mai mult. In patria noas
tră este veșnic primăvară 
deoarece ea înflorește 
mereu prin munca cloco
titoare plină de avînt a 
eroicului popor muncitor 
și a țărănimii colectiviste.

Visurile de veacuri se 
transformă tot mai mult 
în realitate. Copiii, al că
ror fericit viitor este asi
gurat, vor culege în noul 
an școlar ce ne bate la 
ușă roadele științei din 
manualele școlare pe care 
le vor primi în mod gra
tuit. In ce țară capitalis
tă, fie ea oricît de 
sată, s-a pomenit 
dată așa ceva ? 
unde ! Acolo copiii 
citurilor nu cunosc
rit, decît mizerie și foa
me, necazuri. La noi

nădejde ai

nostru care a 
multă satisfac- 
noi hotărîri va

avan- 
vreo-

Nici 
mun- 
bucu-

Hunedoara, puternic 
centru industrial este un 
permanent izvor de inspi
rație pentru oamenii de 
artă din patria noastră. 
In prezent un grup de ar
tiști de la Uniunea Artiș
tilor Plastici se află aici 
în documentare, pe timp 
de o lună.

In foto: artista Maria 
Blendea pune pe pînză 
unul din interesantele pei
saje industriale pe car
ie oferă orașul nostru.

Realizări 
și perspective
A Orașul Hunedoara 

se înfrumusețează și sa 
dezvoltă Cu fiecare zi ce 
trece. La amenajarea zo
nelor verzi, rondurilor dc 
flori in fața blocurilor, la 
nivelări de terenuri ele., 
cetățenii orașului au exe- 
cu lat 180.000 ore muncă 
patriotică, aducind bugetu
lui sfatului popular econo
mii de peste un milion 
lei. Au fost plantați 
11.000 trandafiri și 2.00') 
copaci ornamentali.

A Numărul copiilor ca
re vor urma cursurile nou
lui an școlar 1060-11)61, In 
orașul nostru crește cu 
peste 700 față de anul 
școlar care s-a încheiat 
de curind. Odată cu înce
perea noului an școlar ei 
vor primi spre folosință și 
noua școală cu 16 săli de 
clase, înzestrată eu labora
toare spațioase, sală de 
gimnastică etc.

DIN ACTIVITATEA TINERILOR STUDENJI
Oricine vizitează spita

lele șl policlinicile orașu
lui nostru întîinește ade
seori pe lingă medici și 
cîte un ttnăr sau tînără 
îmbrăcați în aceleași bi
necunoscute halate albe. 
Aceștia sînt tinerii stu* 
denți din anul IV de la 
facultatea medico-farma-

ceutică din Cluj veniți iâ 
Hunedoara în pfâctică. 
Dornici de â împleti în 
mod cît mâi armonios 
cele învățate pe băncile 
Universității cu realitățile 
practice, ei participă la 
toate consultațiile și ope
rațiile ce au loc, dînd 
astfel un prețios ajutor la

♦♦♦♦♦

bibliotecilor
blioteca centrală a C.S.H. 
sînt înscriși în acest an 
4287 cititori, care în in
tervalul I. 1—20. VII au 
împrumutat 19.931 volu
me, cifre 
cu mult 
semestrul 
al anului 
pe 40.000 
tinați- în această perioadă 
din fondul comitetului de 
întreprindere pentru cum
părarea de cărți noi. In 
comitetele de biblioteci ac
tivează tovarăși care spri
jină permanent această 
muncă, fiind citați zidarul 
Tise loan, strungarul Pir* 
tea Petrică, eleva Iorga 
Elena

Dar nu îil toate 
țiile bibliotecile Volante 
își trăiesc Viața. De pil
dă, secția vașonaj nil 
are nici un cititor nou 
înscris și tiu s-a mai 
schimbat fondul de cărți 
dc mai nmlți ani. 
In schimb se pot da că 
model bibliotecile de la

care depășesc 
realizările dîn 

corespunzător 
trecut. Aproa- 
lei au fost des-

ete.
sec-

mobile din C.S.H.
mecanic șef, cocserie și 
laboratorul central (bib
liotecari tov. Ghețan Gheof* 
ghe și respectiv Joldiș 
Rodica) unde procentul 
dc cititori e deosebit de 
ridicat (între 40-70 la 
sută din totalul angaja
ți lor).

Referatul a mai scos în 
evidență mijloacele de 
popularizare a cărții (a* 
nunțul verbal, recenzia, 
șezătoarea literală etc.) și 
importanța celorlalte for-

ine ale .activităților cultu
rale pe care le pot or
ganiza colectivele biblio
tecilor (seri de basme 
pentru copii, ghicitori li
terare etc.),

In continuarea schim
bului de experiență tova
rășa Joldiș Rodica a ară
tat unele metode ale C0* 
lectivului de la laborato
rul central, Discuțiile au 
lămurit o serie de pro
bleme legate de activita
tea bibliotecilor volante, 
pentru îmbunătățirea mun
cii cu cartea în C.S.H*
, . . ... »»♦♦ ......

^CTUAJLIITAyil HUNERORENE

refacerea sănătății celor 
suferinzi.

De subliniat este faptul 
că tinerii aceștia care mii* 
ne vor deveni cadre me* 
dico-farmaceutice de nă
dejde, iau parte în timpul 
lor liber și la diferite ac
țiuni întreprinse de către 
organizația U.T.M, a spi* 
talului unificat, De pildă, 
pînă acum ei au strîns 
prin muncă voluntară o 
cantitate de peste 2.000 kg. 
fler vechi pe care bau și 
predat I.C.M.-ului șl au 
Încărcat și descărcat 3 
mașini cu cărămizi ne
cesare unor reparații din 
cadrul spitalului. Totoda
tă, tinerii studenți s-au 
deplasat cu caravana sa
nitară în diferite centre 
muncitorești și sate ale 
raionului nostru și au or- 
ganizat „Joi ale tineretu
lui" în cadrul cărora au 
prezentat unele informări 
privitoare la evenimentele 
interne șl internaționale.

AMARIE1 1OAN 
corespondent

* InCepînd din ziua de 
august și pînă in 4 au-1

gust a.c. „Librăria noas
tră" pune în vinzare ma
nualele școlare pentru cla
sele VIII—XL Manualele 
școlare pentru clasele /— 
VII se vor difuza in mod 
gratuit elevilor prin șco
lile wide sini insarifi.

* Societatea pentru răs
pândirea științei și cultu
rii a organizai ieri dimi
neață, in sala „Maxim . 
Gorki", Conferința cu te
ma : „Creșterea sistemului 
Socialist mondial factor 
esențial in preînttmpina- 
țea fdzboiului", A C®n[e-

reitțial tovarășul Tiber iu 
Petrescu, conferențiar uni
versitar,

* Mîine la orele 20,30 
la clubul „Filimon Sirbu" 
din O.T. se organizează 
reeenzia romanului „Intu- 
fiecare'' de Celaf PflreS‘ 
B _ *. j
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X AU RATAT CALIFICAREA
Deși echipa Corvinul 

și-a reluat de mult pre
gătirile, primul joc la 
Hunedoara a avut loc 
abia ieri. Cu toate că hu- 
nedorenii întilneau o echi
pă de valoare modestă, 
un mare număr de spec
tatori au ținut să asiste 
la prima verificare a ju
cătorilor localnici. Aceasta 
are mai multe explicații 
în primul rînd, dragostea 
hunedoreniior pentru fot
bal și apoi, curiozitatea

Atleții hunedoreni 
se afirmă

Pe stadionul Republicii 
din capitala au avut 
loc campionatele republi
cane de atletism pentru 
juniori și junioare, tinerii 
atleți ai clubului sportiv 
Corvinul au făcut un nou 
pas pe drumul afirmării, 
obținînd rezultate bune. In 
clasamentul final, pe ciu
turi și asociații, ei au o- 
cupat locurile 7-8, la ega
litate de puncte (79) cu 
Constructorul București.

Performanța tinerilor, at 
leți hunedoreni pare și 
mai semnificativă dacă 
vom arăta că la aceste 
campionate au participat 
reprezentanți ai 49 de 
cluburi și asociații spor
tive din țară. Ei s-au cla
sat înaintea unor cluburi 
cu tradiție, — Știința Cluj, 
Știința Timișoara, Ero

de a urmări pregătirile 
pe care le face echipa 
pentru a avea o bună com
portare în acest campio
nat cînd, va participa a- 
Lături de cele mai bune 
echipe din țară.

Jocul de ieri a fost util. 
Tinerii jucători care au 
format selecționata regio
nală nu s-au intimidat că 
adversarii lor sînt din ca
tegoria A, și au făcut, în 
specipl în prima parte, o 
partidă bună, punind de 

greșul Timișoara, Știința 
București...

Maestra sportului Irina 
Tacorian, care se ocupă 
de pregătirea atleților hu- 
nedoreni, ne-a declarat că 
cele mai bune rezultate 
au. fost obținute de Dinu 
Drăgan și loan Ferencz.

Poate că acest succes 
va hoterî forurile locale 
sa organizeze concursuri 
de atletism și la Hune
doara. Am intrat în al 
doilea an de cînd în ora
șul nostru nu a avut loc 
un concurs atletic. Este 
o situație care trebuie 
imediat îndreptată. Atleți 
de valoare avem, stadion 
de asemenea. Se cere 
doar mai multă preocu
pare și spirit de inițiativă 
din partea organelor spor
tive. 

multe ori în dificultate a- 
părarea gazdelor.

Victoria a revenit, cum 
era și de așteptat, hunedo
reniior cu sccrul de 4-1, 
la pauză 2-1. Au marcat, 
Cuteanu (2), Zanca și 
Zapis iar pentru învinși, 
Marin. Scorul putea fi 
mai mare dar înaintașii au

In pauza meciului, a 
avut loc festivitatea în- 
mtnării unor premii ju
cătorilor echipei Coroi- 
nul. Premiile in obiecte, 
au fost acordate de În
treprinderea de stat Lo- 
to-Pronosport. Este răs
plata bine meritată a e- 
forturilor depuse de jucă
torii hunedoreni de-a 
lungul campionatului 
reușind să clștige drep
tul de a juca in prima 
categorie.

șutat imprecis iar, de cî- 
teva ori, portarii au sal
vat în ultima instanță.

Evident, este prematur 
să se tragă, numai după 
acest joc, concluzia că, 
echipa Corvinul va juca 
și în viitoarele partide ca 
în jocul de ieri. Pînă la 
începerea campionatului 
(4 septembrie), mai este 
suficient timp pentru ca 
lotul definitiv, care se va 
stabili, să se pregătească 
bine. Totuși, jocurile de 
pînă acum, au dat posibi
litatea conducerii tehnice 
a echipei, să verifice gra
dul de pregătire a jucă
torilor.

Mai întîi, se remarcă 

forma bună a lui Zapis, 
Nacu, Niculescu I, Molnar 
și în revenire Anton, Pop 
și Coiciu. Apoi, lzghirea- 
nu și Zanca s-au acomo
dat perfect în jocul echi
pei. Promițător este și de
butul lui Cuteanu și Dăn- 
ciulescu. Urmîd cu serio
zitate programul de antre
nament, aceștia vor putea 
să-și desăvîrșească pregă
tirea tehnică.

Pentru Corvinul au ju
cat : Niculescu — Coiciu, 
(Popescu), Nacu, Izghi- 
reanu — Pop, (Beldeanu), 
Balint, (Molnar), Dănciu- 
lescu, (Pîrvu), Anton, Cu
teanu, (Zapis), Radu, (Ga
vrila), Zanca.

Pregătirile vor îi inten
sificate. Duminica viitoa
re, Corvinul va avea ea 
adversar o echipă de ca
tegoria A ; Minerul Lu- 
peni. Mai este în program 
un joc, tot la Hunedoara, 
cu Petrolul Ploiești.

M. N.

FIE SCIUIRlir
* Echipa țării noastre a 

susținut o nouă partidă în 
campionatul mondial stu
dențesc de șah. Intîlnind 
formația Belgiei șahiștii 
romîni au cîștigat cu sco
rul de 3-0, o partidă fiind 
întreruptă.

* Echipa de rugbi Ra
pid București și-a încheiat 
turneul în R.S. Cehoslova
că și R.D. Germană. Ea 
■a cîștigat toate partidele 
susținute.

Pugiliștii hunedoreni au 
susțintjlrc-stm.băiă seara 
prima partidă în cadrul 
competiției organizată de 
Federația Romînă de Box, 
dotată cu „Cupa Eliberă
rii". Pe ringul montat la 
stadionul nou, boxerii noș
tri au avut ca adversari 
pe pugiliștii din regiunea 
Stalin.

Intîlnirile au fost aștep
tate cu mult interes, mai 
ales că anul trecut pen
tru faza următoare s-au 
calificat hunedorenii, în 
dauna acelorași adversari. 
De data aceasta victoria 
a revenit, mai ușor de 
cît se credea, echipei re
giunii Stalin.

Prezentînd o echipă in- 
complectă, pugiliștii hune
doreni au pierdut partida 
cu scorul de 8—12. Re
prezentativa regiunii Sta
lin s-a calificat astfel pen

Cu privire la regimul 
si valutelor
9

aurului

După cum s-a mai a- 
nunțat, printr-un decret al 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale s-a dat posibi
litatea tuturor celor care 
nu și-au îndeplinit pînă 
în prezent obligațiile le
gale de cedare și declara
re a aurului și valutelor 
străine pe care le posedă 
să-și îndeplinească aceste 
obligații pînă la 15 au
gust 1960 inclusiv, fiind 

tru etapa a doua a com
petiției.

fn general, intîlnirile au 
fost de valoare modestă. 
Totuși, au fost cîteva care 
au plăcut publicului ; Ba
laș I. — Crăciun Samoilă, 
Iehim N. — Popoacă C., 
Tudor N. — Sibișan I. 
Cîteva cuvinte despre a- 
cestea.

Foarte activ, Balaș a 
făcut o partidă bună. El 
a boxat calm, lovind clar 
la corp și figură. După 
părerea noastră, decizia 
de meci nul la dezavan
tajat. O victorie clară a 
obținut Iehim. Cu o con
diție fizică bună, el și-a 
sufocat adversarul, care 
a făcut un joc confuz, 
primind două avertismen
te pentru țineri repetate. 
Tudor N — finalist al 
campionatelor din acest an----- »»♦«

at solviți de sancțiunile 
prevăzute de lege.

Pe baza prevederilor 
decretului, I.C.S. „Bijute
ria" și, în localitățile în 
care această întreprindere 
nu are unități, sediile Băn
cii de Stat pentru contul 
I.C.S. „Bijuteria" cumpă
ră aur în monede, me
dalii, lingouri etc., la pre
țurile afișate la unitățile 
cumpărătoare.

— doar în ultima parte a 
boxat la valoarea șa.

Rezultatele tehnice înre
gistrata, în ordinea cate
goriilor; Turcii V (S) și 
Glie. Constantin (S) cîș- 
tigă fără adversar: Ba
laș I., (H) meci nul cu 
Crăciun S. (S) ; Iehim N. 
(H) b.p. Popoacă C. (S) ; 
Grădinarii 1 (H), meci nul 
cu Toth I (S) ; Cojoearu 
G. (S) b.p. Gavrilă G. 
(H) ; Baltă P. (S), cîș- 
tigă fără advesrar; Tu
dor N. (H), b.p. Sibișan 
I. (S) ; Peterman C. (S), 
b.a. rep. Il-a pe Oreianu 
G. (H) ; Ghiorgliiorii M. 
(H) Cîștigă fără adversar.

Arbitrajul a corespuns. 
Cu o singură rezervă, de
cizia din partida Balaș— 
Crăciun, arbitrii și-au fă
cut datoria.

Valutele și celelalte mij
loace de plată străine, de
ținute în țară sau în străi
nătate, vor fi predate, de
clarate sau cedate numai 
la unitățile Băncii de Stat 
din întreaga țară și vor 
fi plătite potrivit dispozi
țiilor legale.

Informații suplimentare 
se pot obține de la unită
țile I.C.S. „Bijuteria" și 
ale Băncii de Stat,

FIECARE MAISTRU —LA NIVELUL NOILOR 
SARCINI ECONOMICE

(Urmare din paf. i-aj

fontă; la secția Il-a cu 
154 kg. ; cu 29 kg. în 
medie mai mult oțel pe 
metru patrat vatră de cup
tor la oțelăria Martin nr. 
1 și cu 172 kg. oțel la 
noile cuptoare Martin.

Dînd o mare prețuire 
roiului maiștrilor în pro
ducție — participării lor 
la organizarea și conduce
rea muncii în sectoare și 
rezolvarea problemelor ce 
le ridică diverse procese 
de producție, participării 
lor active în întrecerea 
socialistă, la introducerea 
noului în producție — par
tidul și guvernul le-au a- 
COrdat numeroase ordine și 
medalii. Maistrului Ștefan 
Tripșa de la oțelăria Mar
tin nr. 2 pentru meritele 
sale, dobîndite in munca 
depusă, pentru mărirea 
campaniei de exploatare a 
cuptoarelor între două re
parații capitale, în crește
rea producției de oțel, i-a 
fost conferit înaltul titlu de 
„Erou al Atuncii Socia
liste". De o bună prețuire 

se bucură maiștrii Stanciu 
Aurel, Brînzei Dumitru de 
la oțelărie, Cismaș Gheor- 
ghe, Cazan Șt., Grișan V. 

de la secția Il-a furnale care 
constituie exemple însu- 
flețitoare în munca pentru 
mai mult metal. La secția 
Il-a furnale nu de mult, 
cu ajutorul maiștrilor, to
pitorii au pus în practică 
inițiativa de a topi pe 
rină (auturile de fontă re
zultate de la șarja ante
rioară. Cunoscute sînt și 
merită toată aprecierea 
rezultatele pe care le ob
țin maiștrii de la secția 
l-a furnale. Aci maiștrii 
cum sînt comuniștii An
drei Raț, Constantin Si- 
reteanu și alții împreună 
cu inginerul Cornel Scur- 
tu s-au gîndit la un sis
tem mai perfecționat de 
încărcare a primelor două 
furnale (care constă din- 
tr-un singur pod cu ban
dă pentru alimentarea am
belor furnale).

Insușindu-și pe deplin 
sarcinile ce le revin, de 
o mare răspundere dau 
dovadă în mijlocul mun
citorilor maiștrii Ion Mun- 

teanU de la laminorul blu- 
ming, Nicolae Nedelcu de 
la laminorul de 800 mm.. 
Alexandru Balint de la 
turnătoria de tuburi din 
combinat, Ștefan Zaharia, 
Anton Laslo de la grupul 
de șantiere nr. 4, Gheor- 
ghe Petre, Gheorghe Szii- 
losi, care este și un neîn
trecut inovator, la I.G.S.H. 
și alții. Pe șantierele gru
pului 4 I.G.S.H, maiștrii 
împreună cu muncitorii și 
inginerii au pornit să în
făptuiască prețioasa iniția
tivă de a construi numai 
din economii un bloc cu 
24 apartamente, bloc la 
care pînă în prezent aii 
și fost realizate în roșu 
aproape 10 apartamente. 
Aci maiștrii se situează în 
fruntea luptei pentru eco
nomii și o calitate mai 
bună a lucrărilor.

Mai sînt ce-i drept unii 
maiștrii care nu justifică 
suficientă răspundere pen
tru misiunea ce le-a fost 
încredințată în buna or
ganizare și desfășurare a 
producției. La uzina coc- 
so-chimică maistrul Aron 

Gros nu numai că nu s-a 
avîntat în muncă alături 
de întregul colectiv, dar a 
dat dovadă de subaprecie
re a îndatoririi ce o are 
în îndrumarea la timp a 
muncitorilor din schimb. 
El manifestă o atitudine 
de îngîmfare ceea ce face 
ca unii munciori să nu-1 
simtă apropiat, să evite 
solicitarea ajutorului. Grav 
este că tocmai el, maistrul 
Aron Gros, nu a reușit ca 
prin exemplul personal să 
mobilizeze muncitorii în 
jurul sarcinilor ce le re
vin, dînd dovadă de india-* 
ciplină, tiu nemolivat 
din serviciu în schimbul 
de noapte.

De asemenea maistrul 
Alexandru Savu de la la 
laminorul de 650 mm. n a 
reușit să elimine atitudi
nea de comoditate care-i 
creează greutăți în acor
darea ajutorului calificat 
cu maximum de eficiență 
muncitorilor din schimb, 
în întărirea disciplinei 
pentru ca agregatul nou 
și modern să fie exploatat 
la înreaga lui capacitate.

Este adevărat că nu 
peste tot maiștrii acordă 
atenția cuvenită calității 
produselor, folosirii econo
mice a materialelor pentru 
un regim sever de econo
mii. Ei trebuie mobilizați 
de către organele sindi
cale ca atît în halele de 
pregătire a ansamblelor 
pentru oțelării, la turna
rea oțelului, la încărcarea 
furnalelor, în munca de 
cocsificare a cărbunelui, 
la cuptoarele adinei, pe 
șantiere, maiștrii să fie 
inițiatorii în întrecere. Pe 
șantierele de construcții, 
la organizarea muncii pe 
schimburi (acolo unde este 
nevoie) folosirea economi
că a materiilor prime și 
materialelor, a combustibi
lului, la valorificarea su
perioară a rezervelor pen
tru creșterea productivită
ții muncii și continua scă
dere a prețului de cost, 
maiștrii sînt chemați să 
dea dovadă de inițiativă, 
de spirit gospodăresc.

Hotărîrea G.G. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniș
tri cu privire la pregătirea 
și promovarea cadrelor 
tehnice, economice și de 
cercetare științifică, pre
cum și la îmbunătățirea 
salarizării lor aduce noi 

măsuri de stimulare mate
rială și morală a maiștri
lor din producție pentru 
creșterea continuă a pro
ductivității și consolidarea 
fondului de economii. Ea 
va spori inițiativa și acti
vitatea maiștrilor pentru 
mai buna folosire a capa
cităților de producție exis
tente. pentru promovarea 
progresului tehnic, spriji
nirea și aplicarea experien
ței înaintate, pentru o ca
litate superioară a produ
selor.

Atragerea fiecărui mais
tru la dezbaterea proble
melor ridicate în consfă
tuirile de producție și a- 
plicarea practică a propu
nerilor făcute de munci
tori. urmărirea zilnică a 
rezultatelor în întrecere va 
constitui un ajutor prețios 
fn activitatea organelor 
sindicale. Inițierea unor 
schimburi de experiență 
pentru generalizarea meto
delor bune ale maiștrilor 
In întrecerea pe profesii 
<po secții ateliere de în
treținere, șantiere) la car» 
să participe și muncitori, 
va duce la creșterea cali
ficării va stimula lupta 
pentru cîștigarea titlului de 
secție sau atelier fruntaș.

Dacă s ar pune între

barea cîți maiștri au con
turi personale de econoM.i, 
un răspuns precis ar fi 
greu de obținut. Deosebit 
de prețios ar fi dacă atît 
în siderurgie cit și pe șan
tierele de construcții, orga
nizațiile sindicale ar in
tensifica mai mult această 
inițiativă de mobilizare a 
maiștrilor pentru deschi
derea conturilor personale 
de economii și punerea la 
punct a evidenței de ur
mărire.

O problemă de mare în
semnătate de care va tre
bui să se ocupe organele 
sindicale este urmărirea 
modului cum absolvenții 
școlilor de maiștri s-au în
cadrat în producție, care 
este aportul lor concret la 
realizarea sarcinilor de 
plan, cum leagă aceștia 
cunoștințele teoretice acu
mulate in școală cu mun
ca practică ; să lupte pen
tru întărirea autorității 
maiștrilor — cadre care 
trebuie să dea dovadă de 
o înaltă conștiința socia
listă, astfel ca fie.iare 
maistru să se situeze la 
nivelul sarcinilor înfăptui
rii programului economic 
trasat de cel de-al 111-lea 
Congres al partidului nos
tru.
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