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ANUL XI —

Colectiv de muncă fruntaș in întrecere
Secția de prefabricate, 

situată la punctul gazo- 
metru este una dintre 
cele mai productive uni
tăți ale întreprinderii 
„Ilie Pintilie". In ca
drul ei lucrează un co
lectiv de oameni harni
ci, ce-și pun ia inimă 
soarta producției de ele
mente prefabricate. In 
luna septembrie 1966, 
lucrătorii de aici au 
produs 116 m.c. beton 
pentru plăci, tuburi de 
canalizare, bolțari pen
tru turnul de răcire, 

1 plăci curbate necesare 
coșurilor de fum și 1000 
m.p. de ferestre prefa
bricate din beton armat 
și simplu. Elementele 
produse au fost expe-

diate la timp principa
lilor beneficiari I.C.S.H. 
și T.R.C.L.H., pentru a 
le folosi în construcțiile 
industriale și social-cul- 
turale.

Dezvoltînd întrecerea 
socialistă, muncitorii au 
reușit să obțină o creș
tere a productivității 
muncii mai mare cit 7 
la sută decît cea rea
lizată în luna august și 
să înscrie 76.799 lei e- 
conomii la prețui de 
cost. Acestea se dato- 
resc reducerii consumu
lui specific de materia
le, exploatării raționale 
a mașinilor și utilaje
lor, micșorării consumu
lui de energie electrică.
Betoniștii, fierarii, dul-

Siderurgiștii 
objin succese 

noi

De pildă.

gherii și ceilalți munci
tori nu s-au mulțumit 
însă cu ceea ce au ob
ținut înainte,
în primele 19 zile 
lunii curente, 
mai preparat 325 m. 
beton simpiu și armat, 
din care au produs 8C0 
plăci, chesoane, drenuri, 
ferestre, stîlpi electrici și 
alte prefabricate pentru 
O.S.M. II, laminorul 
bluming etc.

Colectivul secției de 
prefabricate deține de 
6 luni consecutiv stea
gul roșu de producție 
și diploma de onoare 
în întrecerea socialistă 
cu celelalte secții din 
cadrul întreprinderii de 
industrie locală.

Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din cadrul sec
țiilor de bază ale combi
natului siderurgic lucrea
ză intens pentru a spori 
continuu producția de me
tal. Astfel, desfășurînd 
larg întrecerea socialistă 
pe profesii în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie, side
rurgiștii hunedoreni au 
reușit să producă în pe
rioada 1—21 octombrie 
a.c., 1.529 tone oțel Mar
tin și electric 1.357 tone 
laminate peste prevederile 
planului de producție. O 
contribuție esențială la ob
ținerea rezultatelor men
ționate a adus-o colecti
vul de muncă al oțelâriei 
nr. 2, care a depășit pla
nul în perioada amintită 

1.003 tone oțel Martin.

Din activitatea 
sfatului popular

Intreținerea 
de drumuri 

și amenajarea 
de zone verzi

^Jlna din problemele im
portante ale gospodăririi 
Hunedoarei, căreia Comi
tetul executiv al Sfatului 
popular i-a acordat în a- 
cest an atenția cuvenită, 
a fost problema întreține
rii drumurilor și amenaja
rea de zone verzi în raza 
orașului nostru. La aces
te capitole s-a cheltuit în 
perioada de Ia începutul 
anului și pînă în prezent, 
din bugetul sfatului popu
lar, suma de 990.000 lei.

Comisiile

pe timpul vacanței de va
ră in organizarea diferi
telor activități ale școlari
lor, colonii, tabere; mani
festații cullural-artistice 
etc. In aceiași timp comi
sia a intervenit in rezol
varea unor probleme le
gate de întreținerea șco
lilor și deschiderea anului 
de învățămînt. O proble
mă nerezolvată încă este 
încălzirea localurilor cre- 
șei și căminului de copii 
din O.M. Lucrările de re
parație a instalației de în
călzire centrală sînt a- 
mînate în mod nejustificat, 
de aceea comisia 
nentă a sfatului 
în colaborare cu 
administrativă a 
sînt datoare să o 
teze.

In aceeași perioadă co
misia agricolă s-a preocu
pat de efectuarea la vre
me a lucrărilor agricole 
curente, recoltarea păioa- 
selor, dezmiriștitul, con
tractările de produse a- 
gricole, sprijinirea gospo
dăriilor colective din su
burbii pentru strîngerea 
furajelor etc.

Comitete cetățenești

perrna- 
popular, 
direcția
C.S.H.
urgen-

activității acestor comi
tete au fost .evidențiate 
blocurile 3, 1 și al străzii 
Brîncuș, care au primit 
drapele de fruntași și pre
mii în bani. Pentru îmbu
nătățirea activității lor, 
comitetul executiv al Sfa
tului popular orășenesc a 
luat diferite măsuri ope
rative : un curs de instrui
re (organizat în primul 
trimestru al acestui an) 
ședințe de dări de seamă 
periodice, stimularea ma
terială a celor mai har
nice comitete și altele.

Printre cele mai active 
comitete cetățenești, a 
căror muncă în acțiunea 
de bună gospodărire a o- 
rașului este permanentă și 
plină de roadej se numă
ră și comitetele circum
scripției orășenești 
bluming (deputat tov. 
voiu Alexandru), 104 
taga-Stufit (deputat
Gopeț Ignat), 26 O. M. 
(deputată tov. Rejeb Ele
na) și altele.

106 
Pîr- 
Ba- 
tov.

cii

Mai pufin 
cu 10 secunde

permanente la lucru
Munca sfatului popular 

orășenesc este sprijinită de 
șase comisii permanente : 
gospodărie și industrie lo
cală, agricolă și 
nară, învățămînt și 
râ, buget-finanțe și 
tabilitate, comerț și 
rație și sănătate și pre
vederi sociale, 
din deputății 
ti, activiști și 
în muncă aceste 
reprezintă o puternică pun
te de legătură între sec
țiunile sfatului popular și 
cetățeni și ajută la re
zolvarea a numeroase pro
bleme de interes obștesc.

In trimestrul III al a- 
cestui an comisia perma
nentă învățămînt și cul
tură (președinte tov. Vai- 
sler Teodor, deputat) a 
dus o muncă rodnică. 
Membrii comisiei au spri
jinit conducerile școlilor

vcteri-
cultu- 

con- 
coope-

Formate 
orășeneș- 

fruntași 
comisii

Inițiativa pornită anul 
acesta de colectivul de 
muncă al laminorului de 
800 mm., de a mări vite
za de laminare la cajă 
prin reducerea timpului cu 
10 secunde la laminarea 
fiecărui lingou, și-a do
vedit și în luna aceasta 
valoarea ei deosebită ce o 
are în creșterea producției

In perioada 1-22 octom
brie a.c., colectivul 
muncă de aci reușind 
intensifice procesul de 
minare al lingourilor 
oțel a produs peste sarci
nile de plan 1.300 tone la
minate. Acest succes, ală
turi de producția realiza
tă peste plan în primele 
9 luni ale anului întregeș
te cantitatea de 14.500 to
ne laminate, dată peste 
plan de la începutul 
nul ui.

de 
să 
Ia
de

active
Una din formele de a- 

tragere a locuitorilor ora
șului în problemele gospo
dărești (mai ales în O.M.) 
este gruparea locatarilor 
în comitete de blocuri și 
străzi, pe circumscripții. 
Sînt numeroase și nu de 
mică importanță probleme
le pe care acestea sînt 
chemate să le rezolve: 
înfrumusețarea blocurilor 
și' străzilor, buna con
viețuire în blocuri etc. La 
ultima dare de seamă a

Spre o bună activitate 
economico-financiară a întreprinderilor 

din orașul nostru
La începutul lunii mar

tie a.c. pe lîngă comitetul 
orășenesc al P.M.R. a 
luat ființă comisia econo
mică compusă din mai 
mulți membri, ingineri, 
tehnicieni și muncitori hun 
tași din principalele în
treprinderi ale orașului.

Zilele trecute, comisia 
economică a comitetului 
orășenesc al P.M.R. Hu
nedoara a analizat acti
vitatea economico-f inunda
ră a întreprinderilor din 
orașul nostru precum și 
modul în care au muncit 
membri ei pentru îndepli
nirea, în perioada care a 
trecut din acest an, a sar
cinilor trasate de cel de-al 
III-|ea Congres al P.M.R.

Direcțiile principale că
tre care și-a călăuzit acti
vitatea comisia .economică, 
sub îndrumarea comitetu
lui orășenesc, au fost: 
urmărirea realizării sarci
nilor de plan în unitățile 
economice și îndeplinirea 
angajamentelor cu privire 
la realizarea de econo
mii ; studierea și recoman
darea unor măsuri pentru 
îmbunătățirea indicilor de 
utilizare a agregatelor, re
ducerea consumurilor spe
cifice și îmbunătățirea ca
lității producției. Paralel 
cu aceasta, au fost reco
mandate unele măsuri pri
vind introducerea în între
prinderi într-un ritm mai 
rapid a programului tehnic 
de perfecționare a organi
zării producției și a mun
cii în scopul sporirii con
tinue a productivității 
muncii

O îndrumare eficace a

de cost în

posibilităților 
a întreprinde- 

locală

acordat comisia economi
că și în domeniul con
strucțiilor industriale și ci
vile pentru asigurarea în
deplinirii integrale a pla
nului de stat și reduce
rea prețului 
construcții.

Studierea 
de profilare
rilor de industrie 
și gospodărire orășeneas
că și îndrumarea acesto
ra în vederea întăririi or
ganizatorice și ridicării 
gradului de tehnicitate, a 
constituit de asemenea o- 
biectul preocupării comi
siei în perioada care s-a 
scurs de la înființarea ei.

Pentru realizarea acestor 
obiective, comisia econo
mică a folosit metode de 
muncă diferite, în funcție 
de specificul întreprinderii, 
căutînd să atragă un nu
măr cît mai mare de ca
dre capabile în rezolvarea 
problemelor.

Colectivul pentru pro
bleme de siderurgie și-a 
îndreptat atenția asupra 
activității tehnico-economi- 
ce a combinatului, in a- 
cest scop s-au întocmit 
materiale de studiu în 
problema creșterii indici
lor de utilizare a agrega
telor și reducerea consu
murilor specifice de ma
terii prime. Pe baza stu
diilor efectuate și discu
țiilor purtate, comisia a 
întocmit planuri de mă
suri, aprobate de biroul 
comitetului orășenesc.

Au fost trasate apoi sar
cini concrete organizațiilor 
de partid din secțiile com
binatului și conducerilor

____ .tehnico-administraive. Ca 
urmare a acestor măsuri 
și a propunerilor aminti e 
la început, efortul mun
citorilor, inginerilor și teh
nicienilor siderurgiști s-a 
concretizat în rezultate 
remarcabile. La oțelării 
s-a extins metoda de ela
borare a șarjelor de tonaj 
mărit, au fost organizate 
schimburi de experiență 
între cele două oțelării și 
s-a organizat din 
meinic, pregătirea 
necesare dării în 
tare a cuptorului 
de 400 tone.

Pentru îmbunătățirea ac- 
uvnajii laminoreior oiu- 
ming și de 650 mm. prin 
comisia economică s-a or
ganizat un colectiv care o 
perioadă de 20 de zile a 
studiat activitatea comple
xă de la aceste agregate 
moderne. Recomandările 
comisiei în urma acestui 
fapt au fost de un real 
folos.

In acest an s-a pus ac
cent deosebit pe îmbună-

la

Acțiuni tinerești
Pînă în prezent utemiștii 

din cadrul O.C.L. „Produ
se industriale" Htuiedoa-, 
ra, au strîns și predat 
I.C.M.-ului peste 16.000 
kg. fier vechi. La aceasta 
au participat 40 de tineri, 
din cele două brigăzi de 
muncă patriotică. Totoda
tă s-au efectuat aproape 
600 ore muncă voluntară 
la depozitul de mărfuri. 
Merită a fi evidențiată 
munca depusă de Belei 
Ioan, Corpodeanu Alexan
drina, Burcă Natali», Oar- 
g* Nicolae și Nîțoiu De- 
niza.

timp, te- 
cadrelor 
exploa- 
Martin

Ia

sectorul 
cocse- 

pla- 
lipsa 
timp 
coc-

din 
la 
iar
urmă cu

cea mai

construcți- 
și sociale.

Fotografia de față prezintă o vedere din orașul muncitoresc, care 
dezvoltă și se înfrumusețează cu fiecare zi ce trece.

lățirea calității producției. 
Comisia economică a co
mitetului orășenesc a or
ganizat în acest scop ana
lize comune între secțiile 
furnale — cocserie, fur- 
nale-oțelării, oțelării-lami- 
noare, cu care prilej s-au 
stabilit măsuri concrete 
pentru reducerea rebutu
lui, a îmbunătățirii cali
tății produselor și a redu
cerii prețului de cost.

Pe lîngă aceste rezulta
te, cu prilejul analizei ac
tivității întreprinderilor și 
a comisiei economice au 
reieșit și unele deficiențe 
manifestate Ia C.S.II îm
potriva cărora nu s-au 
luat încă măsurile cores
punzătoare. hi primul rînd 
se ridică problema neîn- 
deplinirii sortimentelor
producția de laminate. De 
pildă, sortimentul de 
minate finite pline a fost 
îndeplinit numai în pro
porție de 94 la sută ; cri 
de laminate grele finite — 
80 la sută ; laminate mij
locii 21 la sută, deși a- 
ceste sortimente constituie 
greutatea specifică în pro
ducția de laminate.

De asemenea, 
chimic din cadrul
riei nu și-a realizat 
nul de producție 
de aprovizionare 
cu diferiți acizi, 
seria a rămas în
realizarea angajamentului 
din cauza slabei ritmicități 
în aprovizionarea cu ma
terii prime de 
bună calitate.

In domeniul 
ilor industriale
activitatea comisiei a fost 
îndreptată spre urmărirea 
respectării termenelor de 
dare în folosință a noilor 
construcții. Colectivul care 
s-a ocupat de această pro
blemă, analizînd posibili
tățile îndeplinirii planului 
de construcții de locuințe 
a scos în evidență faptul 
că planul anual poate fi 
îndeplinit pînă la 7 noiem
brie a.c. Conducerea în
treprinderii a fost apoi în
drumată ca această cons
tatare să-și găsească tot 
sprijinul. Astfel, pînă la 
1 octombrie a.c., din pla
nul de construcții de lo
cuințe a fost realizat 90 
la sută, echivalînd ou 606 
de apartamente.

Pentru respectarea ter
menelor de dare în folo
sință a obiectivelor aflate 
în construcție, sub îndru
marea comisiei economice, 
s-au întocmit grafice pe 
ooiecie și s-au consti
tuit comandamente cu par
ticiparea beneficiarilor și 
a proiectanților, care zilnic 

(Continuare în pag. 2-a)
----------- ———

Cea de-a 55-a inovație
ln cadrul sectorului mecanic șef I.C.S.H. a fost 

aplicată recent în producție cea de-a 55-a inovație 
înregistrată de la începutul anului și pînă acum. 
Ultimele 3 inovații aparțin tovarășilor Diaconescu 
Constantin, Arghiros Leonida și Badea Constantin, 
care au rezotoat cu succes problemele consolidării 
șasiurilor la autobasculante, modificării inelelor de pro 
tecție a soclului de rotire a macaralei „Turn" și au 
realizat un dispozitiv pentru strungit carcase la 
redactoarele autobasculantelor.

Numărul mare de inovații aplicate în acest sec
tor, a constituit baza succeselor obținute în produc
ție, care a dus atît la reducerea prețului de cost 
cît și la realizarea unor economii, în valoare de 
850.000 lei.
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Spre o bună activitate 
economico-financiară 

a întreprinderilor 
din orașul nostru

Ofelarii chibzuiesc cum să-și facă 
viitorul mai luminos

(Urmare din pag. l-a) 

au analizat mersul lu
crărilor, luînd măsuri o- 
perative. Această metodă 
de muncă a permis ea să 
fie date în folosință îna
inte de termen și de cali
tate corespunzătoare, o- 
biective ca : macaraua Ti- 
gler și cuptoarele adînci 
de la bluming, cuptorul 
Martin de 400 tone, școala 
nouă din O.M., complexul 
UC.ECOM și altele.

întreprinderea de con
strucții siderurgice din o- 
rașul nostru are nevoie 
de un ajutor multilateral 
și corect. Această nece
sitate este dovedită de 
faptul că în unele luiii 
întreprinderea nu și-a rea
lizat planul de producție 
La aceasta a contribuit 
lipsa proiectelor de la o 
serie de lucrări, întîrzie- 
rea livrărilor de construc
ții metalice și altele. Ne- 
realizarea planului de pro
ducție a dus la depășirea 
cheltuielilor de regie, sla
ba sporire a productivită
ții muncii și nerealizarea 
sarcinii de reducere a pre
țului de cost. întreprin
derea a avut sarcină ce 
reducere a prețului de cost 
față de anul de bază de 
0.03 la sută și a realizat 
numai 3,45 la sută.

Deși au trecut numai S 
luni de la crearea comisiei 
economice orășenești 

membrii acesteia au reu
șit să stăpînească cu com
petență probiemele și sâ- 
și organizeze concret ac
tivitatea dînd un prețios 
ajutor biroului și comite
tului orășenesc de partid. 
Rezultatele înregistrate 
pînă în prezent puteau fi 
și mai bogate, dacă în 

activitatea comisiei și co
lectivelor ei nu ar fi e- 
xistat și unele lipsuri. Ast
fel o parte din problemele 
din cîmpul de activitate al 
comisiei, eum ar fi de 
pildă : realizarea planului 
la uzina cocso-chimică; 
îndeplinirea planului de 
producție la toți indicii ni 
fiecare secție a combina
tului reducerea prețului 
de cost în construcții etc. 
au fost scăpate.

Nu cu suficientă perse
verență s-au preocupat 
membrii comisiei de orga
nizarea și funcționarea 
transportului în comun, 
de ridicarea gradului de 
deservire a populației în 
unitățile comerciale.

Membrii comisiei, în 
marea lor majoritate și- 
au îndeplinit cu perseve
rență sarcinile încredin
țate. Printre ei se numă
ră tovarășii: Vulpcscu 
Dumitru, Drăgan Emeric, 
Dobrin Ioan, Enoiu Con
stantin, Strochi Anatolie, 
Șoldan Teodor, Apostola- 
che Petru, Drago Artur și 
lazăr Ștefan. Au existat 
însă și tovarăși a căror 
activitate în cadrul colec
tivelor comisiei economice 
orășenești este nesatisîăcă- 
toare, cum ar fi de pildă 
tovarășii Kraft Nathan, 
David Vladimir, Fotescu 
Dumitru, Berghean Teodor 
și Moldovan Emil.

La cuprinderea multiple
lor probleme ce stau in 
fața comisiei economice a 
comitetului orășenesc al 
P.M.R. trebuie să-și adu
că aportul toți membrii ei, 
îneît, să ridice pe o treap
tă superioară activitatea 
economico-financiară a în
treprinderilor din orașul 
nostru.

veche! Din anOțelăria
în an, această denumire 
a primei oțelării din com
binatul siderurgic — Hu
nedoara devine tot mai 
nepotrivită. De ce ? Pen
tru că există atîtea argu
mente care o situează în 
actualitate. Localnicii îi 
spun „veche" dar in an
samblul economiei națio
nale, vechea oțelărie a 
întinerit. Epoca noastră, 
epoca ritmului intens de 
dezvoltare a industriei s-a 
răsfrînt și asupra acestei 
secții din marele combi
nat.

Lucrează in această sec
ție oameni ale căror pro
puneri pentru progresul 
tehnicii, pentru tot ce este 
nou, s-a resimțit în ultimii 
ani.

Să ne reamintim doar 
de citeva. Din oțelăria 
nr. 1 au pornit cele mai 
multe și valoroase iniția
tive, îmbrățișate apoi de 
furnalifti, cocsari, lamina
tori și chiar de colecti
vele altor uzine similare 
din țară: inițiativele cu 
privire la sporirea nu
mărului de șarje rapide, 
o șarjă pe schimb-oțel de 
bună calitate, reducerea 
prețului de cost pe fie
care tonă de oțel și... cea 
mai recentă — elaborarea 
șarjelor de mare tonaj.

Orice inițiativă consti
tuie și o școală a expe
rienței înaintate, deci 
pretinde o nouă calificare 
profesională, lărgirea ori
zontului de cunoștințe la 
oțelari. Acestor cerințe fi
rești li s-au alăturat cor
pul de ingineri și tehni
cieni care in mod orga
nizat a început să ajute 
muncitorii în formarea noii 
calificări profesionale. Așa 
a luat ființă „secția școa
lă" cum i se mai spune 
oțelărlei nr. 1. Aici, de la 

I primul pînă la ultimul om, 

toți învață. Oțelării nici 
nu concep progresul de 
viitor fără o pregătire te
meinică tehnico-profesio- 
nală, în pas cu cele mai 
.noi cuceriri ale tehnicii 
mondiale.

Chemarea partidului (ex
primată in recentele ho- 
tărîri) la ridicarea nive
lului tehnic al producției, 
a constituit pentru oțelari 
imboldul de a porni la e- 
laborarea de planuri rea
le și concrete privind in
troducerea tehnicii noi. 
Oțelării chibzuiesc cum să 
facă viitorul lor și al în
tregii patrii mai luminos, 
mai fericit.

Intr-una din zilele tre
cute pornisem spre .Ve
chea" oțelărie cu intenția 
să scriu un articol la ru
brica : „Din experiența ți
nui colectiv fruntaș", cu- 
noscind faptul că în luna 
trecută oțelării de aici au 
realizat o producție aproa
pe nemai întilnită în isto
ria oțelăriei (făcind excep
ție producția realizată in 
luna mai a. c.). Despre 
experiența și metodele de 
muncă ale colectivului 
care a realizat o astfel de 
producție voiam să scriu. 
Transmiterea acestei ex
periențe înaintate o con
sideram valoroasă pentru 
alte colective din combi
natul hunedorean. Dar, o- 
țelarii, nu găseau un .se
cret" al succesului din 
luna septembrie și nici 
ceva deosebit față de 
lunile anterioare, doar că 
s-a muncit intens.

Conducerea secției îmi 
recomandă un alt fapt 
pentru rubrica experienței 
înaintate, pe care-l con
semnez mai jos.

Introducerea tehnicii noi 
și ridicarea nivelului teh
nic al producției presupu
ne ca fiecare inginer, teh
nician sau maistru să fie 

preocupat intens de aceas
tă problemă. Ținind csnt 
că pînă în anul 1965 oțe- 
larii trebuie să sporească 
indicii de utilizare a cup
toarelor cu 40 la sută, ri
dicarea nivelului tehnic al 
producției este o cale si
gură spre acest țel.

In oțelăria „veche" fie
care inginer, maistru, con
ducător al unui loc de 
muncă, se preocupă de 
studiul unei probleme pe 
care o consideră nece
sară de rezolvat. In spe
cial sînt atacate acele 
probleme de tehnică nouă 
care deschid perspectivă 
realizării indicilor tehnico- 
economici prevăzuți pen
tru viitorii ani. Planul 
întocmit cuprinde 30 de 
teme importante printre 
care: schema de automa
tizare la cuptorul nr. 2; 
accelerarea topirii șarjelor 
în cuptoarele Martin; pro
blema calității în procesul 
de turnare a oțelului; îm
bunătățirea durabilității zi
dăriei. cuptoarelor Martin 
și reducerea consumului 
de refractare; introducerea 
metodelor mecanizate de

(Continuare în pag. 4-a)
---------------------------- -------------------------------------

Joia tineretului
Sala de jos a teatrului 

nou a găzduit săptămîna 
trecută o interesantă 
„Joie a tineretului" la care 
au luat parte cca. 350 
tineri și tinere din între
prinderile și instituțiile o- 
rașului nostru. In prima 
parte a acestei acțiuni o- 
bișnuite, a fost prezentată 
conferința intitulată „40 
de ani de la greva ge
nerală din 1920“. Apoi, în 
cadrul reuniunii ce a ur
mat s-a ținut concursul 
„Verificați-vă cunoștințele"

E AT1T DE GREU?...
Sîntem in plin sezon de toamnă și nu pești 

multă vreme vor cădea șt primii fulgi de zăpadă. In 
mtimpinarea acestui anotimp, bunii gospodari au' 

jfăcut o serie de pregătiri menite să asigure munci
torilor condiții optime de lucru și de transport a ( 
colo unde e cazul. Numai conducerea secției noastre 

ț— cuptoare industriale — nu vrea să întreprindă 
inimic pentru ca cei 25-30 muncitori, care facem 
'zilnic naveta Hunedoara-bulmirig și retur, să putem 
călătorii în condiții bune. Din cauză că de aproape 

12 ani de zile se tărăgănează confecționarea unui 
> acoperiș la mașina ce ne transportă, noi sîntem ne- 
Jvoiți să călătorim in curent, vini și ploaie, iart 
mîine, poimîine sub rafalele viscolului.

I 1' oare at it de greu de confecționat un acope
riș cind știut este că resurse pentru așa ceva e- 
yristă in cadrul secției ?

Consultafii date cursanților
Este cunoscut faptul că 

în acest an învățămîn- 
tul de partid a fost des
chis în toate cercurile și 
cursurile cu lecția privind 
documentele celui de-al 
III-lea Congres al parti
dului nostru.

Țiuînd cont dc necesi-

— concurs care a constat 
în 16 întrebări din lite
ratura indicată la con
cursul „.iubiți cartea" și 
literatura sovietica. In 
urina răspunsurilor bune 
date tovarășii Rușnac loan, 
Rădău Vaier și Crețu Flo
rin de la I.C.S.H., Nico- 
laescu Gheorghe de la la
minorul 800 și Nichel An
ton de la școala tehnică 
dc maiștri au fost pre
miali.

RADULESCU ANGHEL 
corespondent

POP AMBROZIE II
corespondent 

tatea cunoașterii cît mai 
temeinice a prevederilor 
directivelor Congresului 
partidului de către toți 
cursanții, biroul comit'' 
lui orășenesc de parti 
organizat în zilele trecute 
o serie de consultații pe 
marginea acestei teme. 
Astfel de consultații au 
avut loc la combinat, 
I.C.S.H., trustul utilai 
greu, I.G.O. întreprinderea 
de industrie locală „Ilie 
Pintilie", și la cabinetul de 
partid la care an parti
cipat un număr mare de 
cursanți.

Consultațiile au fost a- 
cordate de către tovară
șul Frențoni Lazăr activist 
al comitetului orășenesc 
de partid, Popescu Iolan- 
da directoarea școlii cco- 

| nomice serale de pa'”' 
inginer Rusan Ieronim ., 
combinat și de către alți 
tovarăși.

♦ ♦♦♦
■■ I

POLITEHfllZfiREA
ile ononre 

ficatlve din viața și acti
vitatea omului, care să 
întregească cît mai bine 
materialul teoretic studiat 
de elevi — necesită o 
muncă plină de atenție, 
căreia cadrele didactice de 
la școala 
îi consacră 
din timp.

In urma 
preocupări 
firești. Numărul 
promovați la sfîrșitul a- 
nului școlar 1959—1930 
la școala medie mixtă 
din Hunedoara a crescut 
la 95 la 
cu mult 
promovați 
anterior.

Planul metodic întocmit 
pentru trimestrul 
este semnificativ, 
rind îmbunătățirea 
cii de educație, tovarășii 
profesori și-au propus 
printre altele să dea ele
vilor spre rezolvare o se
rie de probleme legate de 
industria siderurgică hu- 
nedoreanâ și extrase din 
directivele planului de 6 
ani de dezvoltare a *co-

o sarcina
Adîncirea temeinică a 

Cunoștințelor însușite de 
elevi în școală reprezintă 
o bogată și multilaterală 
activitate a cadrelor di
dactice din orașul Hune
doara, pe tărîmul poli- 

. txhnizării învățămîntutui 
elementar și mediu de cul
tură generală. Preocupă
rile profesorilor în acest 
sens cuprind două laturi 
de activitate: perfecționa
rea metodicii de predare, 
explicarea lecțiilor la fie
care obiect, legarea expu
nerilor de exemplele cele 
mai convingătoare și cu
noscute de elevi din rea
litatea înconjurătoare și 
aprofundarea lor prin lu
crările practice 
rele școlii și 
prinderi.

Anul trecut, 
armonios cele două laturi 
de activitate, au constituit 
Un sprijin important în 
însușirea mai completă 
de către elevi a bazei 
necesare de cunoștințe de 
cultură generală. Astfel 
de probleme, găsirea ele* 
ttientelor celor mai aemni-

în atelie- 
în între-

îmbinate

medie mixtă 
o bună parte

unor astfel de 
rezultatele sînt 

elevilor

sută, depășind 
procentul celor 
în anul școlar

I a.c.
Urmă- 
mun-

IHUATAM1HTULUI -
$1 more răspundere

nomiei naționale. Pe baza 
unor astfel de teme, pla
nul metodic al colectivu
lui de profesori de la școa
la medie cuprinde 50 de 
probleme, dintre care mul
te aparțin tovarășilor 
Tempeanu Coriolan, Vîl- 
san Ruxanda, Igreț Cor
nel și altor profesori.

Pentru o mai bună asi
milare a cunoștințelor la 
fizică, chimie și la alte 
obiecte predale, comisia 
pentru politehnizarea invă- 
țămîntului, sub îndruma
rea tovarășului profesor 
Ciolan Anatolie, a stabi
lit un plan concret pentru 
organizarea de vizite cu 
elevii la cele mai impor
tante locuri de producție 
din combinat și I.C.S.H. 
(proporțional cu materia
lul parcurs din manualele 
școlare). In trimestrul I 
al anului clasele a Xl-a 
vor face la fizică, capi
tolul : Căldura. Pentru a 
lega cunoștințele teoretice 
de practica producției și a 
le aprofunda, elevii vor 
vizita centrala termoelec-

trică din combinat, unde 
vor urmări producerea e- 
nergiei calorice, transfor
marea energiei mecanice în 
energie electrică, purifica
rea apei, transformarea 
apei în vapori etc. La 
propunerea tovarășilor pro
fesori, clasele a VIII-a 
vor vizita cîteva locuri de 
muncă pentru a cunoaște 
diferite unelte și mașini 
de ridicat greutăți, învăța
te la fizică (scripeți, pla
ne înclinate și altele).

La științele naturale, to
varășa profesoară Bădă- 
rău Constanța de la clasa 
V-a a organizat deja o 
excursie în pădurea Chi- 
zid. Acolo elevii au pu
tut cunoaște mai bine une’e 
plante, din prima parte 
a manualului de botanică, 
colectînd o serie de plan- 
t> și frunze pentru com
pletarea ierbarelor. Clasele 
a Vl-a studiază zoologia. 
Ele urmează să viziteze, 
ca și anul trecut, o gos
podărie agricolă colectivă, 
unde să poată studia mai 
bine unele păsări și ani
mala. , _

Odată cu grija pentru 
perfecționarea metodelor 
de predare, o însemnată 
patte a muncii cadrelor di
dactice se desfășoară în 
domeniul politehnizării în- 
vățămîntului în atelierele 
școală, sub forma execu
tării diferitelor obiecte și 
experiențe chimice, fizice 
în atelierele și laboratoa
rele școlii. Pentru însuși
rea temeinică a cunoș
tințelor de fizică, matema
tică, chimie, desen liniar 
conducerea școlii s-a pre
ocupat să asigure baza 
materială necesară efec
tuării unor experiențe 
practice. Laboratorul de 
fizică și chimie a fost 
completat cu aparatele si 
materialele necesare, astfel 
Incit lecțiile predate să 
fie însoțite de experiențe 
practice. Pentru o îmbi
nare și mai completă a 
cunoștințelor de matema
tică, fizică, desen, fiecare 
profesor va asista cel pu
țin de 3 ori la lucrările 
practice din laborator sau 
atelier. La clasa X-a, 
unde tovarășul profesor 
Igreț Cornel predă fizica, 
se organizează schimburi 
de experiență cu elevii, pe 
grupe, se face determina
rea densității unor sub
stanțe, corpuri etc.

Astfel, pentru a stabili 
legătura strînsă intre teo

rie și practică, a deprinde 
pe elevi cu unele noțiu
ni de producție și a le 
dezvolta dragostea pentru 
a deveni muncitori neîn- 
trecuți într-o meserie alea
să, școala medie dispu
ne acum de un atelier de 
lăcătușerie cu 30 de men
ghine paralele, mașini 
unelte ca: strunguri, ma
șină electrică de găurit,
polizor, forje și sciilele
necesare. Atelierul de tîm- 
plărie, de asemenea, este 
înzestrat cu 14 tejghele 
(din care 4 au fost pro
curate anul trecut) și scu
lele ce le necesită.

xMulți elevi au dovedit 
pasiune pentru motoarele 
cu ardere internă, sau 
pentru croitorie. Lor li s-a 
asigurat posibilitatea să 
acumuleze mai bine astfel 
de cunoștințe. Atelierul 
școlii dispune de un mo
tor cu explozie, piese au
to, și un atelier de croito
rie cu o mașină de cu
sut. Practica în atelierul 
de croitorie se face pe 
grupe de cîte 15-20 elevi 
sub îndrumarea tovarășei 
Curcubătă Lucreția. Acolo 
fetele îndeosebi, învață 
să croiască și să coase la 
mașină. Elevele din clasa 
Vll-a, anul trecut de e- 
xemplu, sub îndrumarea 
tovarășei profesoare — ina 
structoare și-au confecțio-

nat cîte o bluză de vară. 
Pentru clasele VI11-X1 

cunoștințele de practica 
producției sînt 
pentru început în 
școlii, executînd 
obiecte, apoi i 
profundate și 
tate în secțiile 
natului și l.O.S.H.-ului. 
Și în anul acesta clasele 
a Xl-a A. B. vor face o 
perioadă de practică, cîte 
3 ore săptămînal in sec
țiile : reparații 
oțelăriile Martin 
2, la laminorul 
sub îndrumarea 
gineri și maiștri 
riență.

Toate aceste 
puse parțial în 
în noul an de învățămînt 
au menirea de a-i educt 
pe elevi multilateral, d< 
a-i înarma în cursul șco 
larizării cu un bagaj di 
cultură generală materia 
list-dialectică, a-i face st 
înțeleagă mai bine viați 
cu complexele ei fenome 
ne, pentru a-și alege îi 
viitor un drum precis pen 
tru care manifestă deprin 
deri și dragoste. In aceas 
tă muncă pretențioasă 
dar frumoasă, cadrelor di 
dactice, profesorilor și in 
vățătorilor le revine < 
mare răspundere, demni 
de zilele ce le trăim.

I. GARAlAfll

însușite 
atelierele 

diferite 
sînt a- 

comple- 
i combi-

electrice, 
nr. 1 și 
bluming 
unor in- 
cu expe

măsuri 
aplicare



In lupta pentru realiza
rea sarcinilor economice 
pe anul 1960, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii o- 
țelăriei Martin nr. 1 în 
frunte cu comuniștii, au 
obținut rezultate însemna
te. Astfel, de la începutul 
anului și pînă în pre
zent ei au dat peste pre
vederile planului mai bine 
de 18.000 tone oțel, au 
realizat importante econo
mii la prețul de cost, con
tribuind cu sume însem
nate la îndeplinirea anga
jamentului luat.

1960 este anul unor re
zultate incomparabil mai 
bune decît cele din anii 
precedenți. Succesele obți
nute în procesul de pro
ducție au un caracter as
cendent, calitatea oțelului 
a fost și ea mai bună și la 
un preț de cost mai scă
zut.

Cum se explică aceste 
rezultate ? La această în
trebare au răspuns comu
niștii cu ocazia adunării 
de dare de seamă și ale
geri, ce a avut loc re
cent în cadrul secției. To
varășii Deheleanu Cornel, 
Atilian Hie, Toma Adam 
și alții au arătat în cu- 
Untul lor că succesele ob- 
Fnute în lupta pen‘ru rea
lizarea planului și anga
jamentelor, se datorese 
muncii entuziaste a oțela- 
rilor în frunte cu comu
niștii, care au înțeles că 
cea mai importantă cale 
spre înfăptuirea acestor 
sarcini, este folosirea mai 
intensă a capacităților de 
producție, obținerea unor 
indici înalți de utilizare a 
cuptoarelor Martin. In 
fruntea acestor acțiuni au 
stat tovarășii Sergiu Cos- 
tică, Șerban Dumitru, 
Mihăilă Simion, Bîrlea 
Traian și alții, care îm
preună cu echipele lor au 
dat fiecare între 1000-1700 
tone oțel peste prevederile 
planului.

VIAȚA DE PARTID

Discuțiile neprincipiale slăbesc munca de partid
La obținerea frumoase

lor realizări cu care se 
niindresc ojelarii secției a 
l-a, au contribuit din plin 
răspunderea cu care au 
privit comuniștii impor
tanța dezvoltării mișcării 
de inovații, perfecționa
rea necontenită a proce
selor tehnologice, aplica
rea tot mai largă a teh
nologiei înaintate in toate 
sectoarele de producție. 
In acest scop colectivele 
de inovatori au prezentat 
împreună cu oțelarii peste 
30 soluții, care, aplicate 
au adus un aport însem
nat la creșterea continuă 
a productivității muncii, 
la sporirea producției de 
oțeL

In lupta pentru o can
titate de oțel sporită de 
bună calitate de un real 
folos a fost și prețioasa 
inițiativă a oțelarilor sec
ției a I-a: organizarea 
secției școală menită să 
ridice necontenit cunoștin
țele profesionale și de cul
tură tehnică a muncitorilor 
și tehnicienilor de la oțe
lăria nr. 1. Această școa
lă a fost frecventată cu re
gularitate de cîteva sute 
de muncitori, care și-au 
exprimat mulțumirile pen
tru cunoștințele căpătate 
și au dovedit practic în 
procesul de producție cit 
de necesare au fost lec
țiile expuse, schimburile 
de experiență organizate 
și demonstrațiile practice 
susținute în timpul anu
lui școlar. Ca dovadă a 
expresiei de mulțumire 
pentru cunoștințele căpă
tate în cadrul secției școa
lă colectivul de muncito
ri și tehnicieni al oțelăriei 
a cerut ca și în acest an 
să funcționeze secția școa

lă cu un program bine 
închegat.

La toate succesele ol ți
nute, au contribuit din 
plin acțiunile întreprinse 
pe linie politică, exercita
rea competentă a dreptu
lui de control asupra con
ducerii administrative de 
către organizația de bază, 
a soluțiilor practice pro
puse de comuniști cu oca
zia dezbaterii problemelor 
de producție.

Dar așa cum a reieșit 
din dezbaterile adunării 
generale, rezultatele obți
nute puteau fi și mai mari, 
cu un caracter permanent 
și mereu crescînd, dacă 
biroul organizației de bază 
și în special tovarășii 
Stoica Gbeorghe, Petrovici 
Alexandru și alții, pri
veau cu mai multă răs
pundere sarcinile ce le-au 
fost încredințate. Din pă
cate însă, nu întotdeauna 
tiroul organizației de ba
ză a fost la înălțimea sar
cinilor ce au stat în fața 
organizației de partid. 
Adeseori în loc să 
dezbată în mod temeinic 
posibilitățile secției pen
tru a asigura elalwrarea 
unei cantități mai mari dc 
oțel de bună calitate și 
la un preț de cast mai 
redus, folosind entuzias
mul și voința oțelarilor 
de a îndeplini cu cinste 
sarcinile, a fost preocupat 
cu rezolvarea unor' „liti
gii" între ei. Tovarășii 
Șerban Dumitru, Ticoianu 
Constantin,, Brînzei Du
mitru, Constantin Ana și 
alții, au arătat că ei nu 
neagă necesitatea luptei 
de păreri cînd aceste dis
cuții urmăresc îmbunătă
țirea muncii, găsirea celei 
mai bune soluții pentru în

deplinirea promtă a sar
cinilor politice și econo
mice, dar condamnă dis
cuțiile care nu au nimic 
comun cu munca de fie
care zi a colectivului. De 
asemenea membrii de par
tid au criticat aspru une
le practici ale biroului, 
modul de a discuta cu oa
menii muncii cu un ton 
supărător. Nu este vorba 
de a gitui critica, dar in 
nici un caz sub parava
nul unei critici să aduci 
învinuiri, să arăți lucruri 
ce nu corespund realității. 
Ori, în practica muncii 
unor membri ai biroului 
s-au întîmplat cazuri cînd 
pentru a „impresiona" au 
ridicat tonul. Oamenii 
muncii și în special comu
niștii de la oțelăria nr. 
1 au dovedit în multe îm
prejurări că sînt munci
tori destoinici și pricepuți, 
hotărîți să lupte cu toate 
forțele și priceperea lor 
pentru realizarea sarcini
lor economice; acești to
varăși sînt în stare să 
înțeleagă — și atunci cînd 
li se arată lipsurile în 
mod principial și tovără
șesc — ce au de făcut.

Sarcinile ce stau în 
fața oțelarilor pentru a- 
n.il 1961 cer din partea 
organizației de bază o

Adunările de alegeri 
continuă

Pînă în momentul de 
față în peste 80 de or
ganizații de bază ale par
tidului din întreprinderile 
și instituțiile orașului nos
tru s-au desfășurat adu
nări generale pentru dări 
de seamă, cu care ocazie 
s-au ales noile birouri. 

preocupare tot mai califi
cată în muncă, o atenție 
deosebită pentru îmbună
tățirea calității oțelului 
pentru o sporire conside
rabilă a producției de 
oțel, care trebuie obținută 
aproape în întregime pe 
seama creșterii indicilor 
de utilizare a cuptoarelor 
Martin.

In cadrul secției există 
încă mari rezerve, organi
zația de bază, biroul său 
cu ajutorul inginerilor și 
tehnicienilor este datoare 
să folosească cu pricepere 
experiența cîștigată și să 
dea soluții cît mai bune 
pentru folosirea lor din 
plin.

Mergînd neabătut pe li
nia trasată de cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. 
comuniștii de la oțelăria 
nr. 1 trebuie să lupte ho- 
tărîți pentru ridicarea pe 
o treaptă mai înaltă a în
tregii munci de partid, să 
participe activ la toate 
acțiunile care hotărăsc 
soarta realizării planului 
pe 1961 și prin exemplu! 
lor personal să insufle tu
turor muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor 
înaltul simț de răspun
dere pentru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor de creș
tere a producției de oțel.

In cursul săptămînii 
trecute au avut loc ale
geri în organizațiile de 
lază de la secțiile: tur
nătoria de fontă, turnăto
ria de oțel, bateria de la 
U.C.C., reparații electrice, 
direcția tehnică etc. din 
combinat, la sectoarele 2 

și 3 construcții din 
I.C.S.H., întreprinderea de 
industrie locală „Ilie Pin- 
tilie" și în alte organizații 
de bază, cu care ocazie 
comuniștii au dezbătut cele 
mai importante probleme 
privind activitatea politică 
și economică de la focu
rile de muncă respective.

La laminorul de 800 
mm. din combinat de pildă, 
adunarea generală a pus 
accentul principal pe îm
bunătățirea muncii de par
tid în scopul ridicării pro* 
ductivității muncii și in
tensificării activității pen
tru reducerea prețului de 
cost al laminatelor. Apre
ciind ca pozitivă munca 
biroului organizației de 
bază, o parte din membrii 
lui au fost realeși în 
birou printre care și tova
rășul Vlaicu Nicolae se
cretar.

Inițiativă bună
In cursul săptămînii tre

cute, din inițiativa comi
tetului de partid din 
C.S.H., a avut loc în 
sala C.F.U. o adunare Ia 
care au participat respon
sabilii cu munca de pro
pagandă și agitație din 
birourile organizațiilor de 
partid, responsabilii cul
turali ai comitetelor sin
dicale și U.T.M., respon
sabilii colțurilor roșii și ai 
gazetelor de perete din 
combinat.

Gu această ocazie în

Un nou scuar
De curînd, în centrul o- 

rașului nostru a fost a- 
tnenajat un nou scuar. 
Aici, sfatul popular al ora
șului s-a îngrijit de e- 
fectuarea lucrărilor pentru 
sădirea plantelor perene,

Adunarea generală a 
organizației de bază de la 
sectorul de instalații ai 
I.C.S.H. a acordat din 
nou încrederea tovarășului 
Bocan Iosif, care a fost 
reales ca secretar pentru 
faptul ca, în decursul 
unui an de activitate, a 
știut să canalizeze acti
vitatea întregului birou, a 
comuniștilor și a tuturor 
salariaților din acest sec
tor, spre realizarea prin
cipalelor probleme ce au 
stat în fața colectivului 
de aici.

Adunări de dări de 
scamă și alegeri au mai 
avut loc la C.T.F.. II 
unde a fost ales ca se
cretar tovarășul Achiru 
Cornel, la construcții me
talice — secretar, tovarășul 
Papoi loan, la cercetări 
de Ia U.C.G. — secretar 
tovarășul Stefanidis Teo- 
fil etc.

fața celor prezenți att fost 
prelucrate unele articole 
din ziarul „Drumul socia
lismului" privind munca 
politică de masă.

După citirea articolelor 
apărute în ziar și discuții, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Rusan Ieronim, care a a- 
rătat participanților nece
sitatea îmbunătățirii mun
cii politice de masă, dînd 
o serie de recomandări 
pentru activitatea de vi
itor.

—

făcîndu-se pregătirile ne
cesare pentru plantarea 
pomilor. Pregătiri asemă
nătoare s-au făcut în O.M. 
și pe str. Avram I ai teu, 
stradă pe care se vor 
planta trandafiri.

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»-  *•*"***- _

In luptă pentru îndeplinirea 
planului anual înainte de termen
încă de la începutul a- 

nului 1960, colectivul de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni din cadrul șantieru
lui nr. 4 construcții ci
vile s-a preocupat temei
nic de valorificarea posi
bilităților tehnico-materiale 
existente, pentru a pune 
la dispoziția oamenilor 
muncii din orașul Hune
doara locuințe mai multe, 
mai bune și la un preț de 
cost cît mai redus.

Baza succeselor 
aprovizionarea 

ritmică cu 
materiale

Cu cîtva timp înainte 
de începerea acestui an de 
producție, conducerea teh- 
nico-administrativă a șan
tierului nr. 4 a întocmit 
necesarul de materiale de 
construcție conform proiec
telor primite. Astfel, că 
punctele de lucru au fost 
bine aprovizionate cu cele 
mai importante materiale: 
cărămidă, ciment, cheres
tea, fier-beton, țiglă etc.

Pe parcurs au fost pro

curate și alte elemente 
pentru instalațiile sanitare, 
calorifere și materiale de 
electricitate, necesare des
fășurării lucrărilor în ritm 
susținut la blocurile mari, 
cu cîte 3 etaje.

Ca urmare a sarcinilor 
economice trasate de cel 
de-al IlI-lea Congres al 
partidului cu privire la 
reducerea prețului de cost 
al apartamentelor, au fost 
introduse în procesul de 
producție materiale noi, 
mai economicoase. La blo
curile aflate acum în con
strucție, se folosesc cu 
succes planșee prefabricate 
din beton armat, iar în 
golurile ușilor și feres
trelor s-au introdus rame 
șablon. Dc asemenea, la 
instalațiile sanitare s-au 
întrebuințat robinete și 
conducte din materiale 
plastice, care costă mai 
ieftin decît cele din me
tal.

Folosind mal bine 
tehnica nouă

O mare atenție a acor
dat conducerea șantieru
lui folosirii mecanizării ți 

micii mecanizări la toate 
punctele de lucru. Dacă 
în anul trecut cărămizile 
se transportau de la de
pozitul central la blocuri 
cu autocamioanele, care 
ridicau prețul de cost al 
unui apartament, în urma 
unui studiu amănunțit 
s-a introdus o linie îngus
tă. Pe ea se transportă 
acum cărămida cu vago- 
neții și apoi este ridicată 
la fiecare etaj cu ajutorul 
benzilor transportoare. Ri
dicarea materialelor de 
construcție pe verticală 
se mai execută în conta
inere de marc capacitate.

In același timp, scripe
ții și "boburile" din ca
drul șantierului au fost 
înlocuiți cu macarale turn 
și pionier de rentabilitate 
superioară, care permit ri
dicarea unui volum mai 
mare de materiale, cum 
sînt de pildă fîșiile din 
prefabricate de beton 
pentru planșee etc. In ur
ma unor propuneri pre
zentate de către construc
tori în consfătuirile de 
producție^ s-a trecut la 

confecționarea de bunkere 
la fiecare loc de muncă. 
In ele se descarcă cimen
tul direct din autobascu
lante, redueîndu-se pier
derile admise la ciment.

Crearea unei stații cen
trale pentru prepararea 
betonului și mortarului, a- 
daptată la cuptoare de tip 
“Sizov", cu o capacitate 
de 80 m.c. pe schimb, a 
făcut să crească ran
damentul constructorilor. 

Toate acestea au contri
buit la ușurarea eforturi
lor fizice ale muncitorilor, 
la creșterea productivității 
muncii, la reducerea prețu
lui de cest al construcții
lor.

Obiectivul 
întrecerii — 
îndeplinirea 

planului anual 
în 10 luni

Principalul obiectiv al 
Întrecerii socialiste ce se 
desfășoară cu avînt pe 
șantierul de locuințe, este 
îndeplinirea planului anu

al de producție în 10 luni. 
Aceasta este hotărîrea u- 
nanitnă a constructorilor. 
In acest sens, comitetul 
sindical a organizat te
meinic întrecerea socialis
tă între toate brigăzile și 
echipele; a organizat 
schimburi de experiență 
între brigăzile fruntașe și 
cele rămase în urmă cu 
aplicații practice la locu
rile de muncă. Astfel, s-a 
ajuns ca fiecare brigadă 
sau echipă să îndeplineas
că lunar planul de pro
ducție și propriile lor an
gajamente luate în între
cerea socialistă. Populari
zarea rezultatelor obținute 
de formațiile de muncă 
prin intermediul graficelor, 
panourilor, lozincilor mo
bilizatoare, etc. a făcut să 
crească contribuția fiecă
rui constructor în proce
sul de producție.

Activitatea subliniată 
mai sus, combinată cu 
folosirea metodelor înain
tate de muncă, cum ar fi 
lucrul în „lanț", metoda 
Sirkov, Orlov și altele, a 
contribuit din plin la îm
bunătățirea muncii în con
strucții.

In întrecerea socialistă, 
comuniștii și candidații de 
partid au dovedit inițiati
vă, exemplu și devotament 
în muncă. Mulțl dintre ei 
și-au asumat sarcini pre
cise în producție. De pil
dă, tovarășul Popa Alexan

dru și Păsărelu Gheorghe 
au avut de predat la ter
men lucrările de mozaic 
la 600 apartamente; Bră- 
nișteanu Titi și Groza Va- 
sile, să predea instalația 
de încălzire la timp și de 
tună calitate; Stan Gri- 
gore și Sturza Remus să 
dea gata mai repede cu 
două zile instalația sani
tară interioară și exterioa
ră a unor blocuri, iar 
Flanger Mihai și Dîrlea 
Damian să termine lucră
rile de zidărie și tencuire 
la un număr însemnat de 
apartamente.

îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor luate 
de constructori în cinstea 
zilei de 1 Mai, în cins
tea celui de-al IlI-lea Con
gres al partidului și a zi
lei de 23 August, a creat 
posibilitatea concretă a 
realizării planului anual 
în 10 luni. Astfel, con
structorii au pus la dispo- 
ziția oamenilor muncii hu- 
nedoreni pînă la 17 oc
tombrie a.c., 630 aparta
mente în loc de 400 cît 
prevedea planul pînă la 
data menționată. Demn de 
subliniat este și faptul că 
unele obiective ca școala 
cu 16 clase, complexul 
UCECOM și stația de 
pompare F. 2 au fost ter
minate cu multe Zile mai 
devreme.

In dorința de a vedea 

economiile for materislh 

zate, constructorii au por
nit în februarie a.c. ini
țiativa bine cunoscută de 
a construi un bloc cu 24 
apartamente din economiile 
realizate la 24 de blo
curi. Inițiativa a luat o 
mare amploare. Fiecare 
constructor a început să-și 
aducă partea sa de econo
mii la înălțarea blocului 
nr. 89. Pentru atingerea 
scopului propus, muncito
rii au redus sistematic 
consumul specific și pier
derile admise de materia
le, au găsit soluții noi de 
realizare a economiilor. 
Muncitorii Cara Gheor
ghe, ciuruind restul de 
mortar uscat, l-a refolosit 
apoi în loc de nisip, iar 
Dîrlea Damian și Weber 
Andrei au făcut economii 
între 6-8 cărămizi la me
tru cub de zidărie, pe 
care le-au donat blocului 
din economii. Acum, acest 
bloc este terminat la roșu 
și i se execută tencuielllo 
interioare și exterioare.

Din cele 700 apartamen
te prevăzute să se con
struiască la Hunedoara în 
acest an, au mal rămas 
doar 70. Pînă la 7 Noiern. 
brie 1960, constructorii de 
pe șantierul nr. 4 sînt 
letm hotărîți să îndepli
nească planul anual de 
producție șl să continui® 

munca în contul anului 
Viitor,

V. DRAG0MI1



Corulnul 1-0 (0-0)
DUPĂ UN JOC DE FACTURĂ MODESTĂ

CONSTANȚA (prin 
leton) :

Un mare 
constănțeni, 
ca buni cunoscători și iu
bitori ai sportului cu ba
lonul rotund, a ținut să 
lie prezent la întilnirea 
dintre formația favorită 
și Corvinul nostru Se știe 
că spectatorii din bătrînul 
port al Alării Negre își 
Urmăresc și își susțin echi
pa cu toată pasiunea, 
partida de ieri ei au 
curajat cu însuflețire 
cei 11 reprezentanți 
fotbalului local. Jocul, 
ră să fie de un nivel 
iitativ corespunzător, 
plăcut în cea mai 
parte a desfășurării

După ce am urmărit în
treaga partidă am ajuns 
la concluzia că 
Farului nu s-a 
unei superiorități 
tate în întîlnirea 
deoarece perioadele de do
minare au alternat. Farul 
a beneficiat de 7 cornere 
față de 5 ale Corvinului, 
și a expediat la poartă 18 
lovituri față de 16 ale hu- 
nedorenilor. Prin urmare 
aspectul jocului a fost mai 
mult egal și un rezultat 
care să consemneze aceas
tă egalitate ar fi fost
mult mai echitabil. lată
însă că imediat după re
luarea jocului, în repriza 
a doua, Atoroianu se stre
coară cri abilitate printre 
apărătorii noștri și tri
mite cu capul în plasă o 
centrare de pe stînga oe- 
nită de la coechipierul său 
Sever. Golul nu poate fi 
imputat niei apărătorilor, 
nici portarului Nicuiescu,

număr 
recunoscuți

ln 
în- 
pe 
ai 

fă- 
ca- 

a
mare 
sale

victoria 
datorit 

manifes- 
directă.

Mai multă 
seriozitate

CATEGORIA A

deoarece faza s-a desfășu
rat rapid Nici una din
tre cele două echipe nil a 
reușit să înscrie un alt 
punct cu toate că încer
cări s-au mai făcut. Ata- 
canților noștri le-a lipsit 
și de această dată deci
zia în acțiuni, alteori s-au 
pripit și n-au reușit să 
concretizeze. Trebuie să 
mai semnalăm și jocul 
destul de fantezist a lui

cu în minutul 65 și Po
pescu în minutul 68 ra
tează de puțin. Trebuie să 
consemnăm și faptul că 
în minutul 78 Constanti- 
nescu singur cu portarul 
a fost împins în careu 
dar arbitrul n-a acordat 
lovitura de pedeapsă, Cor
vinul a jucat ultimele 10 
minute cu un jucător în 
minus, deoarece fundașul 
Nicuiescu II s-a acciden-

Stadion 9 Mai Constanța.
Spectatori 16.009.
Arbitru Gh. Dumitrescu — București, neatent 

slab ajutat de colegii săi de la tușă.
A marcat: Moroianu (mirt. 47).
FARUL: Roman — Strat on,

— Stancu, Datcu — Moroianu, 
Dumitru, Sever.

CORVINUL; Nicuiescu I —
pescu, Coiciu — Balint, NaCu — Pop, Constanii- 
nesc'u, Tătaru, Vatani, Zanca.

Sf

Brînzei, Fior eseu 
Nunu, Ciosescu,

Nicuiescu II, Po-

Constantinescu în această 
partidă, și să combatem 
cu hotărire înclinația ta
lentatului jucător al Gor- 
vinului spre un joc indi
vidual și pe alocuri încăr
cat de complicații inutile.

Corvinul a ; 
multe ocazii de 
destul de clare, 
primul minut de 
stantinescu face

avut tnai 
marcare 

Chiar în 
joc Con- 
o cursă 

rapidă și centrează, dar 
Zanca nu mai reușește să 
ajungă la balon care este 
degajat. In minutul 7 a- 
celași Constantinescu dri
blează doi apărători, dar 
de 
ge 
tul
40,

tat și a ieșit din joc. In 
repriza a doua Tătaru a 
schimbat pe Nacu în pos
tul de half stînga, acesta 
a trecut stoper, iar Po
pescu a ocupat locul ce
lui dintîi în centrul liniei 
de atac.

După înfrîngerea de la 
Constanța Corvinul este 
situat la jumătatea clasa
mentului cu 7 puncte în 
8 partide. Față de întîlni- 
rile grele pe care le-a a- 
vut de disputat pînă acum 
poziția echipei
este destul de bună, 
duminica viitoare ne 
teaptă o întîlnire 
de dificilă la 
In jocul echipei 
festă tendința

la numai 8 metri tra- 
afarâ. Pop in minu- 
9, Vatani în minutul 
din nou Gonstantines-

noastre 
dar 
aș- 

extrem
București, 
se mani-

pozitivă

♦ ♦♦<

UN BUN EXEMPLU
început 
numai 

din o- 
di.n în-

Tînărul Mihai Gheor- 
gheoni este un boxer al 
cărui nume au 
să-l cunoască nu 
iubitorii sportului 
rașul nostru, ci
treaga țară, chiar și cei 
din țările vecine și prie
tene (R.P. Ungară, R.P. 
Bulgaria). El și-a cîști
gat Un frumos prestigiu 
sportiv și calitățile lui fi
zice, seriozitatea cu care 
se pregătește, tehnica și 
talentul său, cît și tinere
țea (are abia 21 ani) sînt 
factori care îndreptățesc 
cele mai frumoase speran
țe în viitorul său.

Dar Mihai Gheorghio
ni nu este numai un bo
xer cu remarcabile cali
tăți, ci și un muncilor 
destoinic. A copilărit aici, 
în Hunedoara, a crescut 
odată cu orașul și uzina 
noastră siderurgică. Aici 
a urmat cursurile școlii 
profesionale, pregăiindu- 
se cu seriozitate și stă
ruință pentru oiață, După 
absolvire, acum trei ani, 
a trecut să lucreze ca 
strungar în secția vechiu
lui laminor de 800 mm. 
Tovarășii săi de muncă îl 
aplaudă cu dragoste în

ring și îl încurajează căl
duros, dar îl prețuiesc si 
pentru hărnicia lui de lu
crător.

Pare surprinzător, dar 
prima pasiune sportivă a 
lui Mihai Gheorghicni n-a 
fost boxul, ci... fotbalul ți 
voleiul. Abia în anul hei 
al uceniciei ia școală a 
fost îndemnat să-și încer
ce puterea in ring. In pri
mul său meci oficial (ca 
junior, tot la categoria 
grea) a obținut o decizie 
de egalitate. Era abia 
după o lună și jumătate 
de antrenament I După al
tă lună și jumătate se 
clasează al doilea junior 
din țară, date care anun
țau sportivul de 
de astăzi. In anii 
mă tînărul boxer 
rean a cîștigat
frumoase. O decizie 
tuită acordată adversaru
lui său, Vasile Mariuțan, 
l-a împiedecat în această 
vară să îmbrace tricoul 
de campion republican. In 
recentul turneu întreprins 
în R.P. Ungară de echi
pa noastră de tineret, 
Gheorghioni a cîștigat de
tașat în fața celor doi 
adversari care i-au fost

opuși, obținind 
menea numai i 
întrecerile din cadrul 
pei Federației" 
în curs de desfășurare.

Mihai Gheorghioni, bo
xerul puternic. Mihai 
Gheorghioni, strungarul 
harnic, este un exemplu 
de sportiv adevărat, mîn- 
drie a tuturor sportivilor 
din orașul nostru

I. FLORIAN

I de ase- 
succese in 

„Cu- 
care sînt

Atitudini

valoare 
din ur- 
hunedo- 
■succese 

gra-

nesportive
In parlida de duminica 

trecută dintre echipele de 
categorie regională A 3. 
Corvinul și Rapid Deva 
jucătorul 
Marin de Ia A.S. 
nul a refuzat să 
teren motivînd 
prin neincluderea 
mație a colegului 
echipă Sîntion.

Aceasta este o atitudine 
condamnabilă a jucătoru
lui Constantinescu. Alcă
tuirea echipei cade în 
responsabilitatea antreno
rului.

Constantinescu 
®orvi- 

iasă pe 
refuzul 
in fer- 
său de

imprimată de antrenor 
către acțiuni de atac ra
pide, către o ofensivă 
permanentă, iar nu o apă
rare strictă lipsită de ori
zont. O parte din jucă
torii tineri cuprinși in lot 
au fost folosiți în diferite 
partide (Popescu, Cuteanu, 
Vatani) și dacă ei nu au 
dat totdeauna satisfacție 
în întregime aceasta se 
datorește mai degrabă 
lipsei de experiență deci: 
lipsei de calități tehnice 
ale acestor jucători. Antre
norul Corvinului, tovarășul 
llie Savu, promovează cu 
destul curaj pe tinerii ju
cători și aceasta este o 
orientare bună în activi
tatea sa. Problemele pe 
care antrenorul le-a avut 
în alcătuirea formației au 
fost dintre cele mai com
plicate, deoarece rînd pe 
rind s-au accidentat mai 
mulți jucători, dintre com- 
ponenții de bază, atît apă
rători cit și înaintași (Ni
cuiescu I, Nicuiescu II, 
C.oiciu, Molnar, Radu Tu- 
.dor, Anton). De aceea re
zultatele înregistrate de 
echipa noastră trebuie a- 
preciate și prin prizma a- 
cestor defecțiuni neaștep
tate, niciodată totul echi
pei nefiind complet.

In partida de ieri de 
la Constanța cei mai buni 
jucători ai celor două e- 
chipe au fost Floreseu, 
Atoroianu și Sever (Fa
rul) Nacu, Tătaru, Zanca 
(Corvinul).

G. ZOLD
♦------

Juniorii se afirmă
Din nou juniorii clubu

lui Corvinul au obținut o 
victorie detașată. Intîlnind 
într-un joc oficial de fot
bal din cadrul campiona
tului regional pe juniorii 
echipei Dacia Orăștie ei 
au terminat învingători cu 
scorul de 6—0.

Puținii spectatori care 
au asistat duminică la 
partida de fotbal dintre 
echipele Corvinul (rezer
ve) și Dacia Orăștie au 
plecat dezamăgiți de la 
stadion, l-a nemulțumit 
nu numai rezultatul de e- 
galitate (4—1) dar și fe
lul cum s-au comportat 
majoritatea înaintașilor e- 
chipei hunedorene. In afa
ră de Radu Tudor și Pet- 
culescu — un tînăr taleri- 
tat cu perspective — cei
lalți ataeanți au jucat 
toarte slab, sui. nivelul 
unei echipe regionale.

Altfel cum sc explică 
faptul că formația: Ra
du — Beldeanu, Izghirea- 
r.u, Gavrilă — Grajdaa, 
Oprea — Dâuciulescu, 
Petculescu, Cuteanu, Radu 
Tndor, Sîntioii — a obți
nut în fața unei echipe 
de valoare modestă, care 
activează în campionatul 
regional, un rezultat egal ? 
Să fie oare desconsidera
rea adversarului ? Atunci 
e grav.
.Este timpul ca echipa 
de rezervă să obțină re
zultate de valoarea jucă
torilor care o alcătuiesc. 
Nu este admis unei e- 
chipe în care sînt urniți 
jucători cu pretenții de a 
face parte di.i prima echi
pă, să obțină rezultate 
atît de slabe. C'i’a- dacă' 
rezultatul nu contează în 
clasament, este vorba de 
prestigiul clubului. De ce 
nu joacă toți cu aceeași 
seriozitate ca Izghircanu, 
Grăjdan și Radu Tutor ?

Jocurile echipei de re
zervă stal a ultimă veri
ficare, sau mai 
spus treapta de 
vare în prima 
Consideră oare 
lescu și Cuteanu
făcut totul pentru a 
dreptăți speranțele 
sau pus în ei? Dacă în 
fața unor apărători de re
giune nu s-au putut des
curca atunci ce vor face 
în fața celor din echipele 
de primă categorie ?

corect 
prorno- 
echipă. 

Dănciu- 
că au

în
carc

REZULTATE TEHNICE
Dinamo Bacău — Progresul 1-0 (0-0) ; Rapid 

— Petrolul 0-0 (0-0) ; Farul — Corvinul 1-0 (0-0), 
C.C.A. — Știința Timisoara 1-0 (0-0) ; Știința 

S.

Etapa viitoare

Iuț
iși -

— St. roșu Or. Sta lin
— Dinamo București 2-2

1-3 (0-2) 
(1-2) ;

; C.S.M.:
Minerul

.T.A. 1-0 (0-0).
CLASAMENTUL^:

1 Dinamo București 8 5 3 0 14; 6 13
2 C.C.A. 8 6 0 2 26:13 12
3 U. T. Arad 8 5 1 2 16- 9 11
4 Rapid 8 3 4 1 13: 9 10
5 Petrolul 8 3 4 1 12. 9 10
6 Dinamo Bacău 8 4 0 4 15:14 8
7 St. roșu Or. Stalin 8 3 1 4 16:15 7
8 Corvinul 8 3 1 4 11:14 7
9 C.S.M.S. Iași 7 2 1 4 13:14 6

10 Progresul București 8 2 2 4 14:20 6
11 Minerul Lupeni 8 3 0 5 10:17 6
12 Farul Constanța 8 2 2 4 13:22 6
13 Știința Cluj 7 2 1 4 11:14 5
11 Știința Timișoara 8 1 1 6 10:18 3

(30 octombrie)
Petrolul — Știința Cluj; St. roșu Or. Stalin — 

Dinamo Bacău; Progresul— C.S.M.S. Iași; Minerul 
— Rapid ; Știința Timișoara — Faru,l Constanța ; 
U.T.A. — C.C.A.; Dinamo București — Corvinul.

Seria l-a
REZULTATE TEHNICE

Metalul Tîrgoviște — Dinamo Suceava 4—0 
C.S.M. Brăila — Poiana Cîmpina 2—0 
Dinamo Galați — St. reșie Bacău 1 — l 
Prahova Ploiești — Foresta Fălticeni 4—1
Flacăra Moreni — Rapid Focșani 1 — 1 
Rulmentul Bîrlad — S.N. Al. Constanța 1—0 
C.F.R. Pașcani — Unirea Iași

In clasament conduce Metalul
p., urmată de C.F.R. Pașcani cu 
Dinamo Galați 10 p. (8:7).

4—1
Tîrgoviște cu 
10 p. (17:9)

13

s e r 1 ft â.
REZULTATE TEHNICE
Tr. Severin —A.S. Acad. Militară 2—1
Obor — C.F.R. Roșiori 0—0

Drubeta
Dinamo
Gaz Metan Mediaș — C.S.M. Sibiu 1—C
Știința București — Știința Craiona 0—2
Chimia Făgăraș — Dinamo Pitești 1 — 1
C.S. Craiova — Metalul M.I.G. 5—1
Tract. Or. Stalin — Chimia Govora 0—0

In clasament conduce Știința Craiova cu II p, 
urmată de A.S. Acad. Militară cu 10 p. (18:10) 
Drubeta Tr. Severin 10 p. (11:13).

Seria a III~a

Ș]

REZULTATE TEHNICE
Aurul Brad — Ind. Sîr. C. Turzii 0—0 
A.M.E.F.A. — Jiul Petroșani 0—1 
G.S.M. Cluj — Mureșul Tg. Mureș 0—0 
Recolta Cărei — Ar ie șui Turda 0—0 
C.S.M. Baia Mare — .Gloria Bistrița 1—0 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița 3—0
C.S. Oradea — Dinamo Săsar 4—1

In clasament conduce Jiul Petroșani cu 11 
(12:6) urmată de Arieșul Turda cu 11 p. (11:6) 
Dinamo Săsar 10 p.

P- 
?•

Oțelarii chibzuiesc cum să-și facă 
viitorul mai luminos

(Urmare din pag. 2-a)

'întreținere a stîlpilor; in
troducerea ungerii centrale 
a agregatelor mecano-elec- 
trice și altele.

Pentru fiecare din aces
te probleme a fost numit 
un responsabil și un co
lectiv care-l ajută în re
zolvarea problemei , 
pective. Considerăm 
este important de a 
cunoaște felul cum 
atacată o problemă, 
ales finind cont de faptul 
că ea se cere a fi re
zolvată la nivelul cuceri
rilor tehnicii modere. Res
ponsabilul unei probleme 
împreună cu colectivul 
său studiază condițiile ac
tuale din oțelărie referi-

res- 
că
se 

este 
mai

toare la problema aflată 
în studiu; ce rezultate se 
obțin în prezent și ce îm
bunătățiri se pot aduce- 
Se acordă o atenție deo
sebită felului cum proble
mele respective, de pildă 
cele cuprinse în planul a- 
mintit, au fost soluționate 
pe o treaptă mai perfec
ționată în alte țări. In a- 
ceastă privință se consul
tă material bibliografic 
cerut de la Institutul de 
documentare tehnică. (Pen 
tru o informare mai ra
pidă, oțelarii au propus 
înființarea unei filiale 
I.D.T. la Hunedoara').

Fiecare conducător de 
colectiv, după ce este bine 
documentat în privința 
problemei pe care o cer-

cetează, prezintă un refe
rat în fața colectivului de 
ingineri, tehnicieni și mai
ștri. Discuțiile acestora 
îmbogățesc și mai mult 
documentarea autorului în 
căutarea celor mai avan
tajoase soluții de rezolva
re a tematicii respective. 
Iată o școală a experien
ței înaintate care urmăreș
te introducerea organizată 
a tehnicii noi. Cursurile 
acestei școli au loc in fie
care joi. In timp ce mun
citorii în fiecare joie trec 
într-o sală de cursuri a 
noului club și învață ne
încetat, inginerii, tehnicie
nii și maiștrii dezbat pro-

♦

blerne prvind introducerea 
tehnicii noi, privind ridi
carea nivelului tehnic al 
producției.

S-ar putea ca în acest 
articol să fie folosit prea 
des cuvîntul „nou“ Dar 
tocmai acest cuvînt carac
terizează oțel aria Martin 
nr. 1 și-i deschide perspec
tiva de viitor — introdu
cerea organizată a tehni
cii noi. Ceea ce se între
prinde acum va rodi trep
tat, în mod progresiv. 
Deci producția realizată în 
septembrie (sau cea care 
se va realiza în acest an 
sau în anul viitor) își are 
pregătit terenul din timp.

Iată ce se poate învă
ța din experiența unui co
lectiv fruntaș.

G. ILIES6U
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