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ADUNAREA FESTIVĂ DE LA TEATRUL NOU
Luni după-amiază în 

sala teatrului nou, a avut 
loc adunarea festivă con
sacrată celei de-a 43-a a- 
niversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octom
brie, despre însemnătatea 
căreia a vorbit tovarășul 
Frankfurt Tiberiu, secretar 
al comitetului orășenesc 
de partid Hunedoara.

In cuvîntul său vorbito
rul a arătat ce a însem
nat pentru omenire victo
ria marelui Octombrie, 
subliniind că socialismul, 
început în octombrie 1917, 
s-a dezvoltat în puternicul 
sistem mondial de astă
zi, cuprinzîtid o treime din 
omenire, și că mărețele 
victorii ale poporului so
vietic se datoresc condu
cerii de către Partidul 
Comunist al Uniunii So
vietice în frunte cu Co
mitetul său Central leni
nist. In continuare tova
rășul Frankfurt a arătat 
că, pășind alături de ce
lelalte țări socialiste în 
țara noastră — așa cum 
spunea tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la cel 
de-al IH-lea Congres al 
partidului — a fost crea
tă baza economică a so
cialismului.

A avut ioc apoi un bo- 
bat program artistic ia 
care și-au dat concursul 

formații aparținînd 1.C.S.H. 
și Casei orășenești de 
cultură.

Merită a fi apreciată 
temerara încercare — de 
altfel bine reușită — a 
colectivului de teatru de 
la I.C.S.H., de a pune în 
scenă fragmente din pie
sa „Orologiul Kremlinu
lui" care face parte din 
cunoscuta trilogie a lui

— ---------------- —-------------------

Să spui o poezie la serbare
...Iată-mă la ușa cla

sei unde se afla grupa 
mare ia grădinița cu orar 
redus nr. 3 din O.M. Ză
bava de cîteva minute în
ainte de a intra, nu-a 
adus în ureche cristalul 
vocilor de copii cintîud 
despre Noiembrie 7. Ver
sul era naiv dar cald, gla
surile nlăpinde dar vo
ioase ; „S-a sculat de 
vreme tata, /Oameni mul
ti cu el pornesc/ Umplu 
străzile cu cîntec/ Revoluția 
slăvesc 1", cît de sprințar 
a răsunat și cîntecui „Pri
viți copii, trompeta sună!"

La serbarea copiilor de 
la grădinița nr. 3 s-au 
spus și multe poezii. Ro- 
dica Filimon o brunețică 

Nikolai Pogodin, in ta
bloul final cînd, impre
sionant și măreț, sunetele 
Internaționalei au inundat 
sala, oamenii muncii hu- 
nedoreni prezenți și-au 
spus cuvîntul de laudă 
— prin aplauze prelungi
te — pentru munca co
lectivului de teatru al în
treprinderii de construc
ții siderurgice Hunedoara.

cu ochi negri rotunzi ca 
doi năsturași sclipitori și 
părul strîns cu o pangli
că mare albă a recitat o 
poezie pentru păpușa ei; 
Nebela Tamara, Mona, 
cum îi spun copiii, o fe
tiță bălaie de o șchioapă, 
cu obraji rumeni, tucălați 
și un năsuc cîrn, ca și 
Dorel Popescu, un ștren
gar de 5 ani, cu ochi 
mari de peruzea s-au nu
mărat de asemenea prin
tre... recitatori. Și cît de 
gravi și încruntați erau I 
Doar nu e puțin lucru să 
fii la grădiniță și să spui 
poezii la serbarea de 7 
Noiembrie 1

DELIA BOGDAN

Urmărind aprofundarea 
cunoștințelor asupra isto
riei și activității P.M.R. 
de către elevii școlii medii 
mixte din orașul nostru, 
de curînd conducerea șco
lii,, organizația U.T.M. și 
instructorul superior de 
pionieri au luat inițiativa

----- --------- -—

„...In industria siderur
gică, producția de fontă 
în 1961 va ajunge la 
1.080.000 tone, iar cea de 
oțel la 2.100.000 tone — 
cu peste 300.000 tone mai 
mult decît în i960..."
(Din expunerea tovarășu- 

șului Gh. Gheorghiu- 
Dej ia plenara C.C. al 
P.M.R. din 31 oct. a.c ).

ca sala pionierilor din 
cadrul școlii să devină 
sală de studiu a istoriei 
P.M.R. După studiul fa
cultativ al istoriei, al ac
tivității partidului nostru 
și al discuțiilor ce vor 
avea loc, pionierii vor pu
tea viziona în această sală 
diafilme documentare.

Muncitorii din combinat 
se străduiesc ca în cinstea 
conferinței organizației de 
partid din C.S.H. să ob
țină succese tot mai mari 
în muncă. Dăm mai jos 
cîțioa dintre muncitorii 
fruntași :

NEDELCU NICOLAE 
laminorul 800. De la în
ceputul anului piuă în 
prezent schimbul de care 
răspunde a dat peste plan 
6.250 tone laminate.

HAN'GAN MI HAI 
laminorul 650 — schim
bul în care lucrează 
(schimbul inginerului Cer- 
nei) este fruntaș. Zilnic 
acest schimb obține o de
pășire față de sarcinile de 
plan de cel puțin 34 la 
sută.

— --------------------- -------------- -----------

Succes lucrărilor conferinței 
de partid pe combinat

Conferința organizației 
de partid din combinat, ce 
va avea loc sîmbătă și 
duminică, constituie un e- 
veniment de mare însem
nătate în viața și activi
tatea organizațiilor de 
partid, a tuturor comuniș
tilor din această puternică 
întreprindere.

Cu această ocazie, co
mitetul de. partid va pre
zenta în fața delegaților 
organizațiilor de bază o 
dare de seamă asupra ac
tivității sale desfășurate 
timp de un an de zile în 
sprijinul rezolvării multi
plelor sarcini economice ce 
au revenit acestui impor
tant combinat siderurgic 
în cursul anului 1950.

Faptul că secțiile tur
nătoria de fontă, construc
ții metalice și-au îndepli
nit planul anual de pro
ducție înainte cu două 
luni, că furnaliștii, oțela- 
rii și laminatorii au dat 
peste prevederile planului 
zeci de mii de tone fontă, 

oțel și laminate, că peste 
90 la sută din totalul sa- 
lariaților combinatului sînt 
antrenați în întrecerea so
cialistă.' se datorește in 
bună măsură comitetului 
de partid, care a știut să 
ridice întreaga activitate 
de partid la nivelul ce
rințelor sporite ale pro
ducției.

Delegații nor trebui ca 
în cuvîntul lor să anali
zeze în mod critic și au
tocritic succesele obținute 
de către comitetul de 
partid, să scoată la ivea
lă cu curaj lipsurile ma
nifestate în munca de par
tid și să oină cu propuneri 
care să ducă la îmbună
tățirea întregii activități 
politico-economice în com
binat.

Conferința va trebui să 
pună un accent deosebit 
pe sarcinile economice 
sporite din anul 1961 ce 
stau în fața siderurgiștilor,

Prima cunoștință au fă
cut-o intr-una din zi
lele lunii septembrie a 
anului 1953 aici, la Hu
nedoara. Cum „Maxima" 
nr. 325.024 mai purta 
amprentele celor ce-i 
dăduseră viață, iar in 
inima macaragiului lo- 
nete Constantin ardea 
dorința de a porni ia 
drum cu o mașină nouă,

mii și mii de m.c. de 
păinînt și a ridicat alte 
mii de tone de mate
riale din prefabricate și 
utilaje din oțel, muncă 
care astăzi se întruchi
pează în mărețele con
strucții siderurgice ce 
au fost înălțate în ulti
mii ani.

Meritul comunistului 
lonete Constantin nu

portul mult timp, colec
tivul de maiștrii și teh
nicieni din eșalonul 6 al 
trustului de utilaj greu 
— Hunedoara, a propus 
ca reparația să se facă 
aici. Irecînd la muncă, 
echipa de reparații din 
care nu a lipsit o cli
pă nici comunistul lo
nete Constantin, căruia 
i-a fost greu să se des-

crări de bună calitate.
— Astăzi, spunea to

varășul lonete Constan
tin cînd a pornit din 
nou la drum cu mașina 
eu și „Maxima" pără
sim curtea eșalonului 
cu forțe noi, mai pu
ternice. Alături de a-

ceastă mașină pe care 
am îndrăgit-o atît de 
mult încă din clipa în 
care am luat-o în pri
mire, voi face tot ceea 
ce îmi stă în putință 
pentru a da tot spriji
nul la înfăptuirea noilor 
obiective industriale ce

urmează să se ridice în 
anii viitori la Hunedoa
ra.

VINT1LA NICOLAE

MEREU ÎMPREUNĂ
între ei s-a legat pe 
loc, chiar din acea zi, 
o adevărată „prietenie" 
cum de obicei se întîm- 
plă înlre doi tovarăși a- 
propiați, credincioși unul 
celuilalt...

In cei 7 ani care s-au 
scurs de atunci, mașina 
și omul au fost mereu 
împreună. Intîi, au lu
crat pe șantierul lami
norului biuming, apoi 
ia laminorul de 650 
mm. cuptorul Martin de 
400 tone și în multe al
te locuri ale Hunedoa
rei. Mînuită cu iscu
sință și îngrijită cu 
mare atenție, „.Maxima" 
comunistului lonete a 
ținut, ca și ei, pas cu 
marile cerințe. In condi
ții grele de sol și cli
mă, acest om a excaoat

constă numai în price
perea dovedită în con
ducerea uriașei mașini, 
ci și în felul cum el a 
știut să o îngrijească. 
Datorită acestui fapt, în 
decurs de 7 ani planul 
de producție al excava
torului a fost depășit 
lună de lună, prețul de 
cost redus simțitor, iar 
ciclul de funcționare a 
fost depășit cu 9000 ore, 
ceea ce a adus statu
lui o economie de 
200.006) lei.

După o muncă de ani 
și ani excavatorul „Ma
xima" a trebuit să intre 
în reparație capitală. 
Cum o astfel de repa
rație trebuia executată 
la „ARUG" București, 
lucru care costa scump 
și se pierdea cu trans-

partă de excavator, a 
reușit să execute întrea
ga reparație în bune 
condițiuni și să reducă 
timpul planificat cu 10 
zile. Prin reducerea tim
pului la reparații, înlă
turarea transportului ce 
urma să se facă pe 
C.F.R., recondiționarea 
unor piese și efectua
rea a numeroase ore 
de muncă voluntară, s-a 
economisit și suma de 
65.000 lei. In afară de 
munca asiduă a lui lo
nete Constantin, merită 
a fi evidențiate străda
niile tovarășilor Cons- 
tantinescu Ilie, Bikfalvi 
Anton, Banciu Nicolae, 
Dijmărescu loan, Arse- 
nescu Vasile, Tilea Ioan, 
Popescu Teodor și a 
altora care au făcut lu-

a căror realizare trebuie 
să constituie un imbold 
puternic în muncă.

Succes lucrărilor con
ferinței de partid pe com
binat !

Record 
la bluming
In dimineața zilei de 

4 noiembrie a.c. corespon
dentul nostru voluntar Ar- 
mașu Viorel a comunicat 
telefonic redacției că în 
noaptea ce trecuse schim
bul inginerului Pătrașcu 
Aurel de la laminorul blu
ming reușise să lamineze 
239 lingouri. A doua zi 
la sfîrșitul primului 
schimb, un alt corespon
dent — Doboly Tiberiu — 
a informat redacția des
pre un nou și valoros 
succes al laminatorilor din 
schimbul inginerului Mar- 
cu Ilie care au laminat 
253 lingouri. Mergînd pe 
linia consolidării recordu
lui înregistrat, muncitorii 
și tehnicienii acestui 
schtrau au reușit ca în 
cursul zilei de 7 noiem
brie să lamineze un nu
măr de 252 lingouri.
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Totul a început de la o 
discuție obișnuită despre 
economii...

In biroul de lucru al 
tovarășului Zaharia Jeni- 
câ, șeful șantierului nr. 
4 de construcții civile, 
mai erau 4 oameni: 'ingi
nerii Cotleț Vasile și Fira 
Ștefan, Nazarin Arnold, 
secretarul organizației de 
partid și Boeru Grigore, 
președintele comitetului 
sindical.

— ...Sînt de părere să 
materializăm economiile ce 
le realizăm în anul aces
ta prin construirea unui 
bloc cu 24 apartamente.

— Bună idee — încu
viință toy;. Nazarin Ar
nold. In felul acesta, mun
citorii văd concret, ce im
portante sînt economiile ce 
le obțin la reducerea con
sumului specific de mate
riale.

.......  1 p»--.. „

Unde sînt brigăzile 
artistice de agitație?

Iii perioada de pregă
tire a concursului — faza 
pe întreprindere și faza 
pe oraș — brigăzile artis
tice de agitație de ia 
C.S.H. s-au bucurat de o 
frumoasă apreciere în riu- 
dut oamenilor muncii din 
orașul nostru. Cum de a- 
tunci au trecut cîeva luni 
și brigăzile artistice au 
încetat de a se mai pro
duce în fața spectatorilor, 
multi hunedoreni care le- 
au acordat toată simpatia 
își pun acum, și pe bună 
dreptate, întrebarea : unde 
sînt brigăzile artistice de 
agitație ?

Unei astfel de întrebări 
ar trebui să răspundă 
comisia muncii culturale 
din comitetul sindicatului 
C.S.H. Pinâ la răspuns, 
cîteva amănunte, Ne Pom 
referi în special la cele 
două brigăzi artistice din 
secțiile uzinei cocso-chi- 
mice,

— Dacă reușim să fa
cem acest lucru, este o 
cinste pentru colectivul 
nostru, tovarășe fira I — 
își dădu părerea șeful 
șantierului.

— Vom reuși în mod 
sigur, reluă discuția ingi
nerul Fira Ștefan, cel care 
făcuse propunerea. Avem 
doar la bază experiența 
anului precedent, cînd am 
adus întreprinderii noas
tre o economie bănească 
de aproape un milion...

Oamenii au trecut apoi 
la concretizarea propu
nerii. Mai întîi au format 
un colectiv alcătuit din 
muncitori fruntași, ingine
ri și tehnicieni, care timp 
de două luni consecutiv a 
studiat rezervele interne 
din incinta șantierului și 
au întocmit documentația 
corespunzătoare. Așa sa 
putut constata că la fie-

Creată cu mai bine de 
un an și jumătate în ur
mă, brigada artistică de 
agitație de ia secțiile chi
mice și laborator devenise 
cunoscută nu numai în 
combinat, ci chiar și în 
împrejurimile Hunedoarei. 
La locul de producție ea 
îndreptase multe lucruri. 
Tinerii Bezdedeanu Romeo, 
Vișinică loan, Munteanu 
Mihai, Belu Elena, Coman 
Elena, Luca Oscar spriji
niți de organizația sindi
cală și de L'.T.M. au mun
cit cu multă tragere de 
inimă, atît în pregătirea 
repertoriului cît și ca in
terpret!. Astfel la con
cursul — faza pe oraș — 
brigada artistică de agita
ție de la secțiile chimice 
și laborator s-a clasat pe 
locul 11,

A doua brigadă artistică 
de agitație a fost cea de

(Continuări tn pag. 4.a) 

care apartament se poate 
tace o economic de 1.200 
lei.

Documentația, împreună 
cu planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice au fost 
puse în discuția colectivu
lui de constructori, cu 
ocazia unei consfătuiri de 
producție. Muncitorii au 
dezbătut pe larg docu
mentația tehnică și au pre
zentat propuneri valoroa
se. Materialul documentar 
a fost aprobat în unani
mitate de constructori 
care și-au luat angaja
mente concrete, mobiliza
toare pentru construirea 
Llocului din economii.

...De atunci au trecut' 
cîteva luni. In acest in
terval de timp, zidarii, 
tencuitorii, dulgherii, fie- 
rarii-betoniști și ceilalți 
muncitori, dînd un avînt 
și mai mare întrecerii so
cialiste pe profesii s-au 
ocupat cu simț gospodă
resc de realizarea inițiati
vei de a construi un bloc 
cu 24 de apartamente mi
litai din economii.

Fiecare constructor și-a 
adus partea lui modestă 
de contribuție la înălțarea 
blocului: Dîr'ea Damian, 
Sonleiter SamoiI, Păsărelu 
Constantin, Hoca Petru, 
Nazarin Andrei și mulți 
alții. Ei au economisit 
cantități importante de 
materiale pe care le-au 
folosit la blocul nr. 89. 
lată numai cîteva dintre 
ele: 195.9C0 cărămizi, 93 
tone ciment, 28,400 m.c. 
cherestea, 19 tone oțel be
ton, 21 m.c. var pastă, 
248 m.c, pietriș și 456 
m.c. nisip.

Constructorii execută lu
crările blocului prin mun
că patriotică. Biroul orga
nizației U.T.M. a înmînat 
la 50 tineri insigna de 
„Brigadier al muncii pa
triotice", care au prestat 
cite 100 ore muncă volun
tară. Printre purtătorii a- 
cesteia se numără tovară
șii Napău Simion, fierar- 
betonist. Gara Gheorghe, 

zidar, .Moldovan Nicolae, 
dulgher...

In cinstea zilei de 7 
Noiembrie, constructorii 
s au angajat să grăbeas
că lucrările blocului nr. 
89. Ca urmare, ei au ob
ținut rezultate bune. Au 
ridicat blocul din econo
mii la roșu. Tencuielile 
interioare și exterioare au 
avansat în procent de 70 
la sută, iar tîmplăria — 
ușile și ferestrele, au fost 
montate în proporție de 
98 la sută. Acum, mun
citorii lucrează de zor la 
instalația sanitară și cea 
electrică.

Intr-ana din zilele tre
cute, un om s-a adresat 
unui constructor să-i spu
nă care este blocul din e- 
conomii. I l-a arătat: „Ui- 
tați-l“. Acesta era tovară
șul Ionescu Vaier de la 
Petroșani, care în luna a- 
prilie a acestui an a luat 
parte la consfătuirea or
ganizată de I.C.S.H. cu 
privire la extinderea ini
țiativei „Să construim, un 
bloc cu 24 de apartamente 
mimai din economii". A 
rămas plăcut impresionat 
de hotărîrea acestui co
lectiv de constructori 
care a dat viață unei ini
țiative ce și-a căpătat fai
mă printre constructorii 
de locuințe din regiunea 
noastră. Și poate că atun
ci, tovarășul lonescti și-o 
fi reamintit cuvintele to
varășului Zaharia Jenică, 
șeful șantierului nr. 4, a- 
dresatr participanților la 
consfătuirea din aprilie : 
„Veniți la noi in preajma 
zilei de 7 Noiembrie și 
veți vedea blocul cu nr. 
89 din economii aproape 
terminat".

Intr-adevăr, inițiativa 
constructorilor de aici .se 
materializează pe zi ce 
trece. La sfîrșitul lunii 
noiembrie 1960, colectiv.d 
de muncă de pe șantie
rul nr. 4 va da în folo
sință primul bloc con
struit de ei din economiile 
realizate..

V. DRAGOM1R

Cei ce 
pregătesc 
trenurile 

de turnare...

Modul în care se lu
crează la hala de pregă
tire a lingotierelor de la 
oțelăria veclie este cît se 
poate de deosebit, față de 
alte sectoare de muncă 
din combinat.

Operațiile de etanșare, 
curățire a ansamblelor
de turnare se fac cu
multă grijă. Datorită a- 
cestui fapt erupțiile au
scăzut în 1960, față
de 1959 cu 60 la siî- 
tă. In acest sens meri
tă a fi subliniat aportul 
adus de muncitorii din e- 
cliipete tovarășilor Tătara 
Constantin, Milian Ilie, 
cei din brigada condusă 
de Toma Iordan precum 
și macaragiii Betoș fa
nase, rarisiu Alarin și 
alții.

Cu toate că colectivul 
de muncă de la hala de 
pregătire a lingofierelor 
sprijină neîntrerupt acti
vitatea oțelarilor din sec
ția I-a și obțin unele suc
cese în procesul de pro
ducție, ei însă nu an fă
cut pînă în prezent totul 
ca să fie la înălțimea sar
cinilor ce le stau in față. 
La prețul de cost de pil
dă, în luna septembrie au 
avut depășiri la utilajele 
de turnare de peste 
185.0013 lei, aceeași situa
ție mențiuîndu-se și în 
luna octombrie.

Șefii de brigadă, mai
strul, macaragiii, împreu
nă cu întreg colectivul de 
muncă sînt chemați să 
depună eforturi susținute 
care să fie încununate de 
succese în exploatarea ra
țională a materialelor și 
materiilor prime care con
cură la realizarea unei 
producții de calitate și cu 
un preț de cost scăzut.

Opinie de masă împotriva 
elementelor necinstite

Urmărind evitarea a- au luat măsurile cuve- 
bateriior săvîrșite de a- nite.
numiți cetățeni de ia ....
regume ae comportare Gll SpiijillUl C6tă|0llilOr 
și conviețuire socială și 
pentru a face mai bine 
cunoscute unele legi și 
articole, organele de nu- 
li.ie organizează perio
dic consiăiuiri cu popu
lația. De curînd, a avut 
loc o asemenea consfă
tuire cu cetățenii din 
cartierul O. I. Referatul 
prezentat și 
au rezultat faptul 
majoritatea 
a cetățenilor 
exemple de comportare. 
Ei respectă cu strictețe 
legile statului și iau a- 
titudine combativă împo
triva celor ce săvirșesc 
abateri.

discuțiile 
că 

covir^itoare 
constituie

Conturbă liniștea

v In cadrul consfătuirii 
> a fost dezbătută ati- 
/ tuci irita unor cetățeni ca 
Î' Antonescu Raveca și a 

ficei sale (din cabana 
nr. 10) care duc o mâ
ță ușuratică. Organizîad 
noaptea chefuri scanda
loase cu diferiți cetățeni, 
conturbă liniștea pub.i-

• ' că și deranjează pe te- 
* cini în timpul odihnei, 
i Au fost aspru criticați 
1 și cetățenii Doruj loze-

P fina din cabana nr. 34 
f și Gheza Mihai din ca- 
' bana nr. 5, care în mod 
» repetat găzduiesc dife- 
\ riți infractori care au 
> încercat să se stabileas- 
J că în orașul nostru. Ei 
7 s-ait izbit însă de vigi- 
> lența oamenilor muncii 
/ cinstiți care au sezisat 
) la timp starea de fapte 
/ organelor de miliție care 

au tosMescoperite 
elementele necinstite

Un serios sprijin a/ 
acordat .popu.auu în' 
descoperirea unor ele-) 
mente, rămășițe ale tre-i 
cutuiui, care in ioc sa\ 
se încadreze în procesați 
de producție, sa mun-C 
ceașcă cinstit, își bazau/ 
existența pe furturi. Li
nul dintre aceștia a fost) 
Dostănțean Vasile, dine 
bulevardul Traian nr.\ 
34, care în cursul anu-4 
lui acesta a fost auto? 
rut a o serie de furtu-/ 
ri din locuințele cetățe- ? 
nilor. Prins, în timp ce J 
ieșea pe poarta unei 
locuințe cu două gea- ț 
mantane cu lucruri fu- ? 
rate, a fost deferit jus- / 
tiției, gâsiudu-și astfel 3 
locul căutat : a fost con-') 
damnat la 7 ani indii- • 
soare corecționaiă. 
elemente de acest 
ca Preda loan din 
turi, Raznatoyski 
și Stere Gheorghe,
Zlaști, spărgînd locuiți-4 
țeie unor cetățeni au) 
fost demascați de oa 3 
menii muncii cinstiți și) 
prinși asupra lapiekrj 
de organele miliției. liA 
prezent infractorii se a i 
Hă sub cercetări, in aș r 
teptarea răsplatei cuve-' 
uite. De asemenea cuț 
ajutorul cetățenilor a\ 
fost descoperit și lur-< 
caș Aurel, din tabăra? 
blunting, care în decurs/ 
de cîteva luni, urmărindî 
pe cetățenii ce făceau, 
cumpărături în magazi-) 
rte sau diferite localurit 
publice, fura bicicletele^ 
acestora lăsate afară, j

TEPEȘ CONSTANTINI

Alte

Bui-,

ui..

La începutul anului 
I960, colectivul de muncă 
âl întreprinderii de con
strucții siderurgice —- Hu- 
tiedoafa a chemat la în
trecere socialistă țțe ftiuu- 
citofii, inginerii Și tehni
cienii din cadrul, Intre- 
pfnderii de construcții me
talurgice ți montaj , din 
Reșița cu obiective con
crete și mobilizatoare, ca
re sâ ducă la mărirea pro
ducției, creșterea producti
vității muncii și reducerea 
prețului de cost al con
strucțiilor industriale și so 
cial-culturale.

Redăm mai Jos cîteva 
aspecte din activitatea 
unuia dintre șantierele de 
construcții hunedorene ca
re se preocupă intens de 
materializarea obiectivelor 
ce stau la baza acestei în
treceri.

Organizind 
mai bine forțele 

de muncă
Conducerea tehnico-ad- 

ministrativă a șantierului 
nr. 2 — I.C.S.H. și-a con
centrat atenția în direcția 
predării la termenele sta
bilite a unor obiective fî- 
?ice, ducerii Ifi îndeplini
re a planului de culturi 

tehnico-organfzatofice, pri
vind creșterea productivi
tății muticii și redtlcefea 
prețului de cost. Pentru a- 
tingerea acestui stop, ă 
fost nevoie de un colectiv 
unit, bine Organizat, ca
pabil să dea viață sarci
nilor de producție tot 
mai sporite, lată de ce 
s-a pus accent deosebit pe 
organizarea temeinică a 
forțelor de muncă în ca
drul tuturor locurilor și 
sectoarelor de producție.

Astfel, comitetul sindi
cal, împreună cu conduce
rea șantierului, sut în
drumarea permanentă a 
organizației de partid, s-a 
ccupat cu coirtiniihate de 
extinderea întrecerii socia
liste, reușind sâ mobili
zeze în această întrecere 
94 la sută din tota
lul muncitorilor, Iu raza 
de activitate a șantierului 
zidarii, dulgherii, fierarii- 
betoniști și ceilalți mun
citori au fost încadrați în 
58 brigăzi de producție, 
51 brigăzi de tineret, 7 
brigăzi complexe și de 
specialitate. .

întrecerea a deschis 
cîmp larg extinderii mun
cii în acord, ceea ce a 
dus la scurtarea terttietle- 
lor de. construcție „a unor 
obiective Importante, cura

ÎNTRECEREA — 
factor mobilizator m producție

sînt cuptoarele nr. 7-9 de 
la bluming, liniile ferate 
din Zonă O.S.M, 11, cup
torul nr. 4 ăi noii oțelă- 
rii, clubul și cantina — 
bluming, regularizarea rîu- 
lul Cerna și altele. Multe 
dintre lucrările amintite 
au fost executate la un 
nivel tehnic superior și 
de calitate corespunză
toare.

Rezultatele obținute p-in 
predarea la vreme a unor 
lucrări se mal datorase 
ridicării necont-nit; a gra
dului de calificare profe
sională și a experi.-r.ții 
muncilorilor. Ca urmare, 
constructorii de cale fera
tă, canalizatorii, dulgherii, 
zidarii și fierarii-betoniști 
au depășit cu regularitate 
normele de producție în 
medie cu cîte 30 la sută.

Datorită efortului colec
tiv al muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, 
șantierul a obținut pe tri
mestrul 111 o corelație 
justă a indicilor de plan, 
în ceea ce privește crește
rea producției, productivi

tății rriuncii etc. De pildă, 
productivitatea muncii a 
crescut în aceăstă perioa
dă cu 19,4 la sută.

Urmărind îndeaproape 
succesele obținute în în
trecerea socialistă, comite
tul sindical și conduce
rea șantierului au acor
dat titlul de fruntaș în 
muncă unui număr de 48 
de muncitori. Printre a- 
ceștia se număra tovarășii 
Schuster Martin, Deca 
Ion, Kovacs Domocos, 
Krich loan, Potcovaru 
Constantin și alții. Un 
mare rol Î11 stimularea 
fruntașilor spre obținerea 
de succese și mai mari în 
muncă l-a avut sistemul 
de premiere. Muncitorii 
care s-au distins In mod 
deosebit în producție au 
primit premii din fondul 
de 1 la sută al șantieru
lui suma de 29.850 lei, 
precum și alte stimulente 
morale. Ca o consecință 
firească a acestui lucru, 
numărul celor ce-și pun 
în. valoare întreaga lor 
capacitate de muncă a 

început să crească simți
tor.

Rezervele interne 
izvor de economii

Călătizindu-se după sar
cinile trasate de cel de-al 
Hl-lea Congres al parti
dului cu privire la redu
cerea prețului de cost în 
construcții, colectivul de 
muncă al șantierului nr. 
2 a pus în centrul acti
vității sale descoperirea 
și valorificarea rezerve
lor interne — cale sigură 
de obținere ă unor eco
nomii importante în pro
ducție. In acest sens, ' o 
comisie alcătuită din mun
citori fruntași, ingineri și 
tehnicieni cu experiență 
ati studiat cîtva timp 
posibilitățile exist nte. Pe 
baza unui plan defalcat 
pe loturi s-a trecut apoi 
la fapte.

Succesele obținute pe 
linia valorificării rezerve
lor interne au devenit a- 
cum grăitoare. De pildă, 

în cadrul lotului I, la 
tencuielile exterioare ale 
coșurilor de fum s-au e- 
cononiisit cîte 4.650 trup, 
mortar de ciment prin fo
losirea cofrajelor glisante; 
lotul nr. 2, datorită folo
sirii zgurei și a altor ma
teriale din resurse interne 
a economisit 36.000 lei.

Lupta pentru valorifi
carea resurselor a căpătat 
lună de lună o amploare 
și mai mare. Muncitorii 
din raza lotului nr. 3 au 
obținut și ei rezultate 
bune pe această linie, La 
îttzidirea cuptorului nr. 9, 
adine de la bluming prin 
buna organizare a frontu
lui de lucru, reducerea 
pierderilor admise la ma
teriale refractare, înlocui
rea stratului de pietriș și 
bolovani la drenaje cu 
alte materiale mai ieftine, 
schimbarea soluției la e- 
xecuția transfercarului de 
la bluming, înlocuirea 
mortarului de var cu mor
tar de argilă și folosirea 
pămîntului excavat ca tun- 
pilitură la noul laminor 
de 450 mm., constructorii 
au realizat o economie de 
21W ie'.

O atenție deosebită au 
acordat muncitorii din ca
drul șantierului și înlo
cuirii materialelor mai 
scumpe sau a celor defi
citare cu altele mai iefti
ne. Astfel la unele lucră
ri se folosește cu succes 
balastul rezultat din să
păturile efectuate lă funda
ția laminorului de sîrină. 
La pregătirea terenului în 
vederea turnării betoanclor 
ciclopiene se întrebuin
țează blocuri de zgură 
in tocul pietrei brute, etc, 

Materializarea măsurilor 
luate de conducerea șan
tierului a făcut ca în tri
mestrul ill al anului luGC, 
să se realizeze o economie 
la prețul de cost în va
loare de 1.589,000 lei. t?‘ 
fondul de economii va 
spori continuu daca co
lectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de 
aici își vor consacra toa
te forțele lor producției, 
pentru a îndeplini cu suc
ces sarcinile economice ce 
le revin pe anul curent ș 
de a cîștiga locul întîi îi 
întrecerea anuala cu eon 
structorii reșijeni;
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MUNCA DE PARTID LA NIVELUL SARCINILOR ACTUALE
Roabele activității 

de partid
Trecîiid în revistă acti

vitatea desfășurată timp 
de un an de zile de către 
comitetul de partid, darea 
de seamă a scos în evi
dență că de la ultimele ale
geri și pină în prezent, în- 
trea ;a muncă de partid 
a fost îndreptată în pri
mul rînd spre îndeplinirea 
plamiiui de producție la 
toți indicii, realizarea an
gajamentelor, punerea în 
funcție înainte de termen 
a obiectivelor industriale 
și social culturale, îmbu
nătățirea din punct de ve
dere calitativ a tuturor lu
crărilor și reducerea cos
tului construcțiilor.

Ca urmare a măsurilor 
luate de comitetul de par-

1, de conducerea între

Tovarășul Covaliov Cornel prezentînd darea 
de seamă la conferința organizației de partid.

prinderii, harnicul colec
tiv de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la I.C.S.H,, 
în perioada dintre cele 
două conferințe, a dat în 
exploatare importante o- 
biective siderurgice cum 
Sînt, bateria a 111-a de 
Cocs, 3 cuptoare adîrtci, 
distileria de gudroane, cup
torul Martin de 400 tone, 
bateria a Il-a carbofltild, 
turnătoria de lingotiere, 
Un număr de peste 130 
construcții industriale și 
social culturale. Un merit 
deosebit revine colectivu
lui din cadrul grupului 4 
construcții civile, care în 
dimineața zilei în care 

a avut loc conferin
ța de partid, și-a în
deplinit planul anual de 
producție, dînd spre folo
sință 714 apartamente.

Punerea în exploatare a 
obiectivelor industriale și 
social-culturale, a fost po
sibilă datorită faptului că 
la realizarea lor a fost a- 
trasă întreaga masă de 
constructori, munca pe 
șantiere desfășurîndu-se 
minuțios organizată. In 
permanență au participat 
la întrecerea socialistă în 
medie 90 la sută din nu
mărul total al muncitori
lor. care au fost organi
zați în 375 brigăzi de 
producție. O dezvoltare 
puternică a luat întrecerea 
socialistă ne prc.fedi Ast
fel. la I.C.S.H., există în 
momentul de față, 44 bri
găzi de acest fel care 
cuprind 593 muncitori 

îmbucurător est1, faptul că 
ia primeie rînduri în în
trecere s-au aiiuat in per
manență comuniștii - ca 
Brănișteanu Titi, Mănescu 
Vaier, Grigori'; Vasile. 
Marian Ștefan, Mâlancea 
Teodor, Roșea 41 xaudru, 
Weber Andrei, Cliicoș Con* 
stantin, Hațegan Viigil, 
AlbU Avram, Ștefăniuc 
Mihai și multi alții, care 
prin exemplul lor perso
nal au mobilizat și pe cei
lalți constructori la înde
plinirea sarcinilor de pro
ducție.

Comitetul de partid a 
acordat o atenție deosebi
tă urmăririi mișcării de 
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Pe marginea lucrărilor conferinței organizației de partid I.C.S.H.
Simbătă și duminică s-au desfășurat, in sala frumos pavoazată a clu

bului „Filimon Sirbu" din O.T., lucrările conferinței organizației de partid de 
la I.C.S.H.

La conferință au luat parte tovarășii Colceru Aron prim-secretar al 
comitetului orășenesc de partid, Frankfurt Tiberiu secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid, Ardeleanu Ioan președintele comitetului executiv al sfa
tului popular orășenesc, Ceruencovici Mihai președintele consiliului sindical 
local, Cătană Nicolae directorul general al combinatului siderurgic Hune
doara, Cogan Alexandru directorul întreprinderii de construcții a cambialu
lui siderurgic din Galați, numeroși alți invitați și delegați ai organinzațiilor 
de......................... ’

tar

bază din I.C.S.H.
După alegerea organelor conferinței, tovarășul Covaliov Cornel secre- 

ai comitetului de partid de la I.C.S.H. a prezentat darea de seamă:

inovații, îndrumînd comi
tetul de întreprindere și 
conducerea tehnică a 
I.C.S.H. pentru ca aceas
tă activitate să fie cît 
mai rodnică. Așa se face 
că de ia începutul anului 
și pînă în prezent, au 
fost înregistrate 157 pro
puneri de inovații și per
fecționări tehnice în pro
ducție, din care 98 au și 
îos. aplicate, aducînd în
treprinderii economii post- 
calculate în valoare de 
3.150.(100 lei. Printre ino
vatorii de frunte se nu
mără tovarășii Korcek Au
gustin, Poienaru Gheorghe, 
Szdlosi Gheorghe, Matei 
loan, Georgescu loan, Al
bit Avram, Stanciu Be- 
nedik, Coti Emeric, Po
pescu Stelian și alții.

Neajunsuri ce trebuie 
lichidate

Conferința a atras aten
ția asupra telului cum a 
fost îndeplinită sarcina 
reducerii prețului de cost 
al construcțiilor. Deși în 
aceasta direcție, a subli
niat darea de seamă pre
cum și numeroși vorbitori 
printre care tovarășul Fol- 
ticska Francisc, directorul 
general al I.C.S.H., Has- 
cal Herman reprezen
tantul Ministerului Indus
triei Grele și alții — la 
unele șantiere cum sînt 
construcții 1, electrotehnic, 
instalații s-au obținut re
zultate bune, totuși sarci
na reducerii prețului de 
cost pe întreprindere n-a 
fost realizată. Nerealiza- 
rea acestei sarcini se da- 
torește în cea mai mare 
măsură faptului că, pe 
șantierele I.C.S.H. utila
jele nu sînt folosite la ca
pacitatea lor maximă, iar 
uneori se întîmplă ca să 
fie comandate de către 
conducerile șantierelor, fără 
nici un rost, diferite ă- 
parăte și utilaje, ca pînă 

la urmă să se renunțe la 
ele. Așa s-a întîmplat la 
șantierul construcții 4, 
cînd conducerea acestui 
șantier a cerut de urgen
ță să i se aducă pompe 
și instalații mecanizate 
pentru mortar, ca imediat 
după instalare sa se re
nunțe la tolosirea lor. E- 
xetnple de acest fel au 
lost arătate de mai mulți 
vorbitori.

De asemeni, din dezba
teri a reieșit că, pe unele 
șantiere de construcții 
disciplina iasă încă mult 
de dorit. In acest sens 
s-a arătat că în decursul 
celor 9 luni pe htu\.g 
I.C.S.H. s-au înregistrai 
9.709 absențe neuioiivale. 
Indisciplina este în gene- 
rti|l caracteristică acelor 
șantiere unde nici sarcina 
reducerii prețului de cost 
nu s-a realizai cum sînt: 
construcțiile 2, 3, 4 și 
montaj. La aceste șantie
re, dacă din partea condu
cerilor tehnico-administra- 
tive n-a existat o preocu
pare în acest sens, apoi 
nici birourile organizațiilor 
de bază nu au făcut a- 
proape nimic. De aceea 
conferința a atras a- 
tenția noului organ ca să 
pună un accent în activi
tatea sa de viitor pe îm
bunătățirea muncii de 
partid, pe șantierele respec
tive.

Pentru aceste deficiențe 
precum și pentru alte lip
suri manifestate în acti
vitatea lor, conferința a 
criticat de asemenea pe 
tovarășii Cogan Alexandru 
fostul director general al 
I.C.S.H., Raica Zoltan di
rectorul tehnic, Gheorghiu 
I. Vasile directorul conta
bilității și Mihai Constan
tin șeful serviciului preț 
de cost, care nu au luat 
cele mai eficace măsuri în 
ce privește respectarea 
disciplinei financiare și so
cialiste a muncii.

Față de această situa
ție o parte din vină au 
avut-o însă tovarășii Go- 
valiov Cornel, Enoiu Con
stantin, Tuțu Iulian, Bo- 
can Iosif, Tănase loan și 
Boca Dumitru membrii ai 
comitetului de partid, că
rora conferința le-a dat 
tot ajutorul.

Să întărim munca 
internă de partid

Meritul deosebit al co
mitetului de partid este 
acela că în decursul ac
tivității sale a militat în 
permanență pentru ridica
rea muncii de partid la 

Un aspect din sală.

un nivel tot mai înalt.
Conferința a apreciat 

că primirea în partid a 
148 noi membri și 129 can
didați dintre constructorii 
fruntași, a adus un nou 
suflu în rîndul organiza
țiilor de partid de la 
I.C.S.H. Datorită acestui 
fapt în adunările de par» 
tid se pun în discuții cele 
mai semnificative proble
me, care sînt dezbătute 
cu mult simț de răspun
dere, luîndu-se apoi ho- 
tărîri corespunzătoare care, 
aplicate, contribuie din 
plin la îndeplinirea sar
cinilor.

La îmbunătățirea acti
vității organizațiilor de 

bază a contribuit comite
tul de partid care a știut 
să conducă și să îndrume 
cu pricepere activitatea a- 
cestora. In decursul in
tervalului de la alegerile 
din anul trecut și pînă în 
prezent, au arătat nume
roși vorbitori, comitetul de 
partid a analizat stilul de 
muncă al birourilor orga
nizațiilor de Lază de la 
construcții 1, 2, direcția 
administrativă, montaj și 
altejle, contribuind astfel 
la ridicarea prestigiului a- 
cestor organizații de bază.

Cu tot ajutorul primit 
din partea comitetului de 
partid, a reieșit din dez
baterile conferinței, că bi
roul organizației de bază 
de la A.C.R. n-a ținut cont 
de recomandările făcute 
de organul superior. Așa 
se face că între tovarășii 
Brudiu Dumitru, Ionescu 
Vasile, Amariei Vasile 
membri ai biroului, au 
existat tot timpul discuții 
neprincipiale, care au înfrî- 
nat munca de partid de 
aici. Văzînd această situa
ție comuniștii de la A.C.R. 
cu ocazia adunărilor de a- 
legeri nu i-au mai reales 
în birou.

La grupul 2 construe',ii 
fostul secretar al organi

zației de bază tovarășul 
Tănase loan, neținînd sea
ma de principiile muncii 
colective, a desfășurat o 
muncă sectară care, desi
gur, n-a putut să aibă 
decît urmări negative în 
munca biroului și a orga
nizației de partid. Mai 
grav este faptul că tova
rășul Boca Dumitru mem
bru al comitetului de par
tid, care face parte din 
organizația de cază la a- 
cest grup, în loc să aju
te biroul pentru remedie
rea acestui neajuns, a con
tribuit chiar el la menți
nerea muncii sectare. Pen- 

tru lipsurile manifestate a- 
cești tovarăși, n-au mai 
fost realeși în organele 
conducătoare de partid.

Este un merit al orga
nizațiilor de bază că în 
ultimul timp au luat ati
tudini hotărîte împotriva 
lipsurilor și abaterilor de 
la linia partidului săvîr- 
șite de unii membri și 
candidați de partid. Astfel, 
au fost aplicate sancțiuni 
de partid unora ca Țîrlea 
Constantin, Bongiu Pom
pei, Spătarii Leon, Pre- 
de.șteanu Marian, Ignat 
Viorel și Răzmeriță Aurel 
pentru nesinceritate mani
festată față de partid.

Faptul că în organizați
ile de bază se dezbat cele 
mai semnificative proble
me, că membrii și car.di- 
dații de partid iau atitu
dini hotărîte împotriva lip
surilor, dovedește maturi
tatea politică a lor. La 
dobîndirea acestei maturi
tăți a contribuit din plin 
și comitetul de partid, 
care în tot timpul activi
tății sale, a știut să tri
mită pe membrii săi jos, 
în mijlocul constructorilor, 
reușind astfel să cunoască 
munca și viața acestora, 
lipsurile și greutățile ivi
te pe parcurs și să ia mă
surile cele mai eficace și 
la timp.

Din discuțiile purhite 
de tovarășii Apostol 
Gheorghe, Soare Constan
tin și alții a reieșit ca, 
la rîndul său cornii., iul de 
partid, în decursul acti
vității sale, a primit un 
ajutor prețios din partea 
meinlrjlor biroului comite
tului orășenesc, care au 
venit de multe ori în or
ganizațiile de partid de la 
I.C.S.H., indicînd măsuri 
concrete pentru rezolvarea 
celor mai complicate pro
bleme privind mutica po
litică, organizatorică și dc 
propagandă.

Luînd cuvîntul în în
cheiere, tovarășul Fran
kfurt Tiberiu secretar al 
comitetului orășenesc de 
partid a arătat:

Ne bucură nespus de 
mult faptul că în periao- 
da aceasta, de la alege
rile din anul trecut și pînă 
acum, munca comitetu
lui de partid s-a îmbu
nătățit simțitor, ceea ce 
a făcut să ridice întreaga 
activitate de partid de la 
I.C.S.H. Ia un nivel înalt. 
Tocmai datorită influenței

G. ZOLD

(Continuare în pag. 4-a)

In foto montajul nostru de la stînga la dreapta: delegatul MALANCEA TEODOR în cuvîntul său a subliniat preocu parea comitetului de partl.l față de problema p'o’ec- 
țlei muncii: tovarășul SOARE CONSTANTIN a făcut propuneri prețioase pentru îmbunătățirea muncii de partid la atelierele centrale de reparații: reprezentantul șantierului moi! 
iaj BALAN 1OAN a raportat conferinței că sectorul în Care lucrează și-a îndeplinit planul anual de producție în ziua de 4 noiembrie j delegatul NICULESCIJ JOAN a Vorbii 
despre necesitatea întăririi rlndnrllor partidului, prin primirea de noi membri și candidați din rîndul eonetrurtorilw.
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(Urmare din pag. 3-a)

muncii de partid, a ac
tivității fiecărui comunist, 
s-a reușit să fie mobiliza
tă întreaga masă de con
structori, care dind dova
dă de o atitudine eroică 
față de muncă, a reușit 
să ridice obiective indus
triale gigantice, intr-un 
timp scurt și de calitate 
bună.

După ce vorbitorul a 
dat citeva exemple eloc
vente în acest sens a feli
citat conferința și prin 
conferință toți constructo
rii de la I.C.S.H. pentru 
rezultatele minunate obți
nute in producție.

In continuare tovarășul 
Frankfurt Tiberiu a scos 
la iveală cauzele existentei 
unor lipsuri pe șantierele 
de construcții cum ar fi, 
slaba munca politică des
fășurată în sprijinul redu
cerii prețului de cost al 
construcțiilor, îmbunătățirii 
calității lor, lichidării in
disciplinei ce mai există 
pe unle șantiere etc. O- 
prindu-se asupra lipsurilor 
manifestate în munca de 
partid vorbitorul a spus :

Este necesar ca să lichi
dăm cdată pentru totdeau
na lipsurile de genul ce
lor manifestate de birou
rile organizațiilor de bază 
de la AGR. și construc
ții 2, unde secretarii a- 
cestora nu se achitau con
știincios de sarcinile în
credințate, iar ceilalți 
membri ai birourilor se 
împăcau cu lipsurile aces
tea. Orice împăcare cu 
lipsurile existente în mun
ca de partid, nu face alt
ceva decît că înfrînează 
mersul nostru înainte.

In încheiere vorbitorul 
a arătat că în anul 1961 
în fața I.C.S.H. stau sar
cini mărețe a căror înde
plinire cere un efort sus

ținut din partea fiecărui 
constructor Practica a do
vedit că atunci cînd exis
tă o preocupare atentă 
din partea organizațiilor 
de partid, a comuniștilor, 
ele pot fi îndeplinite. Apoi, 
tovarășul Frankfurt T. a

Intr-una din pauze, participanții la conferință discută.

Citi}!
S' 
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urat succes noului organ, 
asigurînd conferința că și 
în viitor comitetul orășe
nesc de partid, biroul său 
va da tot sprijinul comi
tetului de partid de la 
I.C.S.H.

Punîndu-se la vot, con

Noi blocuri muncitorești
In aceste zile, constructorii de pe șantierul 

nr. 1 I.C.S.H. vor da în folosință oamenilor mun
cii noi locuințe. Este vorba de blocurile nr. 105 și 
113 cu cîte 24 apartamente fiecare din cvartalul
poșta nouă. Printre brigăzile care au lucrat intens 
la terminarea lor se numără cea de parchetari 
condusă de Bartoș Bela, brigada de zugravi a lui 
Petraș Petru și altele.

ferința a apreciat ca bună 
activitatea desfășurată timp 
de un an de către comite
tul de partid.

S-a ales noul comitet, 
iar ca secretar a fost re
ales tovarășul Covaliov 
Cornel.

e

A1R1NE1 1OAN
corespondent

Campionatul 
orășenesc

Duminică s-a desfășu
rat etapa a Vil-a (ultima 
din sezonul de toamnă) a 
campionatului orășenesc 
de fotbal. Iată rezultatele 
înregistrate : Bluming — 
Mecanic I. G. S. H. 2— 
0; A. S. A. - I.C .S. H. 
Gălan 5—2; Energetic 
— Șantierul 3—0; Mu
reșul — Siderurgia 1—0. 
In clasament pe primele 
locuri se află echipa Blu
ming cu 10 puncte (gola
veraj 14:8) urmată de 

Unde sînf brigăzile artistice
(Urmare din pag. 2-a) să ai be doar grijă de mo-

la secția baterii care pro
misese un început bun. 
Maistrul Cioran Nicolae, 
Diaconescu Mircea, șef de 
echipă la întreținere, prim- 
încălzitorul Biscăreanu Voi 
cu, tinerele Onica Florica, 
Simeria Alexandra și alți 
membri ai brigăzii dove
diseră voință și (ceea ce 
este și mai important) 
destulă inițiativă. Primele 
programe prezentate în 
fața colectivului de mun
că, cu unele excepții, au 
fost apreciate. Ele au mul
țumit și pe responsabilul 
cu munca culturală din co
mitetul sindicatului G.S.F1.

Atît însă. De cîteva luni 
brigăzile artistice de agi
tație de la baterii și cea 
de la secțiile chimice și 
laborator n-au mai avui 
nici un fel de activitate. 
Asta pentru că elanul lor 
n-a găsit sprijinul cuvenit 
din partea comisiei mun
cii culturale pe întreprin
dere. Tinerii ce alcătuiau 
brigada de la baterie au 
solicitat de multe ori aju
torul unui instructor. Co
misia muncii culturale a 
comitetului sindicatului 
C.S.H. i-a asigurat ca ei 

A.S.A. tot cu 10 puncte 
(golaveraj 19:13).

Curs de 
arbitri

Comitetul U.C.F.S. Oră
șenesc Hunedoara organi
zează în perioada lunilor 
de iarnă un curs de arbi
trii pentru fotbal, care va 
începe la 15 noiembrie. 
Cei care doresc să parti
cipe la acest curs vor de
pune cereri de înscriere Ia 
U.C.F.S. pînă la data a- 
mintită.

♦ ♦♦«

bilizare, pe data cind va 
sosi instructorul (pe a- 
tunci tovarășul lancovici). 
De cîte ori s-au adunat 
in sala de repetiții la col
țul roșu, instructorul nu 
și-a făcut apariția. Sin
gurul care s-a deplasat 
de cîteva ori și a dat 
unele îndrumări — spun 
cocsarii — a fost tovară
șul Crișan Pavel, condu
cătorul artistic al echipei 
de teatru amator.

O slabă revenire se 
constată în activitatea 
brigăzii artistice de la 
secțiile chimice și labora
tor, unde există de altfel 
și cîteva texte reinoite și 
unde se spune că se pre
gătește prima ieșire pen
tru săptămîna viitoare. 
Rezultate nu promit însă. 
Se constată aici o totală 
lipsă de îndrumare in 
munca artistică a brigăzii 
și de mobilizare în ace
lași timp a tinerilor cu 
deprinderi și talent în 
munca culturală, pentru 
învățatul rolurilor. Râs-

Concurs al lotului 
de tenis de masă

Va începe curînd dispu
tarea campionatului regio
nal de tenis de masă. In 
vederea alcătuirii echipelor 
formate din cei mai buni 
jucători care activează în 
rîndurile sportivilor colec
tivelor din orașul nostru, 
asociațiile vor depune în
scrieri nominale pînă la 
15 noiembrie pentru echi
pe de cîte 3 plus 2 ju
cători (băieți și fete). Cei 
înscriși vor participa după 
aceea la un concurs de 
selecție.

de agitație?
punderea revine pe de o 
parte responsabilului bri
găzii, tovarășul inginer 
Suciu Sorin care manifes
tă dezinteres și lipsă 
răspundere în ducerea iu 
îndeplinire a sarcinii în
credințate, iar pe de altă 
parte responsabilului cu 
munca culturală din co
mitetul de secție, tovară
șul Dan Ioan, tovarășului 
Baloșin Victor secretarul 
organizației II. T. M. și 
tovarășului Pușcaș loan, 
responsabilul comisiei 
muncii culturale dn comi
tetul sindicatului C.S.H.

Comitetul sindicatului 
C.S.H. a numit nu de 
mult ca instructor artistic 
pe tovarășul Busuioc Au
rel, tînăr bine pregătit 
și de la care brigăzile ar
tistice de agitație din sec
țiile combinatului așteaptă 
să primească un ajutor 
prețios. Este și necesar ca 
acest ajutor să fie cît 
mai eficace, să-și arate 
roadele printr-o înfiorare 
a activității tuturor brigă
zilor artistice de agitație 
din C.S.H.

********m*m**m*o****«*******«****h«****»*«**
Adunarea generală de 

dare de seamă și alegeri 
a organizației de bază 
din secția laminorului de 
650 mm. a dezbătut cu 
mult simț de răspundere, 
activitatea desfășurată de 
la alegerile anterioare și 
pînă în prezent, și a sta
bilit măsurile ce trebuie 
luate pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor 
sporite pe 1961.

Atît darea de seamă, 
cît și discuțiile purtate, 
au dovedit un înalt simț 
de răspundere, pentru în
treaga activitate desfășu
rată de către organizația 
de bază, în vederea reali
zării sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate în 
cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P.MR.

In cuaîntul lor tovară
șul Clej Nicodim, Marian 
Petru, Voinea Ioan și alții 
au artat că datorită ac
tivității competente a or
ganizației de bază, a bi
roului său, comuniștii au 
avut în centrul preocupă
rilor problemele economi
ce : realizarea înainte de 
termen a planului de pro
ducție, calitatea laminate
lor, reducerea prețului de 
cost etc.

Exercitînd conducerea 
activității economice, or
ganizația de bază a lami
norului de 650 mm. a stu
diat cu ajutorul conducerii 
tehnice, a activului fără 
de partid, măsurile cele 
mai importante ce trebuie 
luate pentru îndeplinirea 
ritmică a planului. Dato
rită muncii consecvente și 
calificate a organizației 
de bază, planul de lami
nate a fost realizat și 
chiar depășit cu peste 
22.000 tone față de 17.000 
tone cît constituia anga
jamentul. Indicii de utili
zare a agregatelor au 
crescut cu aproape 20 ia 
sută, iar calitatea lamina
telor a fost și ea îmbu
nătățită, lucru ce se re
flectă în depășirea planu
lui de expediere.

Aceste rezultate puteau 
însă să fie și mai mari 
dacă organizația de bază, 
conducerea tehnico-admi- 
nistrativă manifestă și 
mai mută atenție față de 
toate aspectele muncii, de 
care depinde realizarea tu
turor sarcinilor economice. 
Printre cele mai pronun
țate deficiențe, care au 
împiedicat obținerea unor 
rezultate^ și mai bune, în

cnlllitDill profesionale 
so I se acorde atenua cuvenită

lupta pentru creșterea 
producției de laminate, de 
bună calitate și mai iefti
ne, se enumeră — au ară
tat tovarășii Dărămuș Ion, 
Ilea loan, Zamfira Gheor- 
ghe și alții — problema 
calificării muncitorilor și 
tehnicienilor precum și în
tărirea disciplinei în pro
ducție.

Ținînd cont că lamino
rul de 650 mm. este un 
agregat nou, agregat ce 
nu a existat încă în țară, 
era firesc ca preocuparea 
centrală a organizației de 
bază și a conducerii ad
ministrative să o consti
tuie măsurile ce asigură 
cunoașterea cît mai bine 
a procesului muncii, a con
dițiilor de reparație, asi
gurînd astfel o activitate 
cît mai sigură și calificată 
a tuturor laminatorilor, o 
creșere și mai vizibilă a 
indicilor de utilizare. Deși 
s-a cunoscut această de
ficiență, totuși biroul or

ganizației de bază, con
ducerea administrativă a 
secției, cît și organizația 
sindicală, s-au mulțumit 
doar cu fixarea unui plan 
cu teme corespunzătoare 
cerințelor secției și a unor 
lecturi, fără însă să in
siste cu maximul de exi
gență pentru aplicarea ce
lor hotărîte. In astfel de 
împrejurări nu s-a putut 
asigura calificarea între
gului colectiv, ceea ce a 
produs unele greutăți și 
au întîrziat diferite repa
rații.

La această deficiență se 
adaugă și slaba preocu
pare pentru educarea tu
turor muncitorilor și ri
dicarea conștiinței socia
liste față de muncă. Di
feritele întîrzieri, absențe 
nemotivate, acte de indis
ciplină, introducerea de 
băuturi spirtoase în sec
ție de către unii lucrători, 
a făcut ea procesul de 
muncă să nu se desfășoa

re în conformitate cu ce
rințele secției și a posibi
lităților ce le oferă acest 
minunat agregat de mare 
capacitate.

Soluția cea mai des fo
losită a fost sancționarea 
sau chiar scoaterea din 
secție a celor ce au făcut 
acte de indisciplină. Fără 
îndoială, față de toți acei 
ce se abat de la discipli
na socialistă în muncă, 
trebuie să se ia măsuri, 
să se creeze o opinie, dar 
se pare că nu este totuși 
cea mai indicată formă 
aceea de a înlătura ime
diat pe cei ce greșesc.

Nu există oare suficien
te metode, care pot asi
gura educarea celor ce 
păstrează încă, în felul 
lor de a se comporta, ră
mășițe ale mentalităților 
trecutului ? Nu putea oare 
acest puternic colecția, 
să-i ajute, să-i îndrepte, 
în loc de a-i înlătura? Se 
înțelege că obligația or

ganizației de bază, a tu
turor comuniștilor, trebuia 
să fie aceea de a face tot 
posibilul pentru reeduca
rea lor și numai atunci 
cînd s-au convins că nici 
ajutorul tovărășesc acor
dat în mai multe cazuri 
nu-i ajută, să procedeze 
la sancțiuni cum ar fi în
lăturarea din servici. Dar 
și în acest caz, să trans
forme această măsură din- 
tr-un lucru administrativ. 
Intr-o puternică formă de 
educare, asigurînd astfel 
celor ce manifestă lipsu
ri asemănătoare, o școală 
de îndreptare și celui în
depărtat o posibilitate de 
a-și da seama de gravita
tea lipsurilor sale.

Analizînd cu răspunderea 
caracteristică comuniștilor 
activitatea desfășurată de 
către organizația de bază 
în probleme economice și 
studiind cu multă atenție 
sarcinile ce stau în fața 
colectivului de muncă al 
laminorului de 650 mm. pe 
anul 1961, participanții la 
adunarea generală, au a- 
rătat că există încă mari 
rezerve în această secție, 
care descoperite și folosi
te cu răspundere, pot asi
gura fără prea mari greu

tăți realizarea sarcinilor 
de plan pentru anul viitor.

Pentru realizarea sarci
nilor sporite este necesar 
ca noul organ să acorde 
maximum de atenție pro
blemelor de producție și 
în mod deosebit ridicării 
continue a nivelului de 
pregătire profesională, să 
întărească disciplina în 
producție, să organizeze, 
cu stabilirea unor obiecti
ve bine precizate, între
cerea socialistă și pe pro
fesii, să stimuleze mai pu
ternic mișcarea de inova
ții și raționalizări.

O parte dintre tovarășii 
prezenți Ia adunare, au 
arătat că există toate po
sibilitățile ca încă din 
noiembrie sau decembrie 
să se asigure indicii de 
utilizare și producția pre
văzută pentru anul viitor, 
asigurînd astfel ca din 
ianuarie să se lamineze 
cantitatea prevăzută și 
chiar să se depășească cu 
cel puțin 10 tone în fie
care zi, pe fiecare schimb.

Apreciind munca birou
lui organizației de bază 
a secției laminorului de 
650 mm., comuniștii au 
calificat-o ca bună și au 
reales ca secretar pe to
varășul Fotescu Dumitru.
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