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Noi succese in producție
Lncrări în plină desfășurare Fontă, oțel și laminate

Impunătoare continuă 
să se dezvolte noua oțe-' 
lărie Martin. Curajoșii 
constructori pot fi sur
prinși oricînd pe schelele 
ce le înalță în fiecare zi. 
In fotografie un nituitor 
pe linfa macaralelor de 
300 de tone care vor de
servi cuptoarele de mare 
capacitate.

Pe șantierul noii secții 
de laminoare de la blu- 
ming, constructorii din 
I.G.S.H. obțin succese im
portante în muncă. De la 
deschiderea lucrărilor și 
pină acum, ei au excavat 
12 000 m. c. pămint, au 
turnat 2.200 m. c. beton 
în fundațiile liniei de la
minare a sîrmei și au fa
sonat 30 tone fier-beton.

Pentru a accelera rit-

Producție sporită de talc
-Inibunîtățind necontenit 

calitatea producției, colec
tivul de muncă al între
prinderii miniere de talc 
Hunedoara-Zlaști a reușit 
să-și lărgească relațiile 
sale contractuale cu lot 
mai multe întreprinderi 
din țară. Ca urmare, pe 
baza posibilităților exis
tente, producția și produc
tivitatea muncii au crescut 
mereu. De pildă, în luna 
august a. c., muncitorii de 
aici au produs 119,58 tone 
talc măcinat peste preve
derile planului și au înre
gistrat o economie la pre
țul de cost de 60.000 lei. 
In munca de obținere a 
acestor rezultate s-au evi- 
deA»t mai multe echipe, 
printre care cele conduse 
de tovarășii Achirn Aron, 

mul lucrărilor de con
strucție, muncitorii de pe 
acest șantier au pus în 
funcțiune o stație provizo
rie de preparat betonul, 
au amenajat un atelier de 
dulgherie și altul de faso
nat fierul pentru armă
turi. Printre cei mai des
toinici constructori se nu
mără tovarășii Cismaș 
Teodor, Zaharia Gheorghe, 
Gheorghe Ion și alții.

Poanta Gheorghe (Trân
ta), Lupan Trandafir, 
Wagner Emil, Pogan Ar- 
senie și Prodea Dumitru.

Complexul de măsu i 
tehnico-economice aplicate 
in toate sectoaicfc combi
natului constituie un ajutor 
practic pentru siderurgiști 
în munca ce o depun 
de a da pairi,.i mai mult 
metal. Desfășncind cu suc-

Secția II-a furnale frunfașă
Sporirea producției de 

fontă pe seama îmbunătă
țirii randamentului agre
gatelor continuă să fie în 
centrul activității furna- 
liștilor hunedoreni. C-nili- 
nuînd întrecerea, in pri
mele 13 zile ale lunii sep- 

ces întrecerea, în primele 
13 zile din luna septem
brie siderurgiști! au pro
dus peste pla i: 740 tone 
fontă, 2.245 tone oțel 
Martin și electric, precum 
și 450 tone laminate rea
lizate de colectivul lami
norului de 890 mm.

tembrie colectvul secției 
a II-a furnale a descăr
cat peste plan 565 tone 
fontă.

Rezultate frumoase au 
obținut echipele din sehira 
bul maistrului Crișan Va- 
sile.

Echipă cu renume
Membrii echipei comu

nistului Enache Constantin 
de la noui oțelărie Mar
tin s-au dovedit in ultima 
vreme cei mai harnici, 
fapt pentru care echipa 
și-a clștigat un hun renu
me. Luptînd pentru mări
rea indicelui de utilizare 
a cuptorului la care lu
crează, ei au reușii ca în 
luna trecută să dea peste 
sarcinile de plan o canii-

9.883 manuale școlare gratuite
In baza Hotărîrii C. C. 

al P M.R. și a Consiliului 
de Miniștri, secția de în- 
vățămînt și cultură a sfa
tului popular orășenesc 
Hunedoara a procurat pî
nă acum 9.883 manuale 
școlare care au și fost re

iate de 300 tone oțel de 
bună calitate. Acest suc
ces, ca și altele. Care i-u 
dus la realizarea .'.nor im
portante economii și la 
creșterea prodnctiviiătii 
muncii pe întreaga secție, 
i-a ajutat ne membrii e- 
chipei să cucerească dra
pelul de echipă fruntașă 
în întrecerea pe profesii 
ce s-a desfășurat cu avînt 
in cursul lunii august.

partizate școlilor spre a 
fi distribuite. Odată cu 
deschiderea noului an în 
învățămîntul de cultură 
generală, elevii din cla
sele 1—7 vor primi ma
nualele școlare în mod 
gratuit.

Pe scurt
7\ Orchestra simfonică 

a combinatului siderurgic 
pregătește un nou conceit 
simfonic popular progra
mat să aibe loc în sala 
„Victoria" în ziua de dumi
nică 25 septembrie. So
liștii concertului vor fi 
tenorul Ion Dacian, Artist 
emerit al R.P.R. și basul 
Ion Prisăcaru, Laureat al 
concursurilor internaționa
le de la Moscova, Geneva 
și Toulouse.

Datorită preocupării 
comisiei de asigurări so
ciale a combinatului side
rurgic în anul acesta au 
fost trimiși la tratament 
în stațiunile balneo-clima- 
terice, pînă în prezent, 738 
de muncitori și funcțio
nari. Alți 773 salariați ai 
G.S.H. și-au petrecut con
cediul în stațiunile de o-' 
dihnă. In afară de aceș
tia, 34 de copii ai siderur- 
giștilor au mers în timpul 
vacanței în tabără, trimiși 
tot de comitetul de între
prindere ai G.S.H.

/\ In acest an șcciar, 
care începe astăzi, sînt 
înscriși ia cursurile de zi 
în școlile orașului nostru, 
clasele I—XI, 3.533 elevi, 
cu 703 mai mult ca în 
anul trecut. La liceul se
ral urmează cirsu'ile 775 
de tineri muncitori, Iar 
cele două grădinițe func
ționează cu 540 de copii. 
Alături de aceștia 175 de 
elevi urmează cursurile 
școlii elementare de muti
că, clasele 1—7.

Echipa de topitori la lucru!
Imagine obișnuită din munca siderurgiștilor Hu

nedoarei.

SIBIU-HUNEDOARA

A 4-a etapă a Turului ciclist 
al R.P.R.

Intre Sibiu și Hunedoa
ra s-a desfășurat ieri cea 
de-a 4-a etapă a Turului 
ciclist al R.P.R. Aflată la 
cea de-a 9-a ediție, aceas
tă populară competiție in
ternațională reunește in a- 
cest an la start echipe de 
cicliști din R. D. Germa
nă, R. P. Ungară, R.P.F. 
Iugoslavia. Belgia, Sue
dia, selecționata R.P.R., 
echipa reprezentativă de 
tineret și citeva formații 
de club din țara noastră.

Etapa Sibiu—Hunedoa
ra (125 km ), desfășurată 
pe o vreme admirabilă, 
s-a încheiat pe stadionul 
Corvinul din orașul nos
tru și a fost cîștigată de 
ciclistul din R. D. Germa
nă Rothar H6hne. Pe lo
cul doi a venit alergăto
rul maghiar Gcza Torok, 
iaț dl treilea Munteanu

Dumitrii din echipa „Vic
toria*.

Timpul înregistrat de 
H6hne, cișiigătorul etapei 
(2 h. 46‘.56“) este de 
foarte bună valoare, media 
etapei fiind de 44,92<i km/ 
oră/ Această medie orară 
extrem de ridicată de
monstrează înalta valoare 
a sportivilor pciriicipanți 
la Turul ciclist al R. P. 
Romine.

In urma etapei de ieri 
Walter Ziegler (R. P. 
Romină tineret) a cedat 
„tricoul galben", al celui 
dinții în clasamentul ge
neral al probei, ciclistu
lui Constantin Moiceanu, 
din echipa „Victoria". A- 
lergătorilor, câștigătorului 
etapei și purtătorului tri
coului galben li s-a făcut 
o PLițUițe călduroasă.

Alexan- 
venficat 
și rine-

... De aproape jumă
tate de ord a început 
schimbul de noapte la 
furnalul nr. 5. dar în 
acest scurt interval co
lectivul restrins al bri
găzii a fremătat ca un 
stup harnic.

Prim-topitorul 
dru Comșa a 
starea sticuiui
le de fontă și zgură, a 
împărțit lucrul pe oa
meni și a luat măsuri 
pentru începerea descăr
cării. Maistrul de 
schimb a trecut pe la 
toate posturile de mun
că, verificind starea jur
nalului, și e gata să dea 
semnalul pentru ca o 
nouă șarje de fontă să 
fie slobozită din 
gigant.

Ceasul electric 
erele 23,30, ora 
prin grafic pentru înce
perea descărcării. Din 
cabina de comandă ies 
prim-topitorul și ajuto
rul său, îmbrăcați în 
costume de protecție din 
azbest. Cu mișcări si
gure ei manevrează ma
șina electrică de perfo
rat și după citeva mo
mente un buchet de

marele

indică 
fixată

MERS NORMAL-
DESCĂRCĂRILE în grafic

scintei scaldă întreaga 
platformă

Apoi încep pregătirile 
pentru a doua descăr
care. Se dezbat rinele 
de zgură, se pregătesc 
rinele de fontă, se cu
răță platforma. Totul 
decurge în ordine fără 
gălăgie sau mișcări inu
tile. Cind totul e pus la 
purici, brigada se adună 
în sala de mese de Un
gă cabina de comandă 
unde, în timp ce țurna- 
liștii trag cu nesaț din 
țigară, cu glasul liniștit 
prim-topitorul citește din 
„Scirtieia* ultimele eve
nimente internaționale. 
Pe toți ii interesează e- 
coul provocat în lumea 
întreagă de comunica
tele tn legătură cu nu
mirea delegaîilor la cea 
de-a XV-a sesiune a A- 
dunăr'i Generale a 
O.N.U.

— Așa fraților, dacă 
conferința la nivel înalt 
de la Parts a lost tor
pilată de cercurile im

perialiste americane, la 
această sesiune a

O.N.U. vor participa ce
le mai luminate minți, 
cei mai hotărlți luptă
tori pentru cauza păcii 
și pentru dezarmarea 
generală și totală. Și 
noi aici, sintem luplă-

tori ai marelui lagăr al 
păcii. Ca să-l întărim, 
trebuie să dăm mai 
mult metal patrie: De 
aceea să ne străduim ca 
din zi in zi să scoatem 
tot mai mult, din ceea 
ce ne poate da martie 
nostru furnal...

Pe platforma furna
lului 5 lucrul decurge 
normal, deși e schimb 
de noapte în care se 
fac trei descărcări, față 
de celelalte două schim-

buri în care se fac nu
mai două.

&
In timp ce coborîm 

spre hala vagonului 
cintar, zgomotul uriași
lor tamburi, țăcănitul 
releelor, ne atrag in 
postul A., inima electro
mecanică a marelui a- 
gregal.

In sala curată ca o 
farmacie, îmbrăcat in 
șalopeiă albastră, elec
tricianul de serviciu 
Covaci Ion suprave
ghează atent tabloul cu 
zeci de luminițe colora
te și săgeți, ascultă ță
cănitul ritmat al relee
lor și intervine prompt, 
reglementind mersul a- 
paralelor. „Nici o clipă 
de neatenție, nici cea 
mai mică întrerupere a 
pulsului electromeca
nic l“. Numai astfel vom 
avea asigurată folosirea 
integrală a capacității 
furnalului.

Clacsonind, apare în

viteză vagonul cintar 
încărcat. Aici totul e 
mecanizat: încărcarea, 
cintărirea și descărcarea 
materialelor.

De pe vagonul cin
tar praf ui este îndepăr
tat printr-un sistem de 
exhaustcare introdus la 

propunerea comunistului 
Daisa Achirn: acum în 
vagon aerul e primenit 
în permanentă. Dozato
rul Cripțunenco Damian 
cu mina pe leviere su
praveghează cadranul 
cîntarului. „Nici o aba
tere de la rețetă! Nu
mai astfel vom avea 
fontă de bună calitate*.

Urcăm mai sus. La 
silozurile luminate ' ca 
ziua muncitorii urmăresc 
descărcarea materialelor 
spre a nu se produce 
amestecuri, care ar pro
voca deranjamente in 
mersul furnalului. Pes
te tot activitatea de
curge ca în plină zi.

Ia raportul din re
gistru jurnal s-a scris 
dimineața:

„Mers normal — des
cărcările în grafic".

A. N.
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Joi 8 .septembrie ne 
platforma oțelăriei noi 
Martin. Echipa prim-io- 
pitorului Drăghin loan 
de la cuptorul 3 — e 
chipă cu bune rezultate 
în întrecere — predă 
schimbul tinerilor săi 
tovarăși conduși de 
prim-topitorul utemisr 

. Pasconi Aurel. Șarja e 
aproape gata. Oamenii 
știu ce au de făcut, fie
care e la locul lui și la 
ora 8,30 pe rină curge 
;uvoiul oțelului fierbin
te. Echipa lui Pasconi

• se pregătește acu n pen 
in: o altă operație spe
cifică muncii oțelarilor : 
reparația la caid a ve-

, trei cuptorului
' ■ Nu este o . operație 
’ simplă șt nici ușoară
• această . reparație la 
■' cald. Ea intervine în 
, procesul muncii — grija
■ oțelarilor pentru buna
• întreținere a cuptoarelor 
’ e una din trăsăturile 
. dominante ale activității
- lor - 
’ vește 
. crul
■ bine 

fiind
- ți os.

Macaraua de incăr-
► care aduce în fața uși- 
" lor cuptorului 3 cifeoa 
f ,draci" geale pe care se 
■- urcă repede maistrul 
’ cu întreținerea din a- 
. cest schimb. Este tova-
► rășul
• Ercu 
. liste.
► plăci
• goarea ce se 
>. pe uși e pustiitoare, mă- 
f șurile dc protecție. se
► impun ' negreșit . — ta-
► varășul Tripșa conduce 
£ operația dificilă a re- 
r parării vetrei. Se suflă

în pîntecul agregatului 

— dar clnd se i- 
necesitatea ei, lu- 
trebuie Îndeplinit 
șt repede, timpul 

extrem de pre-

Tripșa Ștefan, 
al Muncii Socia- 
Protejat de cîlcva 
de azbest — do- 

revarsă

aer sub presiune, c.re 
eliberează vatra de 0- 
țr'ul rămas pe fund șt 
tinerii topitori azvirl 
rind pc. rind Înăuntru, 
cu lopata, magnezită 
granulată, leacul cel 
mai bun pentru sudarea 
acelor părți din vatră 
care au suferit un pro
ces de eroziune mai ac
centuat.

Cei cinci din echipă 
se mișcă sprinteni pe 
platformă urmind indi
cațiile maistrului. Aci 
e „omul doi“, ttniirul 
Varvara Petru, dincolo 
Marin Gheorghe, ală
turi Cosiinaș Oherasim. 
Se întrec în hărnicie și 
tinerii Vlaicu Vasile și 
Vlaicu Ion. Aceștia din 
urmă sînt frați, au co
pilărit in nord, intr-un 
sal din regiunea Baia 
Mare. Cei doi Vlaicu 
nu sint singurii din fa
milie care au deprins și 
îndrăgit meseria de ța
pilor. Tatăl lor, Vlaicu 
Ion, e ajutor lopitor la 
cel de-al doilea cuptor 
Martin, tot la 
nouă. Lucrează 
de aproape 12 
copiii lui, care 
cum alături de el, 
cer adesea sfatul — ex
periența sa e mult mai 
temeinică și mat înde
lungată.

Reparația la cald se 
apropie de sflrșit. Șeful 
de echipă, tovarășul 
Pasconi Aurel, dă în- 

. drumări pentru imediata 
încărcare a cuptorului 
și pornirea șarjei. Oțe- 
larii din secția Martin 
nr. 2 și-au ciștigat in 
întrecerea socialistă un 
bine meritat loc de 
fruntași, pe care sint 
hotărîți să-l apere cu 
vrednicie.

M. ENESCU

oțelăria 
in uzină 
ani 
cresc
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Creatori 
ai noului

„Cele 11 propuneri de 
inovații sînt obiectul preo
cupărilor noastre pe se
mestrul II al anului cu
rent...".

Cuvintele acestea apar
țin maistrului Tocaci loa- 
ciiim, unul dintre membrii 
grupei de inovatori de 
la secția I-a furnale. Iile 
arată clar interesul ce-1 
acordă oamenii de aici 
introducerii și extinderii 
progresului tehnic la fur
nalele 1—4.

Recent, tovarășul Con- 
stantinescu Constantin, 
Scurtu Cornel și Tocaci 
Ioachim au prezentat ca
binetului tehnic al combi
natului cîteva din numă
rul de inovații amintit — 
„Instalație centrală de 
alimentare cu aer pentru 
combustie la caupere și 
„Diize noi, de diferite 
mărimi, pentru gurile de 
vînt ale furnalelor". Pri
ma, care constă din în
locuirea electromotoarelor 
cu ventilatori centrali, 
sporește randamentul ter
mic al cauperelor, stabi
lește un echilibru opti.n dc 
ardere și reduce consumul 
de cocs pe tona de fontă. 
Cealaltă inovație reduce 
în bună parte procentul 
de uzură al duzelor.

Ca urmare a celor do
uă inovații ce vor fi a- 
plicate în curînd, secția 
I-a furnale va înregistra 
anual mai mult de 213.738 
lei economii.

Comunistul Pasitka 
Francisc din secția mo- 
delărie a combinatului 
este tnereu dat ca un 
exemplu bun în muncă. 
Modelele pentru turna
re executate de el sînt 
de cea mai bună cali
tate. In fotografia ală
turată îl putem vedea 
strunjind un model des
tul de pretențios.

Hotărîți să traducă în 
viață sarcinile trasate de 
cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R., muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din 
cadrul stațiunii 7 a trus
tului de utilaj greu s-au 
angajat la începutul lunii 
august să-și îndeplineas
că planul de producție cu

Cea mai mare producție
mult înainte de termen. 
Printr-o mai bună orga
nizare a locurilor de mun
că și o mai rațională ex
ploatare a utilajelor, colec
tivul de muncă de aici a 
reușit să-și respecte în
tocmai cuvtntuț dat și

planul 
la sută, realizîad 
cea mai mare pro- 
de la începutul a- 
Și-au adus contri- 
în mod deosebit

să-și depășească 
cu 25 
astfel 
ducție 
nului.
buția
maiștrii, Ghețu Gheorghe, 
Șogor Arnold și Sfetau 
Dumitru, precum și brigă
zile de excavatoriști con- 

’duse de tovarășii Poșa 
Gheorghe și Soceanu Io
nel.

Analiza rezultatelor din 
primele 10 zile ale lunii 
septembrie arată că plar.ul 
de producție pe luna sep
tembrie va fi îndepli
nit și chiar depășit cu 
mult față de luna pre
cedentă. Pentru acest lu
cru, muncitorii din cadrul, 
trustului de utilaj greu au 
o serie de posibilități op
time.

VINTILA NICOLAE 
corespondent

O muncă deosebită si 
de bună valoare o în
făptuiesc tinerii munci
tori talentați, grupați 
în cercul plastic ai 
C.S.H. Iată-i în foto
grafia noastră în timpul 
unei ședințe de lucru, 
împreună cu îndrumă
torul lor artistic, tova
rășul Emil Brandisz.

In curînd noi 
apartamente
La sfirșitul acestei Iun 

muncitorii, inginerii 
tehnicienii de pe șantl 
iul nr. 1 vor da în foii 
sință siderurgiștilor hun< 
doreni noi apartamente c 
tot confortul necesar. E 
te vorba de blocurile 1( 
și 112 cu cite 24 apart: 
mente fiecare. Acum, la . 
ceste blocuri brigăzile 
echipele de congtructo 
lucrează intens la finis: 
rile interioare, parchetă; 
zugrăveli și reparații d 
pă introducerea instal. 
jiilor. La blocul nr. 1 i 
unde lucrările sînt m 
avansate, se întrec c 
zor echipa de parcheta 
condusă de Bartoș Bel 
brigada de zugravi a 1 
Petraș Petru, precum 
echipele de reparații 
fruntea cărora se află t 
varășii Engel 1. și Bot 
rin I.

La biocul ,,88‘
Cu fiecare zi ce trec 

inițiativa constructorii 
hunedoreni de a constr 
un bloc numai din econ 
miile realizate dc ei 
celelalte blocuri ce se i 
dică în cvartalul „Poș 
Nouă", își arată tot r.i 
mult roadele. In moine 
tul de față la acest bl< 
— blocul 89 — lucre a: 
intens echipa condusă i 
tovarășul Ungur Iosif c 
re toarnă betonul plat 
peste etajul II ș^.brigai 
lui Roșianu Șteta care 
început recent M^euin 
parterului.
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Consfătuirea cadrelor didactice 
din orașul nostru

In zilele de 11 și 12 
septembrie s-au desfășurat 
la clubul nou muncitoresc 
lucrările consfătuirii anu
ale a cadrelor didactice 
din școlile orașului nos
tru.

Au luat parte tovarășul 
Aron Colceru prim-secre- 
tar al comitetului orășe
nesc P.M.R. Hunedoara, 
Ardeleanu Ioan, preșe
dintele comitetului execu
tiv al sfatului popular o- 
rășenesc, învățători, pro
fesori, educatori, activiști.

Organizată în preajma 
începerii anului de învă- 
țămînt — care are loc as
tăzi — consfătuirea a a- 
vut ca scop analizarea 
activității instructiv-ediica- 
live desfășurate de cadre
le didactice din orașul 
Hunedoara în anul școlar 
1959—7960 și stabilirea 
unui plan de măsuri pen
tru perfecționarea conti
nuă a procesului de învă
țămînt în anul care ur

mează.
Față de sarcinile spori

te care stau în fața oa
menilor muncii din patria 
noastră, sarcini care izvo
răsc din Documentele ce
lui de-al III-lea Congres 
al P.M R. privind planul 
de 6 ani de dezvoltare a 
economiei naționale și 
planul de perspectivă pe 
viiloriii 15 ani, cadrelor 
didactice le revin îndatoriri 
de cea mai mare însem
nătate. Profesorii și învă
țătorii, a căror muncă e 
prețuită de popor, contri
buie la răspîndirea știin
ței și culturii, la forma
rea conștiinței socialiste a 
tinerei generații, educă și 
cresc oameni pe măsura 
acestor vremi de mărețe 
prefaceri. Așa cum se a- 
rată în Raportul la cel 
de-al ZII-lea Congres al 
partidului: „O problemă 
de însemnătate capitală 
pentru econoăfie și cultu
ră, care se află în per

manență în atenția parti
dului și a statului nostru, 
este pregătirea de cadre 
calificate de toate grade
le". Această misiune o au 
înainte de toate învățăto
rii și profesorii.

Bilanțul unei perioade 
de muncă

Darea de seamă la con
sfătuirea orășenească a 
cadrelor didactice a fost 
prezentată de tovarășul 
Coste Vasile, șeful secțiu
nii învățămînt și cultură 
a orașului nostru. A- 
rătîndu-se însemnătatea 
muncii cadtelor didactice 
în procesul de educare a 
tioii generații, în darea 
de seamă s-a subliniat 
rolul învățătorilor și pro
fesorilor, condițiile noi în 
care lucrează, stima și 
dragostea cu care sînt 
înconjurați de oamenii 
muncii, prețuirea care se 
acordă activității lor, spre 

deosebire de trecut, cînd 
în societatea burgheză 
cadrele didactice erau 
desconsiderate și obl igate 
să lucreze împotriva pro
priei lor conștiințe.

Tovarășul Coste Vasile 
a reamintit că anul de în
vățămînt 1959—1960 a în
ceput în cadrul plin de 
însuflețire al bilanțului 
realizărilor în cinstea zi
lei de 23 August 1959, 
sărbătorirea a 15 ani de 
la Eliberare. Apreciind mi
siunea înaltă a cadrelor 
didactice, Hotărîrea G.G. 
al P.M.R. din iulie 1959 
aducea o simțitoare îmbu
nătățire a condițiilor ma
teriale de trai ale profe
sorilor, învățătorilor și tu
turor lucrătorilor din sis
temul de învățămînt. Ac
tivitatea cadrelor didactice 
din orașul nostru a fost 
sprijinită în permanență 
de biroul comitetului oră
șenesc de partid care a 
analizat în ședința din 4 

februarie 1960, modul cum 
s-a desfășurat activitatea 
de instruire și educație 
în școli, luînd hotăririle 
corespunzătoare, iar ulte
rior, la 6 martie a. c. a 
fost organizată o consfă
tuire a tuturor cadrelor di
dactice unde s-au dezbătut 
rezultatele muncii de edu
cație patriotică în școli, 
iar pe baza celor discuta
te au fost date îndrumări 
prețioase, care puse în 
practică au ajutat la ob
ținerea unor rezultate bu
ne în muncă. Ga urmare 
a acestor măsuri a cres
cut simțul de răspundere 
al învățătorilor și profe
sorilor față de conținutul 
muncii lor, față de pregă
tirea fiecărei lecții, pentru 
ridicarea procentajului de 
elevi promovați, s-au gă
sit metode noi de antre
nare la învățătură și în 
acțiunile social obștești.

Școala de 7 ani nr. 1 
din orașul nostru a avut 
o inițiativă apreciată ca 
deosebit de valoroasă, 
chemînd la întrecere pe 
învățătorii și profesorii de 
la toate celelalte școli din 
Hunedoara, stabilind o- 
biective concrete ale între
cerii activitatea patriotică 
a școlarilor, frecvența, 
disciplina, pregătirea la 

învățătură a copiilor ai 
căror părinți sînt amîndoi 
în producție. In urma a- 
cestei chemări la între
cere roadele muncii de 
instruire la școala nr. 1 
au crescut simțitor.

învățătorii și profesorii 
școlilor din orașul nostru 
au demonstrat o preocu
pare mai susținută față 
de îmbogățirea formelor 
muncii lor cu inițiative 
noi și prețioase. In toate 
școlile s-au ținut ore de 
meditații și consultații 
după orele de program 
zilnic, ore de pregătire a 
examenelor, s-au intensifi
cat vizitele diriginților la 
domiciliul elevilor, orga
nizarea de grupe de învă
țătură inițiate de grupele 
de pionieri. A început să 
activeze prima brigadă 
artistică de agitație din 
•. rașul nostru (la școala 
de 7 ani nr. 2)

In darea de seamă la 
consfătuirea cadrelor di
dactice a fost subliniată 
creșterea calitativă a lec
țiilor predate de majorita
tea profesorilor și învăță
torilor, documentarea mai 
sistematică a acestora, 
pentru a ține pasul celor 
inai noi realizări ale ști
inței și tehnicii, dozarea 
mai rațională a predării 

cunoștințelor. S-au ev 
dențiat printr-o pregăti 
temeinică și bune rezult 
te în munca lor profesoi 
și învățătorii Cupet Ign 
de la școala Slutit, Vi 
deanu Nina, Golamboș I 
lena, Dumitrescu Florie 
Paraschivescu Paula, Ru: 
Alice de la școala nr. 
Munteanu Silvia, Ion El 
na de la școala de 7 a 
nr. t, Tempeanu Cori 
lan, Bucur Valeria, Igi 
Cornel, Iorgovan Consta 
tin, Vlad Elisabeta de 
școala medie O.M., l’rof 
Eugenia și Balog Rozal 
care au avut mulți ele 
evidențiați la taza orăș 
nească și regională, a 
limpiadei tinerilor mat 
maticieni, Loi. Elisabe 
de la școala medie O.I 
care a pregătit și dezvc 
tat gustul artistic al el 
viior (trei dintre lucr 
rile acestora au fost e 
puse la expozițiile ink 
naționale de desen și I 
cru manual ale copiii 
de la Moscova, Bruxell 
și Ndtv-Delhi), Cionte 
cu Constantin pentru r 
zultatele bune în pregă 
rea sportivă a școlăriți

Legătura educatorilor 
organizațiile de LJ.T.M.

(Goniinuart In gag. 4-a



O faptă deosebită
Pregătirea agitatorilor trebuie făcută în permanență

Din experiența multor 
organizații de bază din 
combinat reiese că succe
sul muncii colectivului de 
agitatori, depinde în ma
re măsură de buna lor 
pregătire, de instruirea lor 
multilaterală. In acele 
secții unde birourile orga
nizațiilor de bază au ma
nifestat o preocupare per
manentă față de 
teri, s-au obținut 
fate deosebite au 
în munca politică de ma
să, dar chiar și în pro
ducție.

La noua oțalărie Mar
tin din combinat de e- 
Xemplu, de pregătirea agi
tatorilor se preocupă în 
mod direct secretarul or
ganizației de bază tova
rășul Șoimoși Ștefan. Da
torită acestui fapt agita
torii sînt la curent cu 
problemele de politică ge
nerală, cu problemele pro
ducției, Fiind instruiți pe
riodic ei organizează la 
rîndul lor convorbiri la 

x locurile de muncă, expli- 
* cînd în mod documentat 

și convingător oțelarilor

agita- 
rezul- 
nnmai

politica partidului, ooiec- 
tivele întrecerii socialiste, 
mobllizînd astfel pe aceș
tia la înfăptuirea lor con
știentă. Faptul că oțela- 
rii de aici, au reușit ca 
în primele noua iuiii ale 
acestui' an să producă 
peste sarcinile de plan 
30.006 tone oțel, este un 
succes și al colectivului 
de agitatori, care a mili
tat în permanență pentru 
înfăptuirea acestui succes. 
Merită să fie subliniată în 
acest sens munca desfășu
rată de către tovarășii E- 
r.ache Constantin, Briazei 
Mihai, Stanciu Acrei, Ci- 
cal Constantin și de către 
mulți alți agitatori.

Dacă biroul organiza
ției de bază de la oțelă- 
ria nouă manifestă’ o 
preocupare atentă fată de 
pregătirea și activitatea 
agitatorilor, nu același lu
cru putem spune despre 
organizația de bază de la 
secția I-a O.S.M. (secre
tar Stoica Ghecrghe). 
Aici deși există un colec
tiv format din peste 50

agitatori, totuși instruirea 
lor nu s-a măi (acut timp 
de 3 luni de zile. Ește 
cunoscut faptul că de 
munca de agitație răspun
de în primul rînd secre
tarul organizației de ba
ză. Aceasta nu înseamnă 
că numai secretarul tre
buie să facă instruirea 
lor. Insă în cazul de fa
ță, el este vinovat pentru 
faptul că a neglijat aceas
tă latură a mun-ii poli
tice de masă. La o secție 
cu un efectiv mare de 
salariați ca oțelăria veche, 
se impunea ca agilatorii 
să lămurească o scamă 
de probleme asupra apli
cării unor metode tehnice, 
probleme de economie 
concretă etc. In acest scop 
biroul organizației ie ba-' 
ză avea toată latitudinea 
să invite ingineri sau teh
nicieni, care să facă ex
puneri în fața agitatori
lor. Dar nici acest lucru 

s-a mai făcut de mul-

cca.
nu

noa- 
reie-

*<
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Făcînd un scurt po
pas în turnătoria de tu
buri din combinat, îți 
este dat să cunoști hăr
nicia și entuziasmul cu 
care muncesc oamenii. 
Sus, pe platforma de 
turnare, unde formele 
masive sînt aliniate 
perfect, lucrează brigă

zile conduse de Harap- 
Spătaru 

două for
mații s-au luat la în
trecere în luna trecută 
cu brigada lui Simeria 
Iosif, un muncitor cu 
experiență, ce lucrează 
de 28 de ani, aici la for
mare. El le-a 
strat celorlalte 
că va obține 
■în întrecere. Și 
nut-o. Pe 
a ocupat 
întrecerea pe turnătorie.

...Acum,

luna 
locul

demon- 
brigăzi 

victoria 
a obți- 
august 

întîi în

toate brigă
zile se străduiesc să a- 
jungă la nivelul celor 
fruntașe. De aceea, ma
șinile de bătut ameste
cul în forme, elevatorul 
ce urcă nisipul pe plat
formă, macaraua și ce
lelalte utilaje sînt foar
te solicitate. întrecerea 
pentru o producție mă
rită de tuburi a căpă
tat un aspect mobiliza
tor.

Despre turnătorii din 
schimbul său, maistrul 
principal Balint Alexan
dru vorbește cu multă 
căldură :

— Lucrez cu oameni 
buni și inimoși — spu
ne el. In luna august 
datorită întrecerii care 
s-a desfășurat între 
toate brigăzile, am ob
ținut rezultate mult mai 
bune față de altădată. 
Am produs cu 52 tone 
tuburi mai mult față de

biroul organizației de

Tinărui So'teș Iosif e 
unul dintre oamenii cres
cuți și educați de partid 
în spiritul dragostei față 
de muncă și avutul ob- 
ș'esc, unul dintre munci
torii înaintați din servi
ciul transporturi interne 
ale combinatului. In via
ța lui, ca și in activita
tea pe care o depune pe 
locomotiva nr 
calitate de mecanic, 
s-a gin dit niciodată 
putea săoirși vreo 
deosebită care să-i 
ze in rîndul eroilor, 
chiar astăzi, după ce a e- 
vitat o adevărata catastro
fă el nu se gindeș.e că 
a făcut un lucru deosebit. 
ț?i ca el poate vor gindi 
mulți. f apta lui insă, mi
că în aparență, dar să- 
vîrșită intr-un moment de 
supremă atenție, poate fi 
denumită o faptă cu ade
vărat eroică.

. .locomotiva șuieră pre
lung, străpungînd liniștea 
aparentă din jur și aerul 
infterbînlal al acelei zile 
de august, și trenul porni 
sZS alunece ușor pe dru
mul de fier.
i'olteș, spuse 
său să mai 
loc, cileva lopeți cu căr
buni. apoi scoase capul, 
afară și îmbrățișa cu pri
virea întregul peisaj ce se 
așternea in fața ochilor. 
Stația 3 șarjate de unde 
plecase trenul rămase in 
urmă. La ea, tinărui me
canic nici nu se mai gin- 
dea. Era insă dornic să 
ajungă cit mai repede la. 
destinație. După citva 
timp de mers, trenul se

apropie pe neașteptate de 
triajul Pcștiș...

Cabina nr. 4. Acarul 
de. aici, un om cari nu 
/.rea simțea răspunderea 
misiunii pe rare o îndepli
nea, salută pe mecanic și 
făcu semn că intrarea e 
liberă. Solleș ii .răspunse 
scurt la salut și ișl în
dreptă din nou privirea 
înainte. Dar, în aceeași 
clipă, se repezi înăuntru 
și fără să spună ceva a- 
jutorului său apăsă cu o 
mină pe frina mașinii, iar 
cu cealaltă pe sirenă. Un 
fluier puternic și trenul 
care scrișni din frine și din 
toate tnche'ieturile mai fă
cu cițiva metri și se opri.

acarului 
care nu 

trebuie

Ce se iniîmplase ?
Din neatenția 

de la cabină, 
schimbase cum 
macazul, trenul era gata să
intre pe o altă linie unde 
staționau mai multe va
goane pline cu diferite 
materiale pentru combi
nat. Observînd greșul a a- 
carului și întrezărind in 
fața ochilor catastrofa 
care era gata să se pro
ducă, tinărui mecanic ac- 
ționă energic, fără să se 
gîndească că săvirșește 
ceva extraordinar și pri
mejdia care putea să a- 
ducă mari distrugeri
chiar pierderi de vieți •- 
menești, fu inlittura'â...

40 j 3^ in 
el nu 
că tir 
fiD’ii 
Situe

zi • «i

rul de 800 mm. Dacă în
trebăm pe tovarășul Vlai- 
cu Nicolae secretarul or
ganizației de bază cînd au 
fost instruiți ultima cară 
agitatorii va răspunde că: 
„Nu de mult". In fond 
însă acest „nu de mult" 
înseamnă la dînsnl 
10 săptămîni dacă 
cumva mai mult.

Din constatările 
strc de pe teren a
ști că în perioada verii și 
alte organizații de bază 
au lăsat pe un plan se
cundar această importan
tă latură a muncii poli
tice de masă, neinstruiiid 
luni de zile colectivul de 
agitatori. Printre acestea 
se numără organizațiile 
de bază de la secțiile 1 
furnale, laminorul blu- 
niiug, mecanică etc. De 
aceea se impune ca de 
îndată birourile organiza
țiilor de bază respective 
să ia măsuri în acest 
sens.

Principalul în agitația 
politică în prezent constă 
în lămurirea temeinică a 
oamenilor muncii asupra 
politicii partidului și gu
vernului în mobilizarea 
lor la luptă pentru apli
carea în viață a Directi
velor Congresului partidu
lui. De aceste lucruri vor 
trebui să țină cont orga
nizațiile de bază cînd vor 
instrui agitatorii.

Mecanicul 
ajutorului 

arunce pe

Șt

• zf- ■%.

nu
tă vreme. A sosit timpul 
ca
tază să analizeze situația
existentă și să ia astfel 

----- -de măsuri ca pregătirea 
agitatorilor să fie făcută 
cel puțin odată pe lună, 
pentru că numai în felul 
acesta va da roade mun
ca cu agitatorii.

Intr-o situație asemă
nătoare se află pregătirea 
agitatorilor și la lamiiio
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plan, am redus rebutul 
cu 7 la sută față de 
cel admis și am obți
nut o economie la ■’.on- 
surnul specific de mate
riale în valoare de pes
te 100.C00 lei.

Maistrul ne a vorbit 
apoi de condițiile care 
au permis obținerea a- 
cestor rezultate. In pri
mul rînd, a fost acor
dată o atenție mai ma
re formării, montării 
formelor, miezuirii și 
turnării tuburilor. In a- 
celași timp s-au adaptat 
unele cochile pentru 
turnarea tuburilor de 
150 și 400 mm. în dia
metru, ce erau solicita
te mai mult de benefi
ciari.

Intr-adevăr, maistrul 
Balint, secretarul orga
nizației de partid are 
dreptate. Multe lucruri 
frumoase s-au făcut la 
turnătorie. însuși el 
este autorul unei inova
ții — transportul me
canic al nisipului de 
sub cochile la mașina de 
pregătire. Despre a- 
ceasta n-a amintit ni
mic. Am aflat-o totuși 
de la inginerul Raț 
Aron. Ca urmare a me
canizării transportului 
de nisip, s-au ușurat e- 
forturilc oamenilor și 
s-a mărit productivita
tea muncii cu 50 la 
sută.

Datorită acestor mă
suri, secția a reușit 
să-și depășească simți
tor sarcinile de plan. 
Produsele sale de bună 
calitate sînt acum mult 
căutate de o seric de 
întreprinderi și șantiere ] 
din țară.

V. DRAGOM1R

Cine Va ti primul? Cu 
o lună în urmă, aceasta 
era întrebarea căreia tre
buia să-i dea răspuns 
faptic zeci de topitori ai 
oțelăriei Martin nr. 1 A 
fi cei mai bun oțelar, cea 
mai bună brigadă, în în
trecerea pe profesii nu-i 
lucru ușor, nu-i de-ajuns 
numai să lucrezi bine, ci 
să știi să-ți ajuți tovarășii 
din brigadă să aibă și ei 
aceleași rezultate, să pro
ducă mai mult oțel și mai 
economic.

Trecuseră aproape 3 
săptămîni din luna au
gust și discuțiile se pur
tau în jurul oamenilor din 
brigăzile lui Bîrlea Tra
ian, Pinca Ioan, Mihai 
Dumitru și a citorva care 
tindeau să cîștige cel mai 
mare număr de puncte în 
întrecerea pe profesii. Pri
mii cîștigau puncte prin 
elaborarea șarjelor rapide,

Cină este
ceilalți prin cantitățile de 
oțel realizat peste, plan, 
reducerea rebuturilor și 
alte posibilități. Dintre 
toți numai prim-topitorul 

unul dintre 
„șefi de 
încă vreo 
rămas pe 

spus ceva 
nr. 1

Pinca loan, i 
cei mai tineri 
brigadă", cu 
doi oameni au 
gînduri. Și-au 
în fața cuptorului 
la care lucrează, apoi au 
pregătit faza de alinare 
a șarjei. Lucrau ca de o- 
bicei cu mișcări sigure și 
energice.

— Cine să fie primul 
Ioane ? îi zise unul 
mai glumeț ortacului, te 
frămînți parcă n-ai ști...

— Să fim noi I Așa stă 
frumos tinerilor. Dar pen
tru asta trebuie să fim cei

Membrii cinefotoclubului amator din orașul nos
tru la lucru pe șantierele Hunedoarei.

vorba de meseria lor
mai burii, să-i întrecein 
pe toți și... sînt cam mul
te brigăzi.

S-au strîns apoi în ca
bina aparatelor să facă o 
socoată sumară, după care 
să-și concentreze forțele.

— Cu indicii stăm bini
șor — le-a zis prini-topi- 
torul — și putem munci 
chiar mai bine: în sorti
mente ne încadrăm; cu 
rebutul de asemenea, al 
nostru este cel mai mic. 
Dacă dăm bătaie cu șar
jele rapide să-i ajungem 
pe ai lui Bîrlea putem să 
ie-o luăm

Topitorii 
lui Bîrlea 
pre toate
ziere de vreo 3 zile, că 
de acum cei care candi-

înainte.
din brigada 

au aflat des- 
astea cu întîr-

dează la titlul de cei 
mai buni topitori 
membrii brigăzii lui Piti
ca, cu diferență de cca. 
10 puncte mai mult. Nu 
s-au lăsat nici ei. I-au 
întrecut cu două șarje 
rapide (12 au elaborat), 
dar cu toate strădaniile 
în zilele care au mai ră
mas pînă la sfîrșitul lu
nii n-au putut să l*-o ia 
înainte topitorilor brigăzii 
lui Pinca, care intr-ade
văr s-au dovedit a fi cei 
mai buni în întrecerea pe 
profesii din luna august. 
Pentru ce însă ? Pentru 
cele 140 puncte cîștigate 
(cu 5 mai multe decît au 
cîștigat cei din brigada

sînt

Iui Bîrlea), pentru 208 to
ne oțel produse peste 
plan, cel mai mic prevent 
de rebut (1,77 față de 3,2 
ia sută admis) încadrarea 
întocmai în sortimentele 
de oțel planificate... pen
tru că ei sînt cei care 
au muncit mai bi ic, rea- 
lizînd și cei mai buni in
dici de utilizare, lată 
pentru ce au cîștigat pri
mul loc în întrecerea pe 
profesii I

in luna aceasta se află 
și mai mulți topitori cara 
tind să ia primul loc în 
întrecerea pe profesii. E 
prea devreme să-i știm pe 
cîștigători. Cînd este vor
ba de titlu, de cinste pen
tru meseria lor, topitorii 
din brigăzile lui Pinca 
I< an, Bîrlea Traian ca și 
ceilalți, nu pot fi întrecuți 
așa ușor... I. O.

8 NOVAT ORI FRUNTAȘI
De la începutul anului și pînă în prezent co

lectivul de muncă de la sectorul mecanic șef 
I.C.S.H. a prezentat cabinetului tehnic mai mult de 
40 propuneri de inovații și raționalizări care aduc 
întreprinderii o economie antecalculată de peste 
600.000 lei. Fruntași în perfecționarea continuă a 
procesului de producție se situează inginerul Badea 
Constantin care a făcut un număr de 6 inovații, și 
raționalizări, inginerul Gheorghe Vaier cu 4 inova
ții și lăcătușul Ilie Vicențiu cu 3 inovații și rațio
nalizări

♦♦♦♦

TEMEI NICOLAE
corespondent

RITM! Instantaneu de pe șan
tierul noii ofelării
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SĂPTĂMÎNA CRUCII ROȘII
La 18 sept. 1960, se 

deschide în întreaga 
țară, „Săptămîna Crucit 
Roșii" a Republicii 
Populare Romine. Amil 

acesta, desfășurarea 
„Săptămînii Crucii Ro
șii" are loc în condițiile 
în care poporul nostru 
muncitor, a pornit cu 
un nemăsurat avînt în 
muncă, să de i viață 
mărețelor prespective ale 
planului economic de 6 
ani.

Alături de întregul 
popor, activul Crucii Ro
șii își dă contribuția sa 
pentru dezvoltarea con
tinuă a cwtwiei ra
ționale, prin antrenarea 
maselor largi de oameni 
ai muncii la opera de 
ocrotire a sănitătii pu
blice, la întărirea apă
răm sanitare a R.P.R.

Desfășurarea „Săptă
mînii Crucii Roșii" con
stituie un prilej potrivit 
de a trece în revistă 
realizările obținute de 
organizație, în colabo
rare cu organele medi- 
co-sanitare, precum și 
de a ne mobiliza și mai 
mult forțele pentru a 
transpune în fapt sarci
nile ce decurg din Ho
tărîrile celui de-al 111- 
lea Congres al PM.R. 
cu privire la ridicarea 
neîncetată a nivelului 
muncii sanitare

In țara noastră, Cru
cea Roșie a luat ființă 
în anul 1867. înainte de 
23 August 1944, Crucea

Roșie Romină nu putea 
să aibă decii un carac
ter de societate filan
tropică, fiind condusă 
de burghezime și moșie- 
rime. Vechile conduceri 
ale Crucii Roșii din 
anii de dominație a re

gimurilor burghezo-mo- 
șiereșit reprezeniind cla
sele de la putere, nu au 
dai nici un spripn efec
tiv pentru apărarea să
nătății muncitorilor.

Abia după 23 Au
gust 1944, ciad poporul 
nostru condus de Parti
dul Muncitoresc Romin 
și-a luat soarla in pro
priile sale mîini, orga
nizația de Crace Roșie 
a devenit cu adevărat 
o organizație de masă, 
pusă in slujba apărării 
sănătății poporului mun
cilor.

In orașul Hunedoara, 
organizația de Cruce 
Roșie îndrumată perma
nent de Comitetul oră
șenesc de partid, cu 
sprijinul organelor me- 
dico-sanitare, își duce 
o bogată activitate.

Astfel, ca să enume
răm numai o parte din 
realizările obținute, as
tăzi pe teritoriul orașu
lui nostru și în combi
nat, activează 129 pos
turi sanitare de prim a- 
jutor; in cartiere, C.S.H. 
și I.C.S.H., există 14 
grupe sanitare; la ariile 
de treerat s-au organizat 
4 posturi de prim aju
tor.

împreună cu organele 
medico-sanitare, activis
tele de Cruce Roșie au 
participat la brigăzile 
sanitare organizate în 
satele din raion, în 

campaniile antiepidemice 
pentru prevenirea gripei 
și paraliziei infantile, 
in colaborare cu organi
zația de femei, corniie- 
tele de circumscripție de 
Cruce Roșie au adus un 
prețios ajutor 'a acțiu
nile de curățenie și in- 
frumusețare a orașului. 
Printre activiștii jrun- 
tași in toate acțiunile 
se numără too. Vintu 
Victoria, Biciușca Ma- 
ria, Gostian Aurora, 
Vodă Elena, F loricei 
Vasile, Poplitaru Joan, 
Beniamidis A. In săptă
mîna Crucii Roșii se 
vor organiza diferite 
acțiuni care să facă Cu
noscute maselor largi 
populare din oraș sco
purile și activitatea. or
ganizației.

Prin îndeplinirea tu
turor sarcinilor ce-i stau 
in față, Crucea Roșie va 
contribui și pe mai de
parte la ridicarea nive
lului cultural sanitar al 
oamenilor muncii de la 
orașe șt sate și prin a- 
ceasta la opera de de
săvârșire a construcției 
socialismului în scumpa 
noastră patrie.
Dr. BORNEMISA N. 
membru în Comitetul 
orășenesc de Cruce Roșie 

Hunedoara

MASURI GOSPODĂREȘTI

la înființarea 
permanente de 

popular

încă de 
comisiei 
pe lîngă statul 
orășenesc, membrii aces
teia au pus în centrul 
activității lor rezolvarea 
unei serii întregi de pro
bleme deosebit de impor
tante. Printre sarcinile 
propuse a se înfăptui, un 
loc de frunte l-a ocupat 
cea privind transformarea 
socialistă a agriculturii. In 
acest sens, membrii comi
siei au desfășurat o largă 
și susținută muncă politi
că de masă în rîndul ță
ranilor muncitori din sub- 
urtiile orașului nostru, a- 
rătîndu-le de fiecare dată 
superioritatea și avanta
jele muncii pe tarlalele 
întinse și cu mijloace me
canizate, aplicarea unor 
reguli agrotehnice supe
rioare etc. Cum era și de 
așteptat, munca dep'usă de 
membrii comisiei perma
nente, alături de rea a 
comuniștilor și deputaților, 
a dat rezultate bune. Ast
fel, în cele patru suburbii 
— Zlaști, Răcăștie, Boș și 
Buituri, au luat ființă cîte 
o întovărășire agricolă. 
Crearea acestor întovără
șiri ca și întărirea lor eco- 
nomico-organizatorică, a 
adus membrilor lor spo
ruri mari de recoltă la 
toate culturile și i-a făcut 
să privească 
tă încredere 
socialiste de 
mîntului.

cu mai tnul- 
aceste forme 
lucrare a pă

(Urmare din pag. 2-a)

Activitatea comisiei permanente a 
sfatului popular să fie îmbunătățită

Pe măsură ce tinerele 
întovărășiri se consolidau, 
iar țăranii muncitori se 
convingeau pe deplin de 
foloasele muncii în co
mun, membrii comisiei 
permanente au trecut la 
intensificarea activității 
pentru trecerea întovărăși
rilor în gospodării agri
cole colective.

Odată eh înființarea 
noilor gospodării agricole 
colective, comisia perma
nentă a trecut la sprijini
rea lor pentru ca ele să 
se întărească și să se dez
volte. Un sprijin deosebit 
a fost acordat îndeosebi 
consiliilor de conducere 
ale gospodăriilor în ce 
privește tarlalizarea tere
nurilor .inventarierea vite
lor — proprietate obșteas
că — și asigurarea condi
țiilor de cazare a acesto
ra pe timp de iarnă. In 
urma îndrumărilor primite 
din partea comisiei, mem
brii gospodăriei agricole 
colective din suburbia 
Răcăștie au trecut de în
dată la procurarea mate
rialelor necesare construirii 
unui grajd de vite ale că
rui lucrări sint în prezent 
într-un stadiu avansat. Nu 
însă același lucru l-au în
țeles să-l facă și celelalte

gospodării. . Cu tot spriji
nul și îndrumarea comisi
ei permanente, consiliile 
de conducere ale gospodă
riilor din suburbiile Zlaști, 
Buituri și Boș, tărăgănea
ză și în momentul de față 
renovarea și repararea 
grajdurilor existente, pre
cum și terminarea anumi
tor lucrări acolo unde ele 
au început. Mai mult, li
nele consilii de conducere 
cum ar fi cea din Buituri, 
încă nu au luat măsuri 
pentru procurarea acelor 
animale ce au fost în
străinate. și care consti
tuie proprietate obștească.

Grave lipsuri se mani
festă și în ce privește pre
gătirea campaniei agricole 
de toamnă. In 
direcție, membrii comisiei 
permanente a 
popular orășenesc au da
toria să desfășoare o 
muncă mai intensă pentru 
ca nici o bucată de teren 
de pe care s-a făcut re
coltatul păioaselor să nu 
rămînă nearată, iar can
titatea de grîu ce urmea
ză a fi însăraînțată să fie 
schimbată cu semințe din 
soiurile cele mai produc
tive. Merită a fi sublimat 
în această privință exem
plul bun al gospodăriei

această

sfatului

agricole din Răcă știe care 
deja a și schimbat la ba
za de recepție o cantitate 
de 2.000 kg. grîu și care 
a luat măsuri pentru in
tensificarea arăturilor de 
vară. In loc să urmeze 
exemplul acestei gospodă
rii fruntașe, consiliul de 
conducere al gospodăriei 
din Zlaști așteaptă să vi
nă S.M.T.-uj pentru efec
tuarea arăturilor de vară, 
iar cele din Buituri și Boș 
au transformat terenurile 
de pe care s-a făcut recol
tatul păioaselor în pășuni. 
Asemenea practici trebuie 
combătute cu tărie de că
tre membrii comisiei per
manente a sfatului popu
lar orășenesc care are 
sarcina să ajute in mai 
mare măsură consiliile de 
conducere ale gospodări
ilor rămase în urmă. Un 
accent deosebit, comisia 
permanentă trebuie săi 
pună pe asigurarea condi
țiilor de cazare a anima
telor pe timp de iarnă și 
pregătirea în bune condi- 
țiuni agrotehnice a campa
niei agricole de toamnă, 
astfel îneît, în anul viifrir 
toate gospodăriile agricole»- 
colective să obțină produc
ție sporită de cereale.

A. STRAHOVEANU

Sub îndrumarea perma
nentă a organizației de 
partid, conducerea 
forjă a luat in 
vreme o serie de 
care să satisfacă 
mare măsură > 
secțiilor de bază ale 
combinatului, să ușureze 
eforturile fizice ale mun
citorilor și care să ducă 
la creșlerea productivității 
muncii. Astfel, în urma

secției 
ultima 
măsuri 

i îr; mai 
cerințele

propunerilor venite din 
rîndul muncitorilor s-a 
construit un cuptor pentru 
încălzirea probelor ce vin 
de la laminoare și oțclă- 
rii spre a fi forjate și tri
mise la laborator pentru 
analize. Prin intermediul 
acestui cuptor, s-a rezol
vat o problemă destul de 
importantă și anume aceea 
de a nu se mai produce 
amestecarea probelor cum

de fapt se întîmpla inain- 
te vreme in vechile cup
toare.

De asemenea, în mo
mentul de față se execu
tă cu forțe proprii și cu 

o 
macara pivot care va u- 
șura munca oamenilor ce 
efectuau manual încărca
rea și descărcarea cupto
rului de răscoaccre.

ZOLYOMI TIBERIU

materialele recuperate

pionieri este astăzi 
strînsă și mai 
hotărîrile 
cuprinsul 
cazurile 
fiind mai 
număr de elevi 
parte la acțiunile social- 
obștești, munci voluntare, 
colectarea de fier vechi 
pentru oțelăriile combina
tului, plantare de pomi și 
amenajare de spații verzi. 
Au fost subliniate în a- 
ceastă privință meritele 
elevilor de la școala de 7

mai 
eficientă, 

comune luate în 
acestui an, in 

de indisciplină, 
bune. Un mare 

au luat

ani nr. 1 care au muncit 
la gospodăria colectivă din 
Hășdat, cei de la școala 
nr. 2 pentru contribuție 
la înfrumusețarea orașu
lui, cei de la școala din 
Zlaști care și-au ajutat 
părinții la repararea dru
mului și alții.

In munca de educație 
comunistă a elevilor s-au 
evidențiat, prin folosirea 
celor mai bune metode, 
tovarășii și tovarășele Pe
ter Iuliana, Gostian Ele
na, Iorgovan G., Ungur 
loan. Simțea Gheorghe, 
Laszlo Margareta, Mun-

tean Silvia etc. S-a reali
zat în același timp o mai 
bună legătură a învăță- 
mintului cu practica, mun
ca în ateliere și orele de 
practică in uzină dînd re
zultate din ce în ce mai 
frumoase.

ne mai de'•part 
Din cele 84 de 
înscrise pe or- 
zi preliminară 
însemnătate ex- 
îi va reveni 

dezarmării. In
se

De marele eveniment în 
viața internațională — cea 
de-a XV-a sesiune ordina
ră a Adunării Generale a 
O.N.U. - 
cinci zile, 
probleme 
dinea de 
un loc de 
cepțională 
problemei
semnătatea faptului 
lasă subliniată însăși prin 
participarea la 
sesiunii 
delegații 
se, după 
de altfel 
cei mai 
politici și de stat.

Problema dezarmării se 
impune nu numai ca 
o chestiune de ma
ximă importanță, dar 
este și de natură urgen
tă, deoarece — după cum 
sublinia tovarășul Gr.eor- 
ghe Gehorghiu-Dej — 
„Tehnica militară a ajuns 
în zilele noastre la un a- 
semenea nivel incit un 
conflict militar în care 
s-ar folosi armele rachetă 
și bombele nucleare 
aduce omenirii jertfe, 
trugeri și calamități 
comparabile cu cele

luci ările 
generale a unor 
care sînt condu- 
cutn s-a făcut 

și cunoscut, de 
eininenți oameni

ar 
dis- 
in- 
din

IN PREAJMA MARELUI 
EVENIMENT

trecutele războaie". 
La 20 noiembrie 

Adunarea Generală
1959, 

a 
O.N.U. a aprobat printr-o 
rezoluție în urma planu
lui prezentat de Nichita 
Sergheevici Hrușciov, ide- 
ea dezarmării generale și 
totale. După cum se știe 
planul sovietic a fost apoi 
transmis comitetului celor 
zece pentru o examinare 
atentă, detailată. In fapt 
însă, reprezentanții țărilor 
occidentale au recurs la 
metoda discuțiilor inter
minabile care se rezumau 
în fond 
control 
mare.

Cum 
unea 
cialiste, nu puteau împăr
tăși punctul de vedere a- 
pusean, pentru care gu
vernul sovietic a hotârît 
să prezinte problema de
zarmării și a situației 
create, în legătură cu în-

deplinirea rezoluției Adu
nării Generale cu privire 
la dezarmarea generală și 
totală în fața sesiunii or
dinare a O.N.U.

Inițiativa guvernului so
vietic, potrivit căreia de
legațiile statelor membre 
ale O.N.U. să fie condu-

tcnnl 6^6*1144

la instituirea unui 
dar... fără dezar-

era și firesc Uni- 
Sovietică, țările so

se la lucrările sesiunii or
dinare de cei mai de sea
mă conducători ai aces
tor state, oferă posibili
tăți mari de discuții, cre
ează terenul adoptării u- 
nor măsuri practice și o- 
portune, angajează tot
odată țările reprezentate 
prin conducătorii lor la 
rezolvarea efectivă a mă
surilor adoptate ș.a.m.d.

Perspectivele care de
curg din aceste probleme

și altele care vor fi dis
cutate neliniștesc cercurile 
politice din apus. In pri
mul rînd pentru fapiul că 
prezența conducătorilor la 
lucrările sesiunii ordinare 
obligă deja la găsirea 
viaductului între vorbe și 
fapte. In al doilea rind, 
țările occidentale, in spe
cial S.U.A., se tem ca în 
momentul votării rezolu
țiilor votul țărilor care 
promovează în relațiile in
ternaționale politica neu
tră să nu constituie punc
tul terminus al metodelor 
de tergiversare.

Neparticiparea la lucră
rile sesiunii ar atrage de 
asemenea după sine multe 
neplăceri pentru statele 
respective. Astfel, va fi 
dată în lături cu hotărire 
Cortina mașinațiunilor și 
vor fi demascate efectiv 
metodele de inducere în e- 
roare a opiniei publice.

Prima soluție spre care

înclină de altfel și unii - 
politicieni occidentali, ar 
condiționa cele, mai bune 
șanse de succes în adop
tarea de soluții juste și 
grabnice în problemele 
cele mai arzătoare. Acum 
e rîndul puterilor occiden
tale și în prezent stnt cre
ate — prin propunerea 
guvernului sovietic — con
dițiile necesare ca posibi
litățile de îmbunătățire a 
climatului în relațiile" in
ternaționale să fie trans
formate în realitate.

înfăptuirea unei realități 
în care să gireze pacea, 
înțelegerea și încrederea 
reciprocă este urmărită 
îndeaproape de opinia pu
blică mondială deoarece 
sarcina de a iuți pașii, de 
a-i face hotărîți 
mânui visat de 
este încredințată dezbate
rii generale a sesiunii Or
ganizației Națiunilor Unite.
Gîndurile oamenilor mun

cii din Hunedoara alături 
de cele ale milioanelor de 
iubitori ai păcii conțin u- 
rarea ca cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Gene
rale O.N.U. să devină un 
punct de cotitură în po
litica mondială.

seamă 
reliefat 
cazuri, 

de limba ro-
oraș nu s-au 

să organizeze 
elevilor în ju-

mai bo-

spre li- 
omenire

Unele probleme cărora 
li se cuvine atenție
In școlile din orașul 

nostru fluctuația elevilor 
e încă mare și determină 
o anumită discontinuitate 
a procesului de învăță- 
mînt. O altă greutate o 
constituie desfășurarea în- 
vățămîntului în două se
rii, de dimineață și după- 
amiaza, ceea ce împiedică 
inițierea unor acțiuni cul
tural educative
gate. Acestea sînt greu
tăți obiective, 
factorii răspunzători 
străduiesc să le înlăture. 
Darea în funcțiune a nou
lui local de școală cu 16 
clase rezolvă într-o oare
care măsură problema a- 
glomerării celorlalte școli, 
dar nu în totalitate.

Conducerile școlilor din 
oraș n-au confirmat în 
scris școlii de 7 ani nr. 1 
răspunsul la chemarea la 
întrecere, nu și-au dat a- 
deziunea la această ini
țiativă, arătind superficia
litate și lipsă de conside
rație față de importanța 
unei asemenea acțiuni.

Mai sînt cazuri cînd o 
parte din cadrele didactice 
încearcă să fugă de unele 
sarcini care aparțin ex
clusiv muncii lor (pregă
tirea taberelor de vară, 
suplinirea educatoarelor 
de la grădiniță, activita
tea de instructori de pio
nieri) sub diferite pre
texte fără o motivare se
rioasă. In alte împrejurări 
unii învățători și profe-

pe care
se

sori nu manifestă o grijă 
suficientă pentru conținu
tul lecțiilor pe care le-au 
predat. Darea de 
Ia consfătuire a 
cîteva asemenea 
Profesorii 
mină din 
străduit 
activitatea
rul unui cerc literar, iar 
lucrările cercului pedago
gic au iuncționat -defec
tuos. Casa pionierilujjare 
și-a deschis în aces. > an 
activitatea funcționează cu 
lipsuri dintre cele mai 
mari, nu este încadrată cu 
cadre corespunzătoare, 

pionierii n-au fost mobili
zați la acțiunile care s-au 
organizat aci. Din cauza 
lipsei de atenție pe care 
o manifestă unii pedagogi, 
mai sînt părinți care nu 
cunosc situația la învăță
tură a copiilor lor și nu 
se preocupă de aceasta, 
ceea ce demonstrează că 
în privința legăturii pă
rinților cu 
sînt multe de

Participanții 
tuîre care au
tul au analizat aspectele 
legate de munca lor și 
au făcut numeroase pro
puneri privind îmbunătă
țirea activității învăță- 
rriîntului din orașul nos
tru. Consfătuirea a adop
tat majoritatea acestor 
propuneri întocmind un 
plan de măsuri a cărui 
aplicare va fi înfăptuită 
în curînd. In fața sarci
nilor de răspundere pe 
care le au de îndeplinit, 
învățătorii și profesorii din 
Hunedoara s-au angajat 
să-și desăvârșească per
manent pregătirea, să fie 
la înălțimea nobilei lor 
misiuni de îndrumători ai 
cadrelor de mîine ale con
struirii socialismului.

școala inai 
făcut.

ta consfă- 
luat cuvîn-
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