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Aprovizionarea oamenilor muncii 
în dezbaterea

Sesiunii sfatului popular orășenesc

RITM VIU
Insămlnțărilor de toamnă
Experiențele științifice 

și practica au dovedit de 
fiecare dată că orice în- 
tîrziere de la insămînțări 
înseamnă pierderi mari 
de recoltă care în unele 
locuri pot ajunge la sute 
de kilograme la hectar. 
Iată de ce este necesar 
ca însămînțatul păioase- 
lor de toamnă și îndeo
sebi a griului să se facă 
în epoca optimă stabili
tă și în condițiile agro
tehnice superioare.

Pentru a obține pro
ducții mari de grîu în 
anul viitor și mai ales a 
semințelor de soi necesa- 

pentru anul următor, 
patru gospodării a- 

gricole colective din sub
urbiile orașului nostru au 
schimbat din timp la baza 
de recepție cîie 2.000 kg. 
grîu necesar loturilor se- 
inincere, executînd toto
dată și o serie de lucrări 
pregătitoare începerii la 
timp a însămînțărilor de 
toamnă. Odată cu des
chiderea campaniei, colec
tiviștii din suburbiile Hui
turi și Răcăștie au înce
put imediat însămînțărîle, 
reușind ca numai în cî- 
teva zile să însămînțeze 
peste 25 hectare cu grîu. 
Acum, în aceste gospodă
rii se intensifică recolta

tul porumbului de pe 
acele suprafețe destinate 
însămînțărilor de toamnă 
și se continuă cu semă
natul griului.

Problema asigurării în 
anul viitor a unei recol
te sporite de grîu, nu a 
fost însă privită cu simț 
de răspundere de către 
toate comitetele de con
ducere ale gospodăriilor 
agricole colective. In loc 
să ia măsuri pentru a- 
sigurarea executării însă
mînțărilor la timp, con
ducerea gospodăriei agri
cole „Zori noi" din Ziaș- 
ti s-a plîns mai tot tim
pul că „pămîntul este us
cat". Din această cauză, 
un număr de 4 tractoare 
sosite în ultima vreme 
de la S.M.T. au fost ne
voite să facă cale în
toarsă.

O situație asemănătoa
re a existat și ia gos
podăria agricolă colectivă 
din suburbia Boș. Numai 
că aici conducerea a in
vocat alte motive: „Po
rumbul încă nu s-a copt 
în întregime și nu putem 
începe însămînțărîle". Și 
încă ceva: „nu avem pra
furi pentru tratarea se
minței de grîu". Așa
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în cinstea celui de al IV-lea 
Congres ai C. C. S.

Constructorii din cadrul șantierului montaj- 
I.C.S.ll. au intensificat întrecerea pe profesii în 
scopul îndeplinirii și de-pășirii planului de pro
ducție. întrecerea bine organizată a dat pînă în 
prezent rezultatele scontate. Astfel, în cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al C.G.S. care-și va deschi
de lucrările in curînd, muncitorii au montat și 
asamblat în luna septembrie a.c., cu 200 tone 
construcție metalică mai mult decît prevedea pla
nul la cuptorul nr. 5 și la hala oțelăriei nr. 2. 
Cele mai bune rezultate au fost înregistrate du 
brigăzile conduse de tevarășii Bonto Francise, 
Năstase Nicolae' și limâ Ion.

---------------------- «4----- .-----------------

Producte sporită de metal
îmbunătățind necontenit 

Indicii de utilizare ai a- 
gregatelor siderurgice, 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din cadrul 
combinatului au reușit să 
producă în perioada’ 1-11 
octombrie a.c., 1.191 tone 
oțel Martin și electric, și 
402 tone laminate peste

prevederile planului de 
producție. Un aport esen
țial la obținerea acestor 
succese au adus munci
torii de la oțelăria tir. 2, 
care în perioada amintită 
att elaborat cu 949 tone 
metal mai mult decît pre
ceda planul.
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Spectacol de gală
Cu prilejul celei de-a 

Xl-a aniversări a procla
mării Republicii Demo
crate Germane, luni sea
ra a avut loc la cinema
tograful Victoria din ora
șul nostru un spectacol 
de gală cu filmul „Oa
meni cu aripi", o producj 
ție a studiourilor „Defa" 
Berlin.

După o bună reparație a cuptorului, maistrul Aurel Stanciu privește 
cu satisfacție la proba de oțel. 
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La spectacol au parti
cipat scenaristul Dr. Karl 
Georg Egel, și actorul 
Er.vin Geschonneck, Lau
reat al Premiului de Stat 
al R.D.G., care la festiva
lul filmului de la Karlovy 
Vary a luat premiul pen
tru cea mai bună inter
pretare a anului.

Căldura cu care au 
fost primiți oaspeții a 
ilustrat încă odată rela
țiile de trainică prietenie 
dintre cele două popoare.

Cea de-a Xl-a sesiune a Sfatului 
popular orășenesc Hunedoara care a 
avut loc zilele trecute în sala mică 
a clubului „Siderurgistul" din O.M. 
a dezbătut o problemă deosebit de 
importantă și anume: ,Felul cum 
s-a preocupat comitetul executiv al 
siatuiui popular orășenesc de înde

plinirea sarcinilor la principalii indici 
economici-nnanciari, in secior^i co* 
merțului de stat, în primele 8 luni 
din acest an și măsurile luate pentru 
aprovizionarea de iarnă a oamenilor 
muncii din orașul nostru".

Din darea de seamă prezentată de 
tovarășul Șoldan Teodor vicepreședin
te al sfatului popular, a reieșit că 
față de aceeași perioadă a anului tre
cut în comerțul de stat volumul glo
bal al mărfurilor desfăcute către popu
lație a crescut cu 14 ia sută, din 
care la pîine cu 3 la sută, grăsimi cu 
6,8 la sută, carne cil 14 la sută, țe
sături cu 22 la sută, confecții cu 
34,4 la sută, încălțăminte cu 30 la 
sută, mobilă cu 34,7 la sută etc. A- 
ceste realizări se datoresc în mare 
măsură organizațiilor comerciale lo
cale. O.C.L. produse industriale și 
T.A.P.L. care ținînd cont de cerințele 
populației, au reușit să pună la dis
poziția acesteia mărfurile cele mai 
solicitate, îndeplinind și chiar depă
șind planul de desfacere. Ca urmare 
a acestui fapt în perioada amintita 
s-a obținut un beneficiu în valoare de 
618.000 lei, iar la cheltuieli de circu
lație o economie de 244.000 lei.

In continuare raportorul a enume
rat măsurile luate de comitetul exe
cutiv pentru lărgirea bazei tehnico- 
materiale a organizațiilor comerciale. 
In acest scop au fost investite peste 
•600.00'J .lei. Numai pentru, ddjtarea 
unităților cu agregate frigorifice s-au 
cheltuit 187.000 lei, iar pentru între
ținerea și repararea unor unități de 
desfacere 85.000 lei. Amplasarea mai 
judicioasă a rețelei de desfacere cît 
și lărgirea ei a constituit de aseme
nea o preocupare de seamă a comi
tetului executiv. Astfel în această pe
rioadă au fost deschise un număr de 
9 unități noi comerciale, reamplasate 
3, reprofilate 2, iar 2 magazine au 
fost organizate pe două schimburi.

Deficiente
la O. C. L. Alimentara

Subliniind realizările obținute în 
această perioadă de către comerțul de

stat, atit darea de seamă, cît și cei 
care au luat cuvîntul, au scos la ivea
lă și o seamă de lipsuri existente în 
comerț care au influențat în mod 
negativ buna aprovizionare a oameni
lor muncii cu mărfuri alimentare și 
industriale. Așa spre exemplu din 
lipsa unui control sistematic O.C.L 
alimentara, în perioada amintită, n-a 
reușit să îndeplinească planul de des
facere decît în proporție de 91,4 la 

sută. Această rămînere în urmă se 
datorește în primul rînd faptului că 
în rețeaua O.C.L. alimentara de re
petate ori s-au produs goluri de măr
furi. A lipsit periodic din unități prin
cipalele preparate de carne, brînzeturi, 
ouă, sortimente de paste făinoase etc., 
deși o mare parte din aceste produse 
existau în stocuri suficiente in depo
zitele întreprinderii.

Nereaiizarea planului, la care se 
adauga depășirea cheltuielilor de cir
culație, pierderile de ambalaje etc., a 
soldat activitatea O.C.L. alimentara 
cu o pierdere de 594.000 lei.

Vorbind despre deficiențele existen
te în comerțul nostru de stat, care au 
contribuit implicit la această stare 
de lucruri, deputății Cervencovici Mi
hai, Covaliov Cornel, Șerban Maria, 
Vasile loan și alții au arătat în cu
vîntul lor că ele. se datoresc în mare 
măsură comitetului executiv al sfatu
lui popular, care n-a controlat în 
mod sistematic modul în care se face 
aprovizionarea oamenilor muncii, fe
lul cum unii conducători ai acestor or
ganizații comerciale se achită de sar
cinile încredințate. De asemenea, au 
arătat vorbitorii, că insuficient a 
fost controlat și tras la răspundere 
pentru deficiențele ivite în comerț, a- 
paratul secțiunii comerciale, din care 
cauză salariații acestui aparat s-au 
transformat în simpli sezisatori ai lip
surilor constatate. Așa se face că în 
multe unități de desfacere și în mod 
deosebit în cele alimentare prezentarea 
mărfurilor lasă încă foarte mult de 
dorit. In acest sens au arătat vorbi
torii, nu se ține seama derealizarea u- 
nui ansamblu plăcut și atrăgător care să 
dea posibilitatea cumpărătorilor de a 
se orienta și informa asupra sorti
mentelor existente în vînzare. Defi
ciențe există și în organizarea inte
rioară a magazinelor. Astfel, în unită
țile nr. 2, 11 și 12, raioanele de me
zeluri, brinzeturi și coloniale care
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Oriunde se construieș
te o secție, un agregat, 
electricienii grupului e- 
lectrotehnic — I.C.S.H. 
sint prezenți și impul
sionează chiar prin me
dul exemplar de îndepli
nire a sarcinilor, prin 
curajul de care dau do
vadă cind este vorba de 
datorie. Nu odată tinerii 
electricieni și lăcătuși 
din brigăzile fruntașe 
conduse de Gheorghe 
Ciupitu, Manole Nan, 
loru Receu și altele au 
fost admirate sus pe 
schele: ore în șir elec
tricienii au efectuat com
plexe lucrări la instala
țiile de acționare a cup
toarelor, au efectuat mă
surători tehnice de mare 
precizie. Și dacă azi, 
noul cuptor Martin (nr. 
4) se comportă excelent, 
se datorește în bună 
parte abnegației de care 
a dat dovadă fiecare 
electrician.

Pe lingă 
graficelor de 
și realizarea
la un nivel calitativ su
perior, o preocupare deo
sebită a fiecărui con-

structor (muncitor, tehni
cian sau inginer), este 
valorificarea posibilități
lor pentru obținerea de 
economii și ieftinirea 
continuă a prețului de 
cost. Comunistul Ioan 
Str aton e maistru. Lui 
i-a fost încredințată lu
crarea pentru iluminatul 
exterior al combinatului.

de racord, vopsea și 
alte materiale. Alte echi
pe, ca cele îndrumate 
de Gheorghe Ciupitu, 
Manole Nan, loan Re- 
ceu, care au lucrat pe 
șantierul de la oțelăria 
nouă, chibzuind bine lu
crul, au reușit să econo
misească conductori elec
trici, țeavă și alte ma

respectarea 
producție 
lucrărilor

Ieftinirea prețului de cost 
răspundere colectivă

El a propus conducerii 
grupului de șantiere 
scurtarea cîtorva trasee 
a rețelelor electrice, 
ceea ce i-a permis să 
facă însemnate economii 
la cablurile de racordare. 
La această 
contribuție 
au adus-o 
din echipa
Vaier Mănescu. Ei 
efectuat monturile corpu
rilor de iluminat, econo
misind stîlpi, cabluri

lucrare o 
apreciabilă 
electricienii 

comunistului 
au

teriale.
— Ieftinirea prețului 

de cost constituie la noi 
o răspundere colectivă 
— a mărturisit tovară
șul inginer Constantin 
Enoiu, șeful grupului e- 
lectrotehnic I.C.S.H. La 
economiile realizate și-a 
adus proporțional contri
buția fiecare echipă, fie
care muncitor. Oamenii 
de sub conducerea mai
strului Constantin Bratu 
dețin loc fruntaș In 
lupta pentru economii.

Echipa lui Ioan Koch a 
executat cu 3 zile mai 
înainte instalațiile electri
ce la macaraua nr. 3 
necesară manevrării ca
pacelor de la cuptoa
rele adinei ale - lamino
rului bluming.

Rezultate demne de 
evidențiat atit în înde
plinirea sarcinilor de 
producție cît și în în
trecerea pentru ieftinirea 
prețului de cost al lu
crărilor au obținut mulți 
constructori. Sudorul Au
gustin Birsăianu, electri
cienii 
Eugen 
Spînu, 
Voicu, 
Florica 
rian Rada, sînt numai 
cîțiva dintre fruntașii 
întrecerii care au dat do
vadă de curaj și iniția
tivă la realizarea 
de 1.815.065 lei 
mii la prețul de

Ioan
Răducan, 

tinerele
Cătălina

Gheorghe, Elo-

Miștorică.
Petre
Elena 
Vierii,

sumei 
econo- 

cost, 
realizate în perioada 1 
ianuarie — 27 august 
a.c. Pe primul loc se 
găsește șantierul nr. 3 
ale cărui economii s-au 
ridicat la suma de 
674.607 lei.



Concursul „Iubiți cartea^ în combinat
Inițiat sub forma unei 

acțiuni cu caracter perma
nent in urma unei hotări- 
ri a Biroului C. C. al 
U.T.M., concursul „Iubiți 
cartea" contribuie la îm
bogățirea tinerelului și tu
turor oamenilor muncii cu 
noi cunoștințe, este un 
factor al educării tinerei 
generații in spiritul frăției 
cu tinerii de alte naționa
lități, dezvoltă atitudinea 
nouă, socialistă, față de 
muncă, însuflețește pe ti
neri în opera de construi
re a socialismului și apă
rarea păcii.

Multe mii de tineri lu
crează in combinatul nos
tru. Secții întregi de cea 
mai mare importanță (o- 
țelăria nouă, aglomerate- 
rut) sint secții aie tine
retului, conduse de tineri,

...... . >♦♦♦ — .

Inovații —
îndvafdrii din combina* 

tul siderurgic Hunedoara 
prezintă zilnic cablnetu- 
iiii tehnic noi propuneri 
prețioase de inovații și 
raționalizări. De la în* 
teputul anului inovato- 

și multe sini succesele pe 
care ei le-au înregistrat in 
muncă. In formele de in-
Vățămint profesional, de 
cultură generală și poli
tic tinerii participă in nu
măr mare, a crescut ni
velul lor cultural.

Dacă analizăm situația 
actuală a concursului .du
biți cartea" in combinat 
concluziile nu sini satis
făcătoare. Comitetul C.T.M 
a neglijat pi na astăzi 
munca in legătură cu a- 
cest concurs și rezultatele 
nu puteau fi altele decit 
slabe. Nu a existat o evi
dență clară a tinerilor a- 
flați in concurs, (nici in 
secții, nici centralizată) 
nu se cunoaște numărul 
purtătorilor de insignă 
„Prieten: ai cârtii", parti
ciparea la concursul pro-

economii
rii au făcut 370 de pro
puneri din care 293 se 
aplică în procesul de 
producție aducînd în nu
mai 9 luni din acest an 
aproape 8.000.000 lei eco
nomii.

pria-zis (ca mod de se
lecție, de cunoaștere a 
roadelor acțiunii) nu este

clu- 
mo-

fac- 
care 
fost

a

a
desfă-

,Ju

suficient de bine organi
zată, materialele din lis
tele obligatorii nu se gă
sesc nici la biblioteca 
bului, nici la cele 
bile.

Intr-o consfătuire 
terilor răspunzători 
s-a ținut de curind 
analizat modul de 
șurare a concursului 
biți cartea" in combinat. 
Pe baza lipsurilor sem
nalate s-a pornit pe im 
drum nou. S-a ales un 
alt comitet ai concursului 
cu sarcini precise și ime
diate. S-a arătat necesita
tea unei evidențe clare și 
s-au trasat sarcini pentru 
popularizarea concursului 
prin panouri, coperți [al-

Cltlfi

răspîndifl
ZIARUL 

„UZINA 
NOASTRĂ" 

se, colțuri „Iubiți cartea'1 
la colțul roșu al secțiilor, 
grafice cu situația între
cerii intre cititori etc. Co
lectivul bibliotecii clubului 
are sarcina să completeze
fără intirziere numărul 
cărților din listele obliga
torii. Pînă la sfirșitul a- 
cestui an comitetul nou 
ales și-a luat angajamen
tul să înscrie la concursul 
.dubiți cartea" 500 de ti
neri și să realizeze prin- 
tr-o muncă organizată 150 
de purtători ai 
„Prietenii cărții".

Sint obiective 
comitetul U.T.M. 
binatului 
mărească 
să le aducă la îndeplinire.

I. FLORIAN

insignei

pe care 
al ccm- 

trebuie să le ur- 
perseverent și

f Nu de mull timp in o-j 
(rașul nostru s-a deschiși 

un magazin auto-moto. ‘ 
Cu aceasta s-a îndeplinit i 

, o veche dorință a moto-) 
'.cicliștilor din orașul /ios-2 
(tru. s
S In foto: Aspect dinț 
'noul magazin. 4

Utilaje noi 
pe șantiere

Introducerea tehnicii noi 
în producție, pentru spo
rirea continuă a volumu
lui de lucrări, constituie 
una dintre preocupările de 
bază ale direcți.i tehnice 
I.C.S.H. Folosind cu chib
zuință fondul de investi
ții destinat introducerii 
marii și micii mecanizări 
pe șantierele de construc
ții, întreprinderea a pri
mit în luna septembrie 97 
utilaje și mașini noi, de 
mare productivitate, în va
loare de 1.333.229 lei. Cu 
acestea, numărul utilaje
lor și mașinilor primite de 
la începutul anului 1960 
și pînă în prezent a ajuns 
la 459. Parcul de mașini 
și utilaje al mecanicului 
șef va deservi astfel mai 
bine șantierele și loturile 
în îndeplinirea sarcinilor 
de producție ce le revin 
din planul de stat pe 
anul curent.

La laminorul de 800

Bilanț nu tocmai rodnic
Spre deosebire de alte 

perioade, bilanțul activită
ții colectivului de muncă 
de la laminorul de 800 pe 
luna trecută nu s-a do
vedit tocmai rodnic. Așa 
cum s-a desprins din da
rea de seamă prezentată 
de către tehnicianul Ion 
Zidarii planul producției 
lunare la laminate a fost 
îndeplinit cu cîteva zile 
înainte de termen, iar în 
plus s-a reușit să se dea 
peste 1.C00 tone laminate, 
l.a început, acest succes 
i a bucurat pe cei pre- 
zenți la adunare. Bucuria 
lor însă n-a ținut prea 
mult. De ce ?

Pe lingă partea tună 
reflectată în realizarea 
planului din punct de ve
dere cantitativ, în cadrul 
bilanțului făcut au fost 
oglindite și unele lipsuri 
care au dus la depășirea 
procentului de rebut admis 
cu 18 tone oțel laminat. 
Rebutarea acestei cantități 
de oțel pentru fabricarea 
căreia s-au depus mari e-

Curs de
Comisia de femei din 

combinatul siderurgic Hu
nedoara s-a îngrijit să 
deschidă la 1 octombrie 
a.c. un bou curs de croi
torie, răspunzînd în acest 
fel dorinței unui mare nu
măr de salariate din com
binat de a li se preda
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Pe cînd carnetele de calificare?
La sfirșitul lunii au

gust din acest an, un nu
măr de 80 muncitori de 
la secția cuptoare indus
triale a C.S.H. au termi
nat cursul de calificare în 
meseria de zidari șamo- 
teri. Cum era de așteptat 
în urma examenului ținut 
foștii elevi trebuiau să 
primească imediat carne
tul de calificare.

Dar, spre surprinderea 
lor, atît secția cuptoare 

ferturi și s-au cheltuit 
bani, se datorește mai 
multor cauze. In primul 
rînd trebuie arătat că 
din cauza unei slabe a- 
provizionări cu lingouri 
normale munca nu s-a 
desfășurat în mod ritmic. 
De teama de a nu-și face 
planul laminatorii au fost 
nevoiți să lamineze o se
rie de oțeluri și lingouri 
necorespunzătoare și d,; 
tonaj mic iar în cele din 
urmă să dea... asajltul de 
sfîrșit de lună. Pe de al
tă parte nici colectivul de 
laminatori nu a luptat cu 
destulă tărie pentru redu
cerea rebuturilor.

Nepăsare față de cali
tate s-a manifestat în
deosebi din partea unor 
oameni de la cuptoare.

De pildă, în ziua de 2 
septembrie maistrul Do- 
bre Niță a încălzit două 
șarje cit o viteză de 144 
grade C. per oră în loc 
de 71 grade C. cît era 
prescris, fapt în urma că
ruia s-a înregistrat o
------------------- ----  

croitorie
noțiuni de croi.

La acest curs — care 
funcționează pe lîngă 
clubul din O.M. — par
ticipă peste 100 de femei 
muncitoare, tehniciene și 
inginere precum și soții 
ale muncitorilor din com
binat.

industriale cît și secția 
de învățămînt a combi
natului, nu au luat nici 
pînă acum măsuri de a 
elibera muncitorilor car
netele respective. De aceea, 
zilnic întîlnești la secția 
învățămînt muncitori, care 
pe bună dreptate își pun 
întrebarea: „Pe cînd car
netele de calificare ?". Iar 
tovarășii din conducerea 
secției de învățămînt le 
răspund laconic „Pe săp- 

tămîna viitoare”. 

mare cantitate de rebut, 
'fot în aceeași zi, discipli
na tehnologică a fost în
călcată de tovarășul Du- 
initriu Gheorghe. Scoțînd 
din cuptorul cu propulsie 
o șarjă și (în loc s-o 
introducă imediat în cup
toarele calde), depozitînd-o 
toarte liniștit pe teren, lin
gourile au căpătat o scrie 
de crăpături care au dat 
naștere la rebuturi în 
timpul laminării.

încălcarea disciplinei 
tehnologice în secția la
minorului de 800 nu e 
ceva întîmplător. După 
cum a reieșit din înseși 
spusele unor participant 
la adunare, abaterile de la 
procesul tehnologic au a- 
vut loc mai ales din cau
ză că majoritatea maiștri
lor și tehnicienilor nu se 
preocupă de ridicarea ni
velului lor tehnico-profesio- 
rial. Bazați, probabil, pe 
unele succese anterioare 
și îndeosebi pe rutină, 
mai toți maiștrii și tehni
cienii se consideră că nu 
mai au nimic de învățat. 
Adevărul însă s-a văzut 
și așa cum s-a hotărît în 
cadrul adunării ei vor tre
bui să urmeze un c4| 
de reîmprospătare a W 
r.oștințelor profesionale șt 
de ridicare a calificării 
lor. Această problemă tre
buie să stea în centru! 
preocupărilor comitetului 
sindical de secție care are 
datoria să ia măsuri pen
tru deschiderea cît mai 
c’urînd a cursului preconi
zat și să mobilizeze la 
frecventarea lui pe toți 
maiștrii și tehnicienii sec
ției.

Prin reîmprospătarea 
cunoștințelor, întărirea 

disciplinei în muncă, care 
încă mai lasă de dorit, 
și luarea unor măsuri teh- 
nico-organizatorice care să 
asigure o bună funcțio
nare a agregatelor, co^^ 
tivul de laminatori flB 
reuși să lichideze lipsurue 
ce s-au manifestat în luna 
trecută în ce privește ca
litatea și să se situieze 
astfel printre colectivele 

fruntașe ale combinatului.

Ritm viu însămînțărilor 
de toamnă

jțDrjgare din pag. t-a) 

chiar stînd lucrurile, con
ducerea gospodăriei avea 
datoria să treacă la re
coltarea acelor parcele 
cultivate cu porumb care 
au ajuns in stadiul de 
coacere și să execute de 
îndată arăturile necesare 
în vederea însămințărilor 
de toamnă. Cît privește 
asigurarea, prafurilor des
tinate tratării semințelor 
ce urmau a fi însămînța- 
te, ele trebuiau procura.e 
din timp așa cum de alt
fel au procedat celelalte 
conduceri ale gospodări
ilor agricole colective.

Perioada scurtă care a 
mai rămas pînă la în
cheierea epocii optime de 
însâmînțâri, cît și timpul 
care a început să devină 
nefavorabil, impune luarea 
unor astfel de măsuri care 
să ducă la intensificarea 
tuturor lucrărilor legate 
de Lisămînțarea păioase- 
lor de toamnă. In acest 
scop, consiliile de con

ducere ale gospodăriilor 
agricole colective, depută
ții $i agitatorii din acele 
suburbii rămase în urmă 
au datoria să arate mem
brilor colectiviști că este 
în interesul lor să gră
bească recoltatul culturi
lor prășitoare tîrzii și să 
intensifice ritmul de însă- 
mînțări. Trebuie explicat 
fiecărui colectivist că ori
ce intirziere va aduce pre
judicii viitoarei recolte de 
griu a cărei bază se pune 
în aceste zile, că ei nu 
vor putea să obțină in 
artul viitor producții mari 
de griu. In același timp, 
organele agricole ale sfa
tului popular orășenesc au 
sarcina de a veghea în 
permanență felul cum se 
iace pregătirea solului, 
cum sîrit selecționate și 
tratate semințele și cum 
anume Be execută însă- 
mînțările de toamnă care, 
ținind cont de timpul 
înaintat tiu mai pot să 
sufere nici o amînarț.

Creșterea neîncetată a 
productivității muncii este 
strîns legată de ridicarea 
continuă a nivelului de 
cunoștințe tehnico-profe- 
aiohale ale muncitorilor, 
de pregătirea permanentă 
a cadrelor care să poată 
obține de la agregatele și 
mașinile la care lucrează 
tot ce pot ele da în spo
rirea continuă a produc
ției și productivității mun
cii. Pe măsura dezvoltă
rii combinatului este ne
cesară și creșterea numă
rului de cadre calificate 
cu o temeinică pregătire 
tehnico-profesională. Mași
nile și agregatele moder
ne existente in întreprin
deri, ca urmare a progre
sului tehnic neîncetat pot 
să fie folosite din plin 
tiumai dacă avem cadre 
de muncitori calificați, in
gineri și tehnicieni, care 
să fie stăpîni pe tehnica 
nouă și s-o folosească cu 
maximum de randament.

Nicicînd în țara noas
tră nu a fost acordată în 
trecut o ’ atenție ătît de 
mate ca în zilele noastre, 
proUcnwi pregătirii cadre

Calificarea profesională — sarcină 
actuală și de mare importanță

lor, acestea avînd asi
gurate cele mai largi po
sibilități de învățătură în 
toate domeniile. Au fost 
construite numeroase șco
li, de toate gradele. Anal
fabetismul a fost lichidat, 
iar în prezent se trece la 
generalizarea învățămîntu- 
lui obligatoriu de 8 cla
se. Statul a cheltuit irn- 
portante sume de bani 
pentru dezvoltarea învă- 
țămîntului de toate gra
dele. Incepînd cu acest 
an școlar au fost acorda
te în mod gratuit manua
lele școlafe necesare ele
vilor din clasele I-VII in
clusiv. Este deci încă o 
dovadă a grijii deosebite 
pe care partidul și gu
vernul o poartă dezvoltă
rii învățămîntului.

Un fapt îmbucurător 
este că pe lingă școlile 
în care funcționează cursu
ri de zi, numeroși tineri 
au create posibilități să 

învețe în diferite școli se
rale sau la cursurile fără 
frecvență, fără a fi scoși 
din producție. In între
prinderi o deosebită im
portanță în pregătirea a 
cît mai multe cadre de 
muncitori calificați o pre
zintă și metoda de cali
ficare la locul de muncă.

Pornind de la aceasta, 
în cadrul secției noastre 
a fost luată măsura de a 
se deschide un curs de 
calificare și perfecționa
rea calificării profesionale 
a lăcătușilor. Cursul a 
avut o durată de 3 luni 
și recent cei 66 de elevi 
și-au dat examenul de ab
solvire, toți fiind decla
rați promovați. La curs 
au participat și munci
tori din alte secții ale 
combinatului ca furnale 
1-.-4, laminorul de 650 
mm., distileria de gudroa- 
ne, aer, gaz, garaj și al- 
tele. Dintre qursanții care 

au obținut cele mai bune 
rezultate pot fi evidențiați 
tovarășii Rotaru Marin, 
Rusu Emil și Brașovea- 
nu Gheorghe de la C.T.E., 
Popa Aron de la furnale, 
Bodea Teodor de ia la
minorul de 650 mm., Trif 
Gheorghe de la aer-gaz, 
Stan Vasile, Tonia Ilie 
și Munteanu Abel de la 
garaj, Oargă Eugen de 
la distileria de gudroanc 
și altele.

Dacă acum, lăcătușii 
execută lucrări de reparații 
de calitate mai tună și 
pot scurta timpul acor
dat pentru staționarea a- 
gregatelor în vederea e- 
xecutării reparațiilor, con
tribuie mai efectiv la mă
rirea indicilor de utiliza
re a agregatelor, este 
fără îndoială de mare a- 
Jutor acumularea a noi 
cunoștințe tehnico profe
sionale în cadrul cursului 
organizat. In această pri

vință un aport deosebit 
de important l-au adus 
și lectorii recrutați din 
rîndul celor mai buni in
gineri și tehnicieni din 
cadrul secției centrale elec
trice. Tovarășii ingineri 
Bădăran Mircea, Tătarii 
Mircea, Florescu loan, 
Csisar Iosif și tovarășul 
Vereș Ludovic au dat do* 
vadă de multă răspun
dere, ei pregătind lecții 
de calitate, legindu-le de 
exemplele din activitatea 
practică din diferite sec
toare de muncă, înlesnind 
în felul acesta cursanților 
să adîncească mai bine 
cunoștințele acumulate.

In viitor urmează ca 
noi să continuăm această 
inițiativă. In curînd vom 
deschide și alte cursuri 
de calificare și de ridicarea 
calificării, potrivit necesi
tăților secției, conștienți 
că prin aceasta rezultatele 
în direcția creșterii indici
lor de utilizare a agre
gatelor și obținerea de e- 
conomii vor fi din ce în 
ce mai bune.

Itig. RUSAN IERONIA1 
Q.S.HJ



Cărți păstrate 
sub lacăt

Oricine dintre noi își 
dă seama cît de plăcută 
și înviorătoare este lec
tura unei cărți după orele 
de producție. Bibliotecile 
volante din secții, ștandu
rile de cărți ce le intîl- 
nim în drumul nostru, sînt 
tocmai un bun mijloc de 
a te atrage.

Dar oare cum ar putea 
să atragă pe cineva bi
blioteca noastră, a secto
rului Alimentar, din ca
drul întreprinderii de In
dustrie locală „Ilie Pin- 
tilie" care, deși e destul 
de voluminoasă și plină 
cu cărți, stă închisă de 
mai bine de un an de 
zile ? Răspunsul la aceas
tă întrebare ar ii bine 
să-l dea organele sindi
cale care nu au numit 
nici pînă in prezent biblio
tecar.

MAXIM 1OAN 
corespondent

La muncă 
I voluntară

pentru cooperativa 
nou“ din orașul 
complexul de de- 
Ca urmare în zi- 

6-7 și 8 octombrie 
membri coopera- 
efectuat peste 200

la
a-

de
80
au
munca voluntară

cu-
jurul

Nu de mult constructorii 
fiunedoreni, au dat în fo
losință 
„Drum 
nostru, 
servire, 
lele 
fl.C. 
lori 
ore
noul local, în scopul 
menajării lui.

Cu acest prilej s-a 
râțat terenul în
complexului, a fost urcat 
în atelierele de lucru' mo
bilierul, iar parchetul și 

^Hamurile au fost curii- 
nete, în vederea iminentei 
inaugurări a complexului.

In sprijinul laminatorâlor Omul cu...casa
Strunguria de cilindri a 

laminoarclor bluming și 
650 mm...

La unul dintre uriașele 
strunguri rînduite în linie 
dreaptă, un otn voinic, 
măsura cu șablonul sec
țiunea unui cilindri de 
oțel profil „U. 20“. Cu- 
rînd, am aflat câ-1 chea
mă Tintu Dumitru și că 
e candidat de partid. 
/Muncește aici de la în
ființarea atelierului și se 
numără printre fruntașii 
în producție.

Alături de el lucrau to
varășii Berea llie, Băda 
Iulian, Iulius Nicos și 
Florea Mafiei. Ei își su
pravegheau strungurile cu 
multă atenție. Si asta pen 
tru că nu e lucru ușor să 
treacă cilindrii rezistenți, 
cu un diametru de 1.050 
mm. prin cinci operații: 
eboșare, finisare, treflare 
și caliorare. Cu toate a- 
cestea insă, strungarii pun 
la dispoziția laminorului 
de 650 mm. cilindrii bine 
calibrați în stare să facă 
față miilor de tone de 
metal pe care le lami
nează.

Datorită experienței cîș- 
tigate in muncă, cît și a 
bunei organizări a lucru
lui. strungarii au reușit 
să prelucreze acum cu 
55 la sută mai multi 
cilindrii dccît în anul 
trecut. Este o cifră Îmbu
curătoare, care vestește 
uu progres continuu. In 
sprijinul acestei afirmații 
stă un 1’apt firesc, demn

TOVARĂȘI,

Abonați-vă din timp • 
la ziarele și revistele I 
sovietice pe anul 1961. !

Abonamentele te ; 
primesc de către ofi- ; 
ciile P.T.T.R., agen- J 
ții și factorii poștali, ! 
difuzorii de presă din ; 
întreprinderi, instituții ; 
și de la sate. 

de luat în seamă : pro- 
filele de oțel „U 20“ și 
„I 20“ au început să se 
lamineze la Hunedoara în 
anul trecut, pentru prima 
dată. In acest scop cilin
drii au dat rezultate foar
te bune la cajele lamino
rului de 650 mm. Succe
sele laminatorilor, sînt în 
același timp și ale strun
garilor deoarece aduc și 
ei un aport prețios la 
hunul mers al agregate
lor...

— Mă aflu în fruntea 
unui colectiv bun, spune 
inginerul Clej Nicodin. 
șeful atelierului strungă- 
rie. Ne străduim mereu să 
asigurăm lamiuoarelor ci
lindri necesari. Am și 
obținut unele rezultate. 
De piidă în luna septem
brie am sfrungit și reca

-x----------------------
Există in orașul nostru un număr de cetă
țeni care folosesc instalații electrice nede
clarate cu un mare consum de curent, 
cauzind prin aceasta o risipă însemnată.

GOSPODINA: — Te invit să gătești astăzi la
mine. Faci economie 1

librat . 58 cilindri pentru 
toate cajele.

Inginerul ne-a vorbit 
apoi de exigența fiecărui 
om în producție, dc eco
nomiile pe care le-au rea
lizat la consumul specific 
dc energie electrică, des
pre punerea în lucru a 
unei serii noi de cilindri 
„U 18“ și „I 18“...

Dacă muncitorii de la 
laminorul de 650 mm. au 
încheiat luna' trecută cu 
im bilanț fructuos, obți- 
nînd peste planul de pro
ducție 6.000 tone lami
nate și 500.000 Ici econo
mii la prețul de cost, a- 
ceste rezultate reflectă de 
bună seamă și contribuția 
pe care au adus-o lucră
torii Darnici de la atelie
rul de strungărie.

I. DRAGO MIR

Kiss Ludovic nu e un 
om înstărit. Doar atit că 
are o casă proprie pe 
strada Vasile Roaită pe 
care și-a construit-o in 
anii din urmă. Casă „mo
destă" cu trei camere și 
bucătărie. N-a fost o ju
cărie să ridici casă cu 
trei camere și bucătărie! 
L-a costat vreo 40.000 lei. 
Omul acum își are casa 
lui și nu-i pasă de ni
meni. Doar că se gîndeș- 
te din cind in cind cum 
s-ar putea scoate banii 
investiți în imobil. A chib
zuit in fel și chip.

— Ce ar fi dacă gine
rele împreună cu familia 
s-ar muta la O.M. in blo
curile statului? Atunci ar 
rc.mine două camere goa
le șl aceasta ar însemna 
o bună sursă de venit. 
Zis și făcut. Ginerele fiind 
un om apreciat in servici 
nu i-a fost greu să in
tre in posesia unei locuin
țe confortabile in O.M. 
Kiss Ludovic a rămas sin
gur cu soția. Dar nu pen
tru mult timp. Chiriași se 
pot găsi la tot pasul. Au 
venit tot felul de oameni. 
De aceea ii dădea mina 
ca tranzacția să o facă 
pe alese. Proprietarul s-a 
oprit asupra a două fa
milii.

— Dumneata că ești 
femeie, ai camera din 
față. Lunar îmi dai 200 
de lei și Stntem chit.

Apoi intorCindu-se la ce
lălalt chiriaș t-a pus con
diția :

— Faptul că sînteți 4 
in familie și cum camera 
nu e podită vă fac un fa
vor: 150 lei ...doar oa
meni sîntem.

Au locuit chiriașii cît au 
locuit aici. Intre timp s-au 
dat noi blocuri in folosin
ță. Chiriașii șt-au schim
bat proprietarii. Statul le-a 
pus la dispoziție locuințe 
confortabile și o chirie 
de 5-6 ori mai mică.

Poate că unii se gin- 
dese că s-a zis cu ve
niturile lui Kiss. Da de 
unde. El e un om care. 

orice ar face, nu poate 
scăpa de chiriași și de 
veniturile sale. II urmă
resc și sînt una cu el, 
cum una cu el e umbra. 
Credeți că proprietarul se 
simte rău din pricina a- 
ceasta ? Vă înșelați. Dim
potrivă, se simte. exce
lent. Și mereu aleargă 
după bani, Pentru cine 
adună ? Pentru cine este 
avar ? Poate mai vrea să 
facă o casă și pentru gi
nere. Cine știe ?!

IlliuiiiinilllBliiiinimiIHIliiiiiiiiiilll llliiiiniillHI

Xzwn camera din față 
este închiriată, fără con
tract, unei văduve cu o 
fetiță de 6 ani, la care 
mai locuiește și o rudă a 
lor, iar camera nepodită 
unei familii cu 4 membri. 
Lunar proprietarul înca
sează de la aceștia 350 
lei. Dacă faci o mică so
coteală nici nu-i trebuie 
zece ani și chiriașii au și 
plătit costul casei

Aceasta n-ar fi grav. 
Grav e că proprietarul 
face și diferite șicane 
chiriașilor și vecinilor.

— Lumina electrică cos
tă bani — spune în fie
care seară — și decuplea
ză în jurul orelor 20 cu
rentul electric, lăsind lo

Gazete de perele cu activitate 
rodnică

Comitetul de partid al 
întreprinderii de construc
ții siderurgice Hunedoa
ra a inițiat un concurs 
al gazetelor de perete 
din întreprindere cu sco
pul de a le stimula acti
vitatea. Concursul s-a 
desfășurat în două etape.

Intre cele mai bune 
gazete de perete sînt: 
gazeta de perete „Meca
nicul" de la atelierele cen
trale de reparații, „Con
structorul" de la grupul 
IV construcții, „Șantierul 

catarii fără lumină.
— Reșou!? La mine 

așa ceva nu. ține. Și a 
demontat prizele.

— De ce nu mai sînt 
fructe pe pomi ? Au min- 
cat copiii chiriașilor.

X interzis accesul co
piilor in curte și grădină.

Unul din chiriași are 
un copil în virstă de 3 
luni. Copilul plinge une
ori noaptea. Proprietarul, 
dimineața:

— Nemaipomenit, OJ 
mul nu poate dormi nici 
în casa lui.

A dat dispoziție să na 
se mai audă nici măcar 
un scîncet.

As.jei de dispoziții ab
surde nu contenesc. Zilnic 
chiriașii trebuie să întru ti
le not și noi șicane.

Acest proprietar care pa 
seama chiriașilor vrea să 
se pricopsească, seamănă 
leit-poleit cu vechii pro
prietari de imobile. E 
drept casa lui e mai mică, 
dar intenția și faptele sînt 
identice.

Dar noi mai avem și 
legi. Avem și uh servi
ciu al spațiului locativ în 
cadrul sfatului. Avem este 
adevărat, dar tovarășul 
Dur, care răspunde de a- 
plicarea întocmai a legii 
privind drepturile și înda
toririle proprietarilor, nu
mai de aceasta nu se 
ocupă.

vieții noi" de la direcția 
administrativă, „Construim 
Călanul" de la grupul de 
șantiere Călan și gazeta 
de perete „Totul pentru 
plan" de la instalații.

Organizarea unor con
cursuri asemănătoare atît 
în combinat cît și între 
gazetele de perete din 
oraș este cît se poate dc 
oportună și ar contribui 
la îmbunătățirea muncii 
tuturor gazetelor de pe
rete din orașul nostru.

Munca pentru îndeplinirea planului de producție 
și activitatea cultural educativă pot și trebuie 

-----....... să meargă împreună —~-----
— Luna octombrie va fi 

o perioadă grea și plină de 
răspundere pentru colecti
vul secției noastre, măr
turisea ca răspuns unei 
întrebări pe care i-ain 
adresat-o, tovarășul Cara 
Petru, președintele comi
tetului de secție al fur
nalelor. 1-4. Datorită in
trării furnalului nr. 1 in 
reparație capitală toate 
echipele din secție și-au 
luat angajamentul să rea
lizeze planul lunar cu 
trei furnale in loc de pa
tru.

Intr-adevăr, consfătuirea 
de producție din 2 oc
tombrie a fost mai însu
flețită ca de obicei. Co
lectivul furnalelor vechi 
a avut nu odată sarcini 
importante de îndeplinit, 
greutăți serioase cărora să 
Ie facă față. Și furnal iștii 
și-au ținut mereu cuvîntul, 
s-au situat în numeroa
se rînduri pe treapta de 
sus a întrecerii socialist 

te. In ziua amintită co- 
lectivul secției urma să 
răspundă întrebării dacă 
în condițiile reparației ca
pitale planificate a pri
mului furnal, planul lu
nar poate fi totuși înde
plinit. Maistrul de schimb 
de la încărcare, Negru 
Gheorghe, șeful de echi
pă de pe platforma de 
sus Timofte Nicolae, șe
ful de echipă de la ma- 
nevră-prăjitoare Burciu V., 
prim-topitorul lacob Ion 
de la furnalul 4 și alții, 
vorbind in numele brigă
zilor și echipelor pe care 
le conduc, au arătat că 
lucrul acesta este posibil, 
că își vor încorda pute
rile pentru respectarea 
sarcinii de plan lunare. 
In același timp efectivul 
de furnaliști rămas dis
ponibil pe perioada repa
rației a demonstrat hotărî- 
rea sa de a participa e- 
fectiv la această muncă 
pentru a scurta durata 

lucrărilor.
lată dar un colectiv su

dat, care-și cunoaște bine 
îndatoririle. A fi furnalist 
este un titlu de mîndrie. 
fiecare muncitor, tehnician 
și inginer din secția I-a 
simte din plin răspunde
rea muncii pe care o în
deplinește. O contribuție 
serioasă Ia cunoașterea 
amănunțită a problemelor 
secției, a importanței des
fășurării organizate a e- 
fortului brigăzilor și echi
pelor și — în pimul și ul
timul rînd — a însușirii 
metodelor avansate de 
muncă a adus-o activita
tea cultural-educativă în 
rîndul masei de furnaliști.

încă în această vară, 
în luna iulie, ca reflex 
al planului general de ri
dicare a cunoștințelor pro
fesionale întocmit pentru 
întregul combinat, la sec* 
ția La furnale au fost în
scriși aproape 300 de to- 
ysilși la estici de cursu

ri, care aici au început 
sub forma unor lecții de 
cultură generală (mate
matici, geografie, științele 
naturii) și astăzi continuă 
cu expuneri sistematice de 
tehnologie și tehnică pro
fesională. Cursurile se 
țin o dată pe săp'.ămînă 
și sînt frecventate cu re
gularitate de aproximativ 
150 tovarăși de diferite 
specializări (topiton, lă
cătuși, sudori, mecanici) 
iar lecțiile sînt predate de 
către ingineri din secție 
(tovarășii Constantin Con- 
stantinescu, șeful secției, 
Bologa loan, adjunct, și 
alții).

Puterea colectivului sec
ției furnalelor vechi în ca
zurile unor abateri care 
au dăunat muncii lor co
mune și au trebuit curmate 
s-a manifestat de cîte ori 
a fost necesar. O cerceta
re a celor absenți nemo* 
tîvat — ca să luăm un 
singur exemplu — ne ara

tă că doar în decurs de 
11 zile (15 sept —26 sept.) 
numărul acestora a fost 
de 24. Intr-un singur 
schimb, la 24 septembrie, 
au lipsit nemotivat 8 oa
meni. Față de acest act 
de indisciplină colectivul 
nu a rămas pasiv. Ime
diat, în ziua următoare, 
comportarea celor 8 a 
fost analizată de grupa 
sindicală. Doi dintre ei, 
recidiviști, au fost pro
puși pentru desfacerea 
contractului de muncă, iar 
ceilalți pentru sancțiune 
cu avertisment Propune
rile au fost înaintate după 
aceea conducerii secției 
pentru a hotărî. Măsura 
este aspră dar necesară. 
Colectivul a dovedit o 
conștiință superioară 
este conștiința că munca 
de construcție socialistă 
impune o conduită exem
plară. Etica nouă nu se 
împacă și nu admite le
nea, chiulul și „tragerea 
pe sfoară" a tovarășilor 
de muncă, lată ce a de
terminat colectivul de fur- 
uallști să discute abate
rea amintită și să ia mă
suri. Gazeta de perete a 
postului U.T.M. de con
trol a luat la rîndul său 
poziție în acest caz de 

încălcare a disciplinei pu- 
blicînd o caricatură a ce
lor vinovați.

Organizația de partid 
(secretar tovarășul Raț 
Andrei) și comitelui de 
secție manifestă o preo
cupare activă față de 
multe din formele nece
sare ale activității cultu
ral-educative de masă. La 
colțul roșu au loc pe
riodic informări și confe
rințe cu un conținut la 
nivelul problemelor din 
secție: „Asigurarea reci
procă a condițiilor optime 
de lucru între brigăzi și 
depășirea planului de pro
ducție în condițiile exis
tente" (expunere ținută de 
tovarășul inginer Opriș 
Peîre), ..Disciplina și con
știinciozitatea la locul de 
muncă" (tOv. Achim Au
rel), „Despre morala co
munistă" (tov. Șelaru 
Ion) etc. Biblioteca sec
ției cuprinde peste 300 de 
volume și are numeroși 
cititori. Lăcătușul Macovei 
Constantin, sudorițele Ra
du Ioana, Pop Florica șl 
alți muncitori fac parte 
dintre cititorii activi. Tre
buie să spunem însă că 
numărul fruntașilor în 
producție dintre topitori 
sau echipele de la incĂN 

care înscriși la biblioteca 
volantă este destul de 
mic. In schimb standul 
de cărți pentru vînzare 
(difuzoare tovarășa Dima 
Ioana) are cele mai bune 
realizări din toate cele 
21 de standuri din uzină! 
peste 2.200 lei vînzare 
într-o singură lună. Aceea
și tovarășă Dima este și 
difuzoare voluntară a pre
sei în secție, tot cu bune 
rezultate. Ziarele centrale 
de partid au abonați aici 
peste 60 la sută dintre 
furnaliști. La colțul roșu 
al secției a fost instalat 
un panou cu titlul „Lă 
ordinea zilei" unde sîrlt 
afișate informațiile curen
te din presă, legate de 
participarea și inițiativele 
delegației R.P. Routine In 
frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la lu
crările sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U.

Dacă în acțiunile enu
merate organizația de 
partid și comitetul de sec
ție au dovedit combativi
tate și inițiativă, pornind 
la drum cu hotărîre și 
realizînd succese frumoa
se. este aproape de ne
înțeles cum de ttu se pot 

(lontlnuara In pag. 4>a}



în cadrul Lunii prieteniei romîno-sovietice
la cinematograful „Victoria" .......

I Festivalul filmului sovietic

Aprovizionarea oamenilor muncii
în dezbaterea

Sesiunii sfatului popular orășenesc
'■**
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Munca pentru îndeplinirea planului de 
producție și activitatea cultural educativă 

pot și trebuie să meargă împreună
(Urmare din pag. 3-a) 

rezolva cu aceeași tena
citate alte probleme le
gate de această latură a 
muncii politice, munca 
cultural-educativă de ma
să. Brigada artistică de 
agitație a secției continuă 
să rămînă o problemă. 
După o activitate destul 
de rodnică, de mai bine 
de 4 luni de zile acest nu
cleu al muncii culturale 
nu mai activează. Și mul
te sînt problemele pe care 
le întîinpină secția și pe 
care brigada de agitație 
le-ar putea cuprinde în 
programele sale.

Pe de altă parte gaze
ta de perete a secției fur
nale vechi este printre 
cele mai bune din uzină, 
în schimb alte mijloace 
ale agitației vizuale nu 
sînt privite cu suficient 
interes. Două panouri 
(linul pe platforma de în
cărcare și altul pe tere
nul de jos) care ar urma 
să cuprindă grafice ale 
întrecerii pe profesii sînt 
neglijate. Un alt panou 
cu situația întrecerii din
tre schimburi cuprinde 
vești vechi de o săptă- 
mînă. Sînt oare acestea 
niște situații al căror cal
cul și afișare necesită un 
timp îndelungat și un 
efont] prea mare ? Cre
dem că nu.

Dintre tovarășii care 
fac parte din colectivul 
secției l-a furnale cîfiva 
activează în corul, orches
tra și cercul de artă plas
tică ale uzinei (Radu 
Ioan, Călin Pavel, Deak 
Iosif). Se pot da și exem
ple negative : Macra Ion 
și Hașu Rodica, pentru 
tiu motiv sau altul, refuză 
să mai participe la repe
tițiile și programele co
rului. Credem că munca 
de atragere a cît mai 
multor tovarăși în cercu
rile de activitate ale clu-

14-15 OCTOMBRIE

bului muncitoresc, trebuie 
continuată și îmbunătățită

Din această privire ge
nerală asupra muncii cul
tural-educative de masă a 
secției furnale vechi se 
poate desprinde concluzia 
că atunci cînd colabora
rea tuturor factorilor răs
punzători a avut un 
scop bine clarificat, re
zultatele muncii n-au în- 
tîrziat să se arate. Pen
tru perioada rămasă pînă 
la sfîrșitul anului, pînă la 
bilanțul activității secției, 
a mai rămas un trimestru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]
Note de călătorie

-______________ I
La 9 septembrie 1960 

poporul frate, bulgar a 
sărbătorit cea de-a 16-a 
aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fas
cist. In anii care au tre
cut de la instaurarea pu
terii populare țara vecină 
și prietenă a trecut prin 
uriașe transformări.

Harnic, gospodar, con
știent că tot ce face este 
spre binele întregii țări, 
poporul frate bulgar sub 
conducerea partidului său 
comunist a început să 
construiască cu mult 
avînt o viață nouă. Avind 
un ritm rapid, caracteris
tic țărilor socialiste, Bul
garia a cunoscut o mare 
dezvoltare. Industria so
cialistă dă o producție de 
11 ori mai mare decît în 
1944. A fost înfăptuită cu 
succes transformarea so
cialistă a agriculturii. 
S-au construit numeroase 
obiective industriale prin
tre care 111 centrale mari 
și mici, hidro și termo
electrice, combinatul de 
cupru Gheorghi Damianov, 
combinatul chimic Stalin, 
uzina de piese de schimb 
pentru tractoare de la 
Kolarovgrad, uzina de pe- 

în care se pot face încă 
multe. Ritmicitatea pro
ducției, disciplina în mun
că sînt probleme deschise 
Sarcini noi și de răspun
dere vor sta în anul viitor 
în fața colectivului de 
furnaliști. Pe baza expe
rienței cîștigate în acest 
an, primul din șesenal. 
furnaliștii secției l-a vor 
porni mai entuziaști să 
dea viață chemărilor în- 
suflețitoare ale partidului, 
cuprinse în hotărîrile Con
gresului.

MIRCEA ENESCU

Prin Republica Populară BuWo 0)
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nicilmă de la Rozgrad și 
multe altele, pe care le 
vom aminti atunci cînd 
vom scrie despre orașele 
pe care le-am vizitat în 
cursul călătoriei prin Bul
garia.

Toate orașele purtau 
haina sărbătorească cu 
care le învășmintaserâ 
locuitorii pentru festivi
tățile care au avut loc. 
Pe străzi, pe case, erau 
arborate mii de drapele și 
portrete ale conducătorilor 
partidului și guvernului 
Bulgariei.

Călătoria noastră a în
ceput Ia Pleven. Numele 
acestui oraș este legat 
de luptele aprige care 
s-au dus pentru elibera
rea de sub jugul otoman. 
Venind în sprijinul po
porului bulgar armatele 
ruse și romîne au înfrun
tat armata lui Osman Pa
șa. Gu autocarul, grupul 
nostru a pornit să vizi
teze locurile unde s-au 
dat lupte crîncene. De pe 
scările mausoleului, ridi
cat în memoria ostașilor 
romîni căzuți în aceste 
lupte, redutele apăreau

(Urmare din pag. l-a)

cunosc o mare afluență 
de cumpărători sînt în
ghesuite pe cel mai mic 
front de deservire, pe 
cînd raioanele de băuturi, 
conserve de fructe sînt 
desfășurate pe fronturi 
tnari de deservire.

Tot din lipsa de îndru
mare și control conduce
rea O.G.L. Alimentara a 
neglijat rețeaua periferi
că cum ar fi taberele și 
suburb iile orașului din 
care cauză consumatorii 
de aici, negăsind mărfu
rile cele mai solicitate 
sînt rievoiți să bată dru
murile pînă la centru 
pentru a se aproviziona.

Lipsuri există 
și ia celelalte 
unități de 
desfacere

Din lucrările sesiunii a 
reieșit de asemenea că 
deși T.A.P.L. a reușit să 
obțină rezultate bune la 
indicii economici și fi
nanciari, totuși aici mai 
există unele lipsuri în pri
vința stării de igienă a 
localurilor. In mod frec
vent fețele de mese sînt 
murdare, tacîmurile ți 
vesela necorespunzatoare, 
în unitățile T.A.P.L., iar 
la restaurantele Cerna și 
Metalul, personalul aces
tor unități arc deseori o 
ținută neîngrijita, fapt ce 
face ca uneori consu- 

■ matorii să renunțe la ser
viciile acestor unități.

Deficiențe mai există și 
fn sectorul O.C.L. produse 

L E V E
clare și ne creau impresia 
incleștării de atunci. In 
apropierea redutelor s-a 
ridicat un monument la 
care au lucrat în vara 
acestui an și brigadieri 
romîni. Aici s-au cimen
tat legăturile adinei de 

Bulevardul principal al Sofiei

industriale. Astfel, neluîn- 
du-se în seamă întotdea
una cerințele populației se 
întîmplă ca din magazi
ne să lipsească unele sor
timente cum ar fi tricota
jele, stofe superioare, în
călțăminte cu talpă de 
bovine, tacîmurile cosito
rite, vase de aluminiu, 
sedimente de pahare, tu- 
cerie comercială, fier de 
călcat electric etc.

La aprovizionarea oa
menilor muncii din Hu
nedoara un aport deo
sebit a adus O.A.D.L.F. 
care în perioada ianuarie 
—august a pus la dispo
ziția populației cu 25 la 
sută mai multe produse 
legumicole, decît in pe
rioada corespunzătoare a 
anului trecut. Deși can
titățile de legume și zar
zavaturi a crescut simți
tor, totuși a reieșit din 
dezbateri, că în perioada 
de vară au existat goluri 
în aprovizionarea cu roșii, 
ardei, gogoșari și fructe. 
Chiar cînd au existat a
ceste produse calitatea lor 
era necorespunzătoare fapt 
ce a făcut ca o bună 
parte din consumatori să 
cumpere produsele pro
ducătorilor particulari. Se 
întîmplă deseori și un 
alt aspect: Marfa nu se 
livrează în unitățile de 
desfacere triată și spă
lată. Din această cauză, 
a arătat deputatul Marcu 
Vasile, cumpărătorul este 
nevoit ca să arunce din 
marfă fiindcă este alte
rată, neconsumabilă și 
atunci cum este și nor
mal cumpărătorul prefe
ră marfa de pe piața 

prietenie ce apropie po
poarele romin și bulgar. 
Străzile orașului poa.-tă 
numele multor eroi care 
au căzut în luptele pen
tru cîștigarea redutelor.

In centrul orașului vi
zităm muzeul „Eliberarea 

neorganizată. Conducerea 
O.A.D.L.F. va trebui să 
ia măsuri pentru reme
dierea acestor lipsuri.

Măsuii pentru 
aprovizionarea 
de iarnă

Pentru pregătirea apro
vizionării de iarnă au 
fost luate măsuri de re
parare a spațiilor de de
pozitare a legumelor și 
zarzavaturilor, au fost 
stabilite centrele sezonie
re. prin care se vor des
face populației produsele 
legumicole. Au fost re
grupate și reorganizate 
depozitele pentru mărfu
rile alimentare și indus
triale.

In acest trimestru se 
vor desface populației 
2.370 tone pîine, 374 tone 
făină, 399 tone mălai, 
200 tone zahăr, 130 tone 
preparate carne, 313 tone 
grăsimi, peste 1000 pal
toane, 8.000 perechi bo
canci, peste 11.000 pe
rechi pantofi, 5.000 lia
nele plușate de corp, 
27.000 m. țesături de bum
bac, 2.750 metri țesături 
lină etc.

In sectorul de legume 
și fructe fondul de măr
furi se însumează la 386 
vagoane produse legumi
cole și fructe. Din can
titatea totală de legume 
și zarzavaturi ce se pun 
4a dispoziția populației 
2.550 tone sînt cartofi, 
260 tone ceapă, 180 tone 
struguri etc. Pentru com
pletarea sortimentului de 
produse legumicole s-au 
contractat 89 tone de di-

Plevnei", înființat in ur
mă cu 53 de ani în cea 
mai frumoasă clădire din 
oraș. Acolo l-a primit îm
păratul Rusiei Alexandru 
al III-lea pe trufașul Os
man Pașa. Un tablou 
mare ce se află în mu
zeu redă această scenă 
istorică: Osman Pa
șa, rănit, pare co
pleșit de infrîngerca su
ferită și cere indurare de 
la învingătorii săi...

Muzeul mai cuprinde 

verse murături și se vor 
produce cu mijloace pro
prii 20 tone bulion și 50 
tone varză murată. In 
vederea aprovizionării 
populației cu lemne de 
foc în trimestrul IV în 
afara celor 441 vagoane 
existente la depozit se 
vor mai primi încă 350 
vagoane.

Luînd cuvîntul în în
cheiere tovarășul Coleeru 
Aron prim-seerctar al co
mitetului orășenesc, de 
partid, a arătat că de
putății prezenți la sesiu
ne, au dezbătut în mod 
competent într-un spirit 
critic și autocritic acti
vitatea desfășurată de co
mitetul executiv al sfa
tului popular și de or
ganizațiile comerciale în 
problema comerțului de 
stat, apreciind că sesiu
nea și-a adus contribuția 
la îmbunătățirea activită
ții în acest domeniu. Fo- 
losindu-se de această c- 
cazie tovarășul Coleeru 
Aron din însărcinarea bi
roului comitetului orăș-4 
uesc de partid a citit " 
scrisoare adresată deputa
tion

In încheiere sesiunea a 
adoptat o hotărîre cores
punzătoare privind îmbu
nătățirea aprovizionării o- 
rașului Hunedoara cu 
produse alimentare și in
dustriale.

După expirarea ordinei 
de zi tovarășul Frankfurt 
Tiberiu, secretar al comi
tetului orășenesc de par
tid, a expus în fața de- 
putaților o conferință pri
vind situația internațio
nală.

G. ZOLD

arme, uniforme, litogra
fii ce reprezintă scene din 
marile bătălii. Este și un 
tablou al pictorului Gri- 
gorescu, care a participat 
voluntar ta luptele din 
1877.

Dar Plevenul nu este 
numai un important cen
tru turistic, vizitat de 
multe grupuri sosite din 
Uniunea Sovietică și ța
ra noastră. Ca toate o- 
rașele din Bulgaria el 
trăiește din plin viața 
nouă care a înflorit în 
anii de după eliberare. 
Mărturie sînt clădirile noi 
pe care le întîlnim pe 
fiecare stradă. In afara 
orașului se construiește 
un mare centru turistic. 
Va fi o realizare deosebi
tă. Ne-am convins de a- 
ceasta vizitînd hotelul și 
restaurantul Kaifk. Aici 
a fost cazat grupul nos
tru. Primirea făcută a 
fost extrem de călduroa
să. In ultima seară a po
pasului nostru la Pleven, 
gazdele ne-au servit 
masa într-un restaurant 
foarte original într-o peș
teră naturală, unde a fost 
amenajat cu multă pri
cepere un restaurant ex
trem de plăcut. Am 
regretat însă că am stat 
atît de puțin. In zori 
porneam spre Tîrnovo.

M1RGEA NEAGU
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