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„...In 1961 va fi con
struită și dată în folosin
ță o suprafață locuibilă 
de 1,1 milioane m.p., co
respunzătoare cu cea. 
37.000 apartamente, ceea 
ce reprezintă o creștere 
de peste 20 la sută față 
de rezultatele anuiui în 
curs...".

(Din expunerea tova
rășului Gh. Gheor-
ghiu-Dej la plenara
C.C. al P.M.R. din 

31 octombrie a.c.)

Instructaj privind sarcinile 
planului pe 1961

de partid Hu- 
a avut loc un 

cu secretarii 
organizațiilor de 
directorii între-

Zilele trecute, în sala 
de ședințe a comitetului 

șenesc
joara, 

instructaj 
birourilor 
bază și
prinderilor productive din 
orașul nostru, privind pre
lucrarea cifrelor de plan 
pe anul 1961, întocmirea 
planurilor tehnico-organi- 
zatorice și respectiv a 
planurilor de măsuri, la 
organizațiile comerciale.

Cu acest prilej, tovară
șii Iacob Ladislau, .secre
tar al comitetului orășe
nesc P.M.R., Ardeleanu 
Ioan, președintele sfatului 
popular orășenesc, și Cer- 
vencovici Mihai, 
dintele consiliului local al 
sindicatelor, au dat unele 
indicații, în lumina expu
nerii prezentată de tova- 
âșul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, la plenara C.C. al 
P.M.R. din 31 octombrie 
1960 și a plenarei comi
tetului regional de partid, 
care a avut loc de ctirînd.

In cuvîntul lor, partfr 
cipanții la discuții 
exprimat încrederea 
mobilizînd mai bine 
lectivele de muncă și

luptînd pentru punerea în 
valoare a rezervelor in
terne inepuizabile, sarci
nile pentru anul 1960, vor 
fi îndeplinite înainte de 
termen, iar noile cifre fi
xate pentru anul ț961 
realizabile.

sînt

preșe-

și-au 
că 

co-

Alarți 15 noiembrie 
în sala colțului roșu 
.sectorului turnătorii 
combinat a avut loc i 
dunăre, la care au 
parte peste 300 de 
citori, ingineri și tehnicie
ni. Cu această ocazie, in
ginerul Vulpescu Dumitru, 
șeful sectorului a pus în 
dezbaterea colectivului de 
ibuncă sarcinile planului 
de producție pe anul vi
itor.

Subliniind caracterul mo 
bilizator al planului de 
producție pe anul 1961, 
colectivul turnătoriei și-a 
luat angajamentul de a-1 
îndeplini în 11 luni și de 
a realiza economii la pre
țul de cost în valoare de 
500.000 lei.

a.c, 
al 

din 
o a- 
luat 

inun-

radioactivi 
în siderurgie
Mergînd pe drumul in

troducerii progresului teh
nic, siderurgiștii hunedo- 
reni au început să folo
sească experimental izoto
pi radioactivi. In colabo
rare cu specialiști de la 
Institutul de fizică atomi
că din București se fac 
încercări la furnalul nr. 1 
recent reconstruit. In sco
pul cunoașterii procesului 
de uzură al zidăriei fur
nalului s-a introdus în 
etalajul de la furnal izo
topi radioactivi. Acest lu
cru ajută pe furnaliști să 
cunoască din timp gradul 
de uzură al zidăriei re
fractare și măsurile ce 
trebuie luate.

De asemeni în scopul 
determinării provenienței 
incluziunilor . nemetalice, 
la oțelăria nr. 1 s-au in
trodus izotopi radioactivi 
în mortarul cu care se 
formează trenurile de tur
nare. Acest procedeu ști
ințific va avea mare efect 
asupra calității oțelului.

La un obiectiv 
industrial

Unul dintre obiectivele 
industriale prevăzut 'a se 
construi la Hunedoara în 
decursul planului econo
mic de 6 ani este și la-

minorul de 450 ram. 
șantierul acestui laminor, 
constructorii din I.C.S.H. 
obțin succese tot mai în
semnate în întrecerea so
cialistă. De la începerea 
lucrărilor și pînă la data 
de 14 noiembrie 1960, ei 
au excavat 99.000 m.c. pă-

mint, au confecționat 4.500 
m.p. cofraje, au fasonat 
și montat 80 tone fier- 
beton și au turnat 6.300 
m.c. beton în fundațiile 
liniilor de sîrină și benzi 
ale noului laminor.

Rezultate bune au 
ținut muncitorii și în 
ce privesc lucrările 
organizare a șantierului.

ob- 
ceea 

de

---- Ei au amenajat 1.000 m.l.

în

Ciiifi în aeesf 
număr:

Succese deosebite
munca politică și e- 
conomică — Pe mar
ginea conferinței or
ganizației de partid 
din combinat.
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drumuri de acces, 2 sedii 
de lucru pentru loturi 
au montat un post 
transformator electric, 
tnuncă continuă să 
mențină fruntașe brigăzile 
conduse de tovarășii Krich 
loan, Weber .Matei, Gheor
ghe Ion, Fălcușan loan 
și altele.

Preocupare 
lăudabilă

Și 
de 
In 
se

ÎNTRE FURNALE ȘI OȚELĂRIE
Vom afirma un lucru 

cunoscut de toți atunci 
cînd vom reaminti că 
între furnale și cuptoarele 
Martin fonta face un po
pas de cîteva ore. Locul 
de popas îl constituie me- 
lanjorul.

Un melanjor este, în 
definitiv, tot un cuptor 
industrial. Ceea ce îl deo
sebește însă de alte agre
gate din aceeași catego
rie este scopul său. Dacă 
un furnal are destinația 
elaborării fontei, iar cup
torul Martin a oțelului — 
prin opoziție și pentru e- 
chilibru, am putea spune, 
melanjorul nu elaborează 
nimic, e doar un inter
mediar între polii siderur
giei, secția de furnale și 
sectorul oțelăriilor. 
un intermediar de 
importanță, fără de 
procesul siderurgic
dern nu poate fi închipuit. 
Diferitele șarje de fontă 
de la furnalele cele mari, 
B și 6 — uneori și de la 
Jurnalele vechi r- sînt a*

duse în melanjor, menți
nute la o temperatură con
stantă de aproximația 
1.250 grade, amestecate, o- 
mogenizate, pentru ca 
după aceea să fie din nou 
trecute 
tică in 
să dea

la topirea sistema- 
cuptorul Martin și 
oțelul.

prin
metri.
două agregate 
de dimensiuni 

bănuit, ca niște 
uriași în care

înăițime: 
Aci sînt

Dar 
primă 

care 
nio-

Hala melanjorului pri
vită de la distanță impre
sionează 
peste 50 
instalate 
identice 
greu de 
cilindrii
încap 600 tone fontă fier
binte. Cele două melan- 
joare funcționează pe rînd, 
operația de rezidire fiind 
un lucru complicat, de 
durată. Flacăra injectoa» 
relor păstrează baia me
talică la temperatura po
trivită și întreg acest

cuptor cît o casă de mare 
se basculează tăcut în ju
rul axului său la o simplă 
apăsare de buton.

..Acum, în dimineața de 
16 noiembrie, de la cup* 
torul 4 s-a cerut 
pentru afînare. In 
echipei de zidari 
meșterește înăuntrul 
lanjorului de rezervă, sînt 
în această 
abia cinci 
strul, șeful 
manevranți 
giu. Acești 
fiecare schimb alții — 
sigură bunul mers al sec
ției. Un șef de echipă 
harnic e utemistul Alu- 
poaie Gheorghe. Pe maca
ra lucrează utemistul Go- 
goneață Marin, sau Lazăr 
Mihai, comunist și lucră
tor 
de 
o
Pe 
în 
si

fontă 
afara 
care 
me-

hală imensă 
oameni: mai- 
de echipă, doi 
și un macara- 

einci — în
a-

îndemînatic. Oala 
fontă e ridicată cu 

mișcare lină adusă 
trenul de manevră și 

cîteva minute se va gă- 
în fața cuptorului 4.

Dacă oțelăria nouă Mar
tin are atîtea succese de 
seamă, dacă echipa prim* 
topitorului Ispaș Iulian a

elaborat în acest an 4.672 
tone peste plan, dacă e- 
chipele lui Brînzei Mihai, 
Karamalis Teodor, Opriș 
Avram și celelalte din 
sector obțin victorii în 
muncă, este și meritul to* 
varășilor care 
melanjor.

1.

lucrează la

FLORIAN

Nu de multă creme 
constructorii au dat în 
folosință noul Complex al 
cooperativei „Drum nou", 
In atelierul pentru repa
rarea aparatelor de ra
dio lucrează tehnicianul 
Rădic losif, Datorită 
preocupării care o are in 
muncă el asigură repara
ții de calitate, i

Muncitorii din cadrul 
întreprinderii miniere de 
talc-Hunedoara continuă 
să desfășoare intens în
trecerea socialistă pe pro
fesii, în scopul îndeplini
rii planului anual de pro
ducție cu o lună înainte 
de termen. Astfel, în pe
rioada 1-15 noiembrie a.c., 
colectivul de muncă de 
aici a sporit productivita
tea muncii cu 10,8 la
sută. Adăugind importante 
economii la cele realizate 
de la începutul anului va
loarea lor 
la 850.000

Datorită 
tocmai a 
conotnice încheiate, numă
rul întreprinderilor din 
țară care achiziționează 
talcul a sporit față de a* 
nul trecut. Ca urmare, în
treprinderea minieră a li
vrat acestor unități econo
mice 857 tone talc peste 
sarcina planificată.

totală se ridică 
lei.
respectării în- 
contractelor e-
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In întrecerea socialistă 
pentru mărirea productivi
tății muncii și reducerea 
prețului .de cost, pe pri
mele locuri au fost cla
sate echipele conduse de 
tovarășii Achim Aron, 
Herban Gh. Curtu, Vinca 
Lepădata, Rădoane Petru 
și Prodea Dumitru.

Succese ale 
tinerilor 

siderurgiști
Mobilizați și îndrumați 

în permanență de către 
organizațiile de bază 
U.T.M., tinerii din com
binatul siderurgic consa
cră o bună parte din tim
pul lor liber lărgirii ori
zontului de cunoștințe 
profesionale și diferitelor 
acțiuni de folos patriotic. 
De pildă, în cadrul sec
țiilor furnale II și repara
ții siderurgice s-au califi
cat 50 de tineri în me
seriile de topitori și su
dori, iar alți 140 tineri ur
mează 
cursurile de lăcătușerie și 
cercurile 
nic.

De asemenea, un 
număr de tineri, iau 
activă la muncile patrio
tice. In întrecere cu cele
lalte brigăzi patriotice din 
combinat tinerii de la dis
tileria de gudroane au 
prestat 2.300 ore muncă 
la nivelarea terenului, a- 
menajarea zonei de lîngă 
centrala termică și la co
lectarea unei cantități de 
11.000 kg. fier vechi. Tot
odată tinerii de la secția 
reparații siderurgice și 
furnale 5-6 au efectuat 
4.300 ore la colectarea a 
167 tone metal, înfrumu
sețarea combinatului și 
săparea conductei de apâ 
potabilă pe distanța Hu- 
nedoara-Zlaști.

cu regularitate

de minim teh-

mare 
parte

Cea mai harnică echi
pă de muncitori din ca- 

ț drul secției cuptoare a- 
[ dinei a combinatului este 
[ condusă de Popa Am- 
(. brozie. Ea depășește zii- 
L nic planul cu cel puțin 
[ 20 la sută.
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Strungarul Braha Ma
rin de la atelierul me
canic al combinatului se 
numără printre fruntașii 
în muncă. Realizările ce 
le obține în muncă sînt 
cu 15 la sută mai mari 
decit sarcinile de plan,

Echipa comunistului 
Horapciuc Ioan de la 
turnătoria de tuburi a 
Combinatului a obținut de 
la începutul lunii noiem
brie și pînă în prezent o 
depășire a sarcinilor de 
plan de 26 la sută,

3

Aramă Gheorghe este 
macaragiu fruntaș la o- *| 
țelăria nouă. Manevrînd j 

cu multă pricepere maca-1 
rana ajută efectiv la de- 3 

pășirea sarcinilor de plan, J
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Tovarășul Mo ga Băiuț secretarul 
partid, expunînd darea de seamă.

Fapte grăitoare 

Delegația de siderurgiști fruntași, care a adus conferinței salutul 
muncitorilor din combinat.

s-au creat grupe de ino- 
-vatori în aproape toate 
secțiile combinatului. Așa 
de exemplu, la oțelăria 
nouă există 6 grupe de 
inovatori, care au rezolvat 
pînă acum 32 teme din 
cele 40 propuse. Numai 
3 din aceste inovații aduc 
economii combinatului de 
peste 6 milioane lei. Tre
buie arătat că în ultima 
perioada de timp în com
binat, au fosrt propuse 
un număr de aproape -100 
inovații și raționalizări, din 
care au fost aplicate 267. 
Printre inovatorii de frun
te se numără comuniștii 
Brînzei Dumitru, Grigore 
Mihai, Șerban Gheorghe, 
Toma Adam, Ciurdârescu 
Petru, Deheleanu loan, 
Zavălaș Vasile, Trifti loan 
și alții, ale căror inovații 
aplicate aduc economii

‘ * i * 3 * * * 7 combinatului de zeci de

Anul care s-a scurs de Ia ultimile 
alegeri de partid și pînă în prezent
— a reieșit atît din darea de seamă 
cît și din cuvîntul celor 27 vorbitori
— a fost rodnic în munca politică și 
economică. Axînd întreaga sa activitate 
pe traducerea .în viață a hotărîrilor 
partidului și a sarcinilor celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R., comitetul 
de partid a făcut tot ce i-a stat în 
putință, ca marele combinat siderurgic 
din Hunedoara să fie la înălțimea 
prestigiului cîștigat în anii trecuți cînd
i s-a conferit de partid și guvern Or
dinul Muncii ci. I-a.

Desfășurarea unei intense munci po
litice în rîndul siderurgiștilor, a avut 
drept rezultat ca în primele 10 luni 
ale anului 1960 planul producției glo
bale pe combinat să fie realizat în 
proporție de 103,68 la sută, productivi
tatea muncii să crească cu 5,38 la sută 
față de plan, iar la prețul de cost să 
se realizeze peste 20 miiioane lei eco
nomii. In această perioadă furnaliștii

au produs peste prevederile planului 
27.369 tone fontă, oțelarii 64.881 tone 
oțel, laminatorii 50.319 tone blumuri și 
laminate.

O importantă contribuție la înde
plinirea și depășirea planului pe com
binat au adus-o colectivele de mun
citori, ingineri și tehnicieni de la sec
țiile aglomerator, turnătorii, transpor
turi, reparații electrice, cuptoare in
dustriale, mecanicjă, construcții me
talice etc., care în tot cursul anului au 
muncit cu entuziasm pentru a ridica 
activitatea economică a combinatului.

7 inînd cont de nivelul sarcinilor ac
tuale, privind sporirea producției de 
.metal, delegații Piesa Cornel, Cismaș 
Gheorghe, Rădulescu Gheorghe și alții 
au arătat în cuvîntul lor că, în pe
rioada aceasta, comitetul de partid 
prin organizațiile sale de bază, a des
fășurat o largă munca politică pen
tru atragerea oamenilor muncii la in
troducerea tehnicii noi și a progresu
lui tehnic în producție. In acest scop

comitetului de milioane lei. Pentru stră
daniile și rezultatele obți
nute de colectivul de 

inovatori din combinat, cabinetul tete 
nic a cîștigat drapelul de fruntaș pe 
regiune în munca de inovații.

La obținerea succeselor dobîndite în 
producție, au arătat vorbitorii Verbun- 
cu Petru, Constantinescu Constantin și 
alții, o contribuție însemnată au adus 
cei aproape 8.000 de tineri, organizați 
în 212 brigăzi de producție. Brigăzile 
conduse de tovarășii Ispas Iulian, Ena- 
che Constantin, de ia O.S.M. II, Tur
cita Constantin și Nojogan Alexandru 
de la O.S.M. I, Comșa Alexandru și 
Iaccb Ioan la furnale și altele, au ob
ținut cele mai tune rezultate.

Mai multă atenfie 
calității produselor

Apreciind la Justa lor valoare re
zultatele remarcabile obținute în pro
ducție de harnicul colectiv al side
rurgiștilor, conferința s-a oprit asupra 
unor lipsuri, care mai există în acti
vitatea economică în combinat.

Principalul neajuns, au arătat dele
gații Cătană Nicolae, Kraft Nathan, 
Tripșa Ștefan și alții constă în aceea 
că în dorința de a obține cantități tot 
mai mari de metal, a fost neglijată cali
tatea produselor. Astfel, față de tri- 
rnestul I, în trimestrul III procentul de 
rebut a crescut cu mult și în mod deo
sebit la oțelării și laminoare.

Creșterea procentului de rebut la o- 
țeluri a fost cauzată de desele turnări 
la rece, turnări directe, montări neco
respunzătoare ale ansamblurilor de 
turnare, folosirea de utilaj uzat, etc. 
La laminoare rebutul a fost cauzat de 
arderea lingourilor în cuptoarele adînci 
ca urmare a nerespectării regimului 
tehnic de încălzire. Nici calitatea coc
sului nu a fost întotdeauna corespun
zătoare, avînd variații mari la rezis
tența mecanică, ceea ce a influențat 
negativ mersul furnalelor. Pe lîngă 
unele greutăți obiective, Ia calitatea 
necorespunzătoare a cocsului au con
tribuit o serie de cauze interne ca:

Succese deosebite în n
: Pe marginea conferinței
■
■ In zilele de 12-13 noiembrie a.c., a avut loc un evenim 
; comuniștilor și a întregului colectiv de muncă. In aceste zile s 
; clubului Filimon Sîrbu din O.T.

La conferință au participat tovarășii Ardeleanu loan secre 
; tului regional de partid, Colceru Aron prim-secretar al comitetului 
; șenesc de partid, Tripșa Ștefan Erou al Muncii Socialiste, Ardele
■ Mihai președintele consiliului sindical local, Cătană Nicolae directe 

ganizațiîlor de bază din combinat și numeroși invitați.
In fața conferinței, darea de seamă a comitetului de part

nercspectarea tehnologiei de compri
mare a piloților, a regimului terrno- 
hidraulic al bateriilor și altele.

Referindu-se la prețul de cost, vor
bitorii au scos în evidență că deși la 
acest capitol combinatul a realizat pes
te 20 milioane lei economii, totuși 
unele sectoare în loc să ajute la creș
terea economiilor, au îngreunat lupta 
dusă în acest sens. Așa de pildă coc- 
seria a depășit prețul de cost cu peste 
3 milioane lei, laminorul bluming cu 
peste 6.400.000 lei, laminorul de 650 
nun. cu aproape 5 milioane lei. Depă
șirea prețului de cost la cocserie, se 
datorește în primul rînd, depășirii con
sumului de încărcătură cu cca. 10 kg. 
pe tonă cocs, nerecuperării subprodu
selor planificate etc., iar la laminoa- 
rele. amintite din cauza nerealizării 
planului de producție pe trimestrul III, 
respectiv trimestrul II, ceea ce a dus 
la depășirea cheltuielilor de regie.

Nici comitetul de partid, care a cu
noscut o parte din aceste deficiențe, 
nu a luat măsuri operative, n-a anali
zat temeinic și la nivelul conducerii 
combinatului aceste stări de lucruri, 
pe motivul că în secțiile respective lu
crează 2 membri ai comitetului și anu
me tovarășii David Vladimir și Șer
ban N’icolae, care au munci de primă 
răspundere în aceste sectoare.

Luînd cuvîntul în cadrul conferinței 
de partid tovarășul Ardeleanu loan se
cretar al comitetului regional de partid 
a spus :

— In cursul anului 1960 harnicul 
colectiv al combinatului a obținut re
zultate remarcabile în ceea ce pri
vește îndeplinirea și depășirea planu
lui de producție. Cifrele enumerate aici 
în acest sens, ne umplu nu numai ini
mile noastre de bucurie, ci și inimile 
întregului nostru popor. Aceste succe
se se datoresc în mare măsură orga
nizațiilor noastre de partid, care au 
știut să canalizeze întreaga activitate 
a siderurgiștilor, spre rezolvarea celor 
mai importante sarcini izvorîte din do
cumentele Congresului partidului.

In continuare vorbitorul s-a oprit 
asupra unor lipsuri care s-au mani
festat în activitatea unor sectoare de 
muncă din combinat în problema ca
lității produselor și reducerii prețului 
de cost. Faptul că oțelăriile și lami- 
noarele nu s-au situat la înălțimea 
cerințelor în această direcție constituie 
o notă slabă la adresa conducerii 
combinatului și în mod deosebit la 
adresa organizațiilor de bază respec
tive.

După ce a indicat o seamă de re
comandări pentru remedierea acestor 
lipsuri, tovarășul Ardeleanu loan a 
vorbit despre sarcinile de mare însem-
nătate ce revin industriei siderurgice 
în anul 1961. Astfel, în planul de stat 
este prevăzut ca producția de fontă în 
anul viitor să ajungă la 1.080.000 tone, 
cea de oțel la 2.100.000 tone, iar pro
ducția de laminate finite pline va tre
bui să crească cu cca. 20 la sută față 
de 1960. Sporirea producției siderurgice 
în anul 1961 se bazează în primul rînd 
pe mai buna utilizare a agregatelor e- 
xistente și a noilor agregate ce vor in
tra în funcțiune la Hu
nedoara. Combinatului nos 
tru siderurgic îi revine 
sarcina de cinste de a da 
patriei cea mai mare par
te din producția de fontă 
oțel și laminate. Inseamă 
că noi în 1961, față de rea
lizările preliminare ale 
anului 1960, va trebui să 
producem cu 70.0000 tone 
mai multă fontă, cu 
293.000 tone mai mult 
oțel și cu 187.000 tone 
mai multe laminate. La 
prețul de cost, va trebui 
să realizăm o economie de
135.000.000 lei, iar pro-
ductivitatea muncii să
crească cu cca. 14 la
sută. „ &

In încheierea cuvîntărti sale vorbi
torul a exprimat convingerea că în a- 
nul care vine, siderurgiștii vor ști să 
remedieze lipsurile semnalate și se vor 
situa și de data aceasta la înălțimea 
mărețelor sarcini puse de partid.

întărirea rîndurilor 
partidului — sarcină 

permanentă
Relatînd munca desfășurată de către 

organizațiile de bază din combinat pen
tru întărirea necontenită a rîndurilor 
partidului, a creșterii și educării mem

O discuție tovărășească între delegații 
rinței cu prilejul unei pauze.

la cîleva sute, iar din punct de 
calitativ, ea a dus la îmbunătăți 
stanțială a compoziției sociale. I 
membrilor și candidaților de 
muncitorilor direct productivi a 
astfel, îneît el reprezintă mai 
82 la sută, iar al inginerilor ț 
cieniior 14 la sută. Toți cei pi 
paitid sînt fruntași în producți 
răși care prin munca lor c *ril 
plin la realizarea cu succ a 
lor trasate de partid.

Preocuparea comitetului de p 
a organizațiilor de bază nu s 
doar la aceste măsuri, ea s-a 
simțită și în ce privește educ 

formarea înaltelor 
ți caracteristice c 
tului. In acest s 
ganizațiile de bazi 
U.C.G., furnale, 
laminoare și altei 
luat măsuri pentr 
drarea tuturor cane 
de partid în învăț 
de partid și în sp 
cercurile de stud, 
statutului P.M.R.

Pentru cunoaștei 
adîncă a liniei pc 
partidului, a cerin 
le impune călită' 
membru de par 
susținute de către 
tii comitetului de

confe- șj membrii birour 
ganizațiilor de baz 

rite teme ca : “înaltul titlu de 
de partid", “Interesele genera 
presus decît cele personale", 
forța conducătoare în R.P.R." 
semenea expuneri au fost ți 
multă regularitate de către orp 
ile de bază U.C.C., furnale, oțel 
minoare și alte secții, de către 
șii Neuman Tiberiu, Raț 
Horvath L., Fotescu Dumitru, 
Octavian, Cizmaș Gh. etc.

Conferința de partid a apri 
bună, preocuparea majorității

brilor și candidaților de partid, tova
rășii Balint Alexandru, Fotescu Dumi
tru, Neuman Tjberiu, Popa Ioan, Pusan 
Eronim și alții, au arătat că una din 
preocupările de bază ale comitetului de 
partid a fost aceea de a îndruma înde
aproape organizațiile de bază pe dru
mul îmbunătățirii continue a compozi
ției sociale a membrilor de partid, a 
creșterii exigenței față de toți cei ce 
cer primirea lor în partid.

Ca urmare a grijii acordate față de 
această importantă latură a muncii,dc 
partid, numărul celor primiți se ridică

De la stingă : Tov. Co. 
jurnaliștilor de la secția I-a 
prevederile planului 6.000 tc 
accentuat necesitatea ridicări 
Tov. Iancu Sora a relatat det 
rea și depășirea sarcinilor , 
părtășit conferinței metodele 
minorul de 650 mm. Comur 
tii secției a Il-a și-au îndepl 
ție de 104,65 la sută.
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ca politică și economică
iei de partid din combinat
n viața organizației de partid din combinat, în viața și actiuitatea tuturor 
: lucrările conferinței organizației de partid, în sala frumos pavoazată a

:ului regional de partid, Pipoș loan șeful secției de propagandă a comite- 
partid, lacob Ladislau, Frankfurt Tiberiu secretari ai comitetului oră- 
edintele comitetului executiv al sfatului popular orășenesc, Cervens>vicj 
C.S.H., Folticska Francisc, director general al I.C.S.H., delegații or-

«entată de tovarășul Moga Băiuț.

iilor de bază în munca de creștere 
formare a noilor membri și candi- 
i de partid, metoda de a le încre- 
ța sarcini concrete, de a-i ajuta și 
itrola periodic asupra felului cum le 
: la îndeplinire, precum și metoda 
a da sarcina unui membru de partid 
i vechi de a se ocupa 
un candidat de partid.
'oJ®uea acestor forme 
eBPrc a candidaților 
tt drept rezultat formarea calităților 
lte, caracteristice membrilor de 
tid. Ei acum participă activ la re- 
varea sarcinilor 
tîndu-se în cele 
elul celor mai 
ncii și fruntași 
Toate aceste măsuri au contribuit 
icarea calității membrilor de partid, 
creșterea influenței acestora în masa 
nenilor muncii fără de partid.
Delegații însă, au scos în evidența 
unele lipsuri în acest domeniu și au 
ticat cu toată asprimea atitudinea 
lăsătoare, formală, a unor birouri 
organizațiilor de bază, cum ar fi de 

dă : bateria, stații și rețele, fabrica 
doloinită și altele, care s-au mulțu- 

t doar cu discutarea cererilor de 
mire în partid, fără să manifeste 
ocupare pentru creșterea și educarea 

primiți. In unele cazuri lipsa de 
^lidere față de această sarcină a 
s Ia primirea în partid a unor ele- 
:nte necinstite, carieriste, ceea ce a 
:ut ca, în cele din urmă, să fie infin
ite de către organele superioare, sau 
erior să fie sancționați sau chiar 
cluși.

)espre stilul de muncă

îndeaproape

de creștere 
de partid, a

politice și economice, 
mai multe cazuri 
apreciați oameni 
în producție.

la 
ai

la

propuneri 
putința 

și bune 
discutate.

elaborat pe urma concluziilor reie
șite și măsuri concrete în vederea îm
bunătățirii muncii.

Preocuparea organelor sindicale pen
tru problemele producției s-a făcut 
simțită prin organizarea mai bună a 
consfătuirilor de producție, prin grija 
manifestată față de mișcarea de ino
vații și raționalizări.

Cu toate rezultatele obținute în pro
cesul de producție și în domeniul mun
cii cultural-educative, s-au manifestat 
și lipsuri, în special în ce privește edu
carea masei de oameni ai muncii în 
spiritul noii atitudini față 
de muncă. Datorită aces
tor neajunsuri, numărul 
celor care absentează din 
producție este incă mare, 
atenția pentru calitatea 
produselor nu este la înăl
țimea cerințelor. Astfel 
într-o serie de secții pro
centul de rebut este mai 
mare decit cel admis, ceea 
ce a îngreunat mult mun
ca de reducere a prețului 
de cost.

Pentru viitor, comitelui 
de partid și organizațiile 
de bază trebuie să asigu
re îndrumarea permanenta 
a organizațiilor sindicale 
pentru ca ele să-și înde
plinească tot mai bine 
sarcinile ce le revin în
producție și educarea oamenilor muncii.

In munca tineretului, va trebui să 
se aplice cu mai mult curaj experien
ța bună de muncă a organizațiilor de 
bază U.G.G. Jaminoarele bluming și de 
800 mm. și altele, care au reușit să 
asigure o conducere permanentă și ca
lificată a organizațiilor U.T.M. și să 
Ie ajute zi de zi în munca pe care ele 
o desfășoară în rîndurile tineretului. 
Succesele tineretului din combinat sînt 
deosebit de mari, dar ele, dacă ținem 
cont de entuziasmul și energia tinere
tului, sînt sub posibilitățile reale. De 
aceea, comitetul de partid și organiza
țiile de bază vor trebui să ia măsuri 
corespunzătoare și să oblige pe mem
brii și candidații de partid, care nu au 
alte sarcini și nu au depășit cîrsta 
de U.T.M., să muncească cu toată pri
ceperea lor, să înțeleagă că aceasta 
constituie o sarcină de partid de mare 
răspundere.

Munca ideologică

mare și dezvoltare a conștiinței socia
liste a membrilor și candidaților de 
partid cît și a celor din activul fără 
de partid, au adus-o cercurile și cursu
rile învățămîntului da partid, unde 
programul, dezbaterile in cadrul con
vorbirilor nu au fost o simplă forma
litate, ci un puternic mijloc de adîn- 

cire a cunoștințelor politice și ideologice. 
Fără îndoială că la aceste rezultate, 
un aport de seamă l-au dat propagan
diștii cum sînt Golea Vladimir, Pușcaș 
Ioan, Munteanu loan, Galamboș loan, 
Constantinsscu Constantin și alții.

In cuvîntul său tovarășul Popa loan 
a arătat că, datorită muncii perseve
rente a organizației de bază pentru 
educarea și creșterea membrilor și 
candidaților de partid, pentru înarma
rea lor cu cunoașterea problemelor de 
bază ale politicii partidului, o parte 
însemnată dintre cursanți, sînt frun-

privind

■ U:iii
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In cuvîntul lor delegații la conferin- 
de partid au apreciat ca bun stilul 
muncă al comitetului de partid, care 

torîtă aplicării consecvente a prin- 
niului conducerii colective, a mani- 
stat multă preocupare pentru respec- 
rea normelor leniniste în conducerea

problemelor vieții de partid. Această 
preocupare a făcut ca masa membrilor 
și candidaților de partid să participe 
activ la dezbaterea și rezolvarea pro
blemelor de bază ale secției și între
prinderii.

A crescut mult nivelul muncii de 
partid, s-a înrădăcinat o poziție critică 
și autocritică corespunzătoare față de 
orice abatere sau neregulă manifestate 
în muncă.

Nivelul adunărilor generale, datorită 
subiectelor ce se pun în discuție, au 
răspuns în cele mai multe cazuri ce
lor mai importante probleme ce fră- 
mîntă secția respectivă.

Discuțiile sînt urmate de 
bine gîndite, ceea ce fac cu 
elaborarea unor măsuri juste 
în scopul rezolvării problemei

Dacă așa se caracterizează majori
tatea adunărilor generale, trebuie ară
tat că mai există cazuri cînd ordinea de 
zi a unor ședințe ale organizațiilor de 
bază, cuprind probleme minore, și da
torită slabei lor pregătiri țin foarte 
mult și cu toate acestea nu se soldea
ză cu măsuri concrete. Este necesar ca 
pe viitor, birourile organizațiilor de 
bază de la secțiile: stații și rețele, ali
mentarea oțel ariilor, turnătorii și altele, 
unde s-au manifestat asemenea defici
ențe, să acorde mai multă preocupare 
să acorde cea mai mare atenție pentru 
pregătirea lor și să stabilească măsuri 
corespunzătoare, să folosească ajutorul 
prețios pe care-1 poate acorda activul 
fără de partid.

Relevînd munca comitetului și a or
ganizațiilor de partid privind condu
cerea și îndrumarea muncii sindicale, 
U.T.M., a femeilor și a celorlalte or
ganizații de masă, tovarășii Neuman 
Tiberiu, Achim loan, Iancu Șora, Ver- 
buncu Petru și alții, au arătat că ea 
s-a îmbunătățit simțitor și a fost mai 

_ eficace, datorită contribuției comuniști
lor aleși în diferite organe de condu
cere și a analizelor periodice organizate 
de către organizațiile de

Un grup de delegați vizitind expoziția 
realizările siderurgiștilor hunedoreni.

procesul de

și cultural-educativă
partid,.care au la nivelul sarcinilor actuale

Constantin a vorbit despre succesele 
urs de 10 luni au produs peste 
>. Tripșa Ștefan in cuvîntul său a 
Marilor de la secția 11-a O.S.M. 
femeilor din combinat la indeplini- 
Delegatul Fotescu Dumitru a im- 
tle organizației de bază de la 1a- 
ș GUeor ghe a raportat că furnaliș- 
te producție pe 10 luni în propor-

la re-
proble-

: cea mai 
: de partid 

un cuvînt 
formare a 
caracteris- 
conștiinței 
ca mem- 

să fie prin

mitetul de partid să acorde 
mare atenție învățămîntului 
și politic U.T.M., care au 
greu de spus în munca de 
trăsăturilor moral politice, 
tice comunistului, formării 
socialiste care fac posibil 
brii și candidații de partid i 
comportarea și atitudinea lor exemple 
demne de urmat. Dar prin organizarea 
numai a învățămîntului de partid și 
politic U.T.M. nu se poate cuprinde 
masa mare de oameni ai muncii din 
combinat. Ori sarcinile ce stau în fața 
siderurgiștilor pentru 1961 reclamă o 
înaltă pregătire profesională și de cul
tură generală. Pentru acest lucru este 
necesar ca și pe viitor, într-o măsură 
și mai accentuată, să fie organizate 
diferite conferințe, expuneri cu ca
racter tehnic și științific, demonstrații 
și schimburi de experiență, cursuri de 
calificare, secții școli, care s-au do
vedit a fi forme accesibile și foarte 
eficiente în munca de îmbogățire 
cunoștințelor tehnice, politice și 
cultură generală.

Punînd în central preocupării 
educarea și creșterea nivelului 
tic, tehnic și cultural al oamenilor mun- 

din combinat, comitetul de partid 
putea asigura participarea conștlen- 
a tuturor muncitorilor, inginerilor 
tehnicienilor la

Uzarea sarcinilor 
pentru anul 1961 
viitor.

Luînd cuvîntul

cii 
va 
tă 
și

a
de

sale, 
poli-

lupta pentru rea- 
și angajamentelor 
cît și pentru anul

Analizînd activitatea desfășurată de 
către comitetul de partid și de organi
zațiile de bază, tovarășii Balint A- 
lexandru, Vlaicu Nicolae, Constantines- 
cu Constantin și alții au arătat că în 
obținerea succeselor realizate de către 
siderurgiștii noștri, o parte însemnată 
din rolul muncii de partid a revenit 
activității ideologice și cultural educa
tive.

O mare atenție au acor
dat organele de partid 
din combinat studierii pro
blemelor ideologice, cu
noașterii experienței miș
cării comuniste interna
ționale, învățăturii mar- 
xist-leniniste, istoriei par
tidului nostru și îndeose
bi extinderii studiului eco
nomiei politice și a pro
blemelor economiei con
crete industriale.

Ca urmare a muncii 
pline de răspundere a bi
rourilor organizațiilor de 
bază, numărul cercurilor 
de învățămînt de partid 
și politic U.T.M. cît și cel 
al cursanților a crescut 
considerabil. O contribuție 
de seamă în munca de for-

tași și participă cu competență 
zolvarea celor mai complicate 
me ale secției. Printre acești tovarăși 
se numără Jurcuț Ioan, Diaconu Au
gustin, Pânde Marin, Corpaci Aurel și 
alții.

Cu 
ții la 
poate 
xistă 
gaijizarea învățămîntului de partid. Nu 
rare ori, unele birouri ale organizațiilor 
de bază se mulțumesc doar cu faptul 
că cercul sau cursul s-a ținut și pre
zența a fost tună. Dar cum se dezbat 
problemele, dacă cele discutate sînt sau 
nu în strînsă legătură cu acțiunile ce 
au loc în secții, răspund sau nu 
problemelor celor mai importante ale 
unității, dacă contribuie sau nu la 
combaterea unor rămășițe 
ale educației burgheze, 
mai puțin stau în preocu
parea lor. A merge după 
un astfel de stil, este 
greșit. Noi sintem datori, 
a spus tovarășul Rusan 
Ieronim, să urmărim efi
ciența învățămîntului de 
partid, să desfășurăm o 
strînsă legătură cu pro
blemele practice ale con
strucției socialiste, să mi
lităm pentru ideile înain
tate și să combatem cu 
tărie atitudinea nepăsă- 
toare față de muncă și 
avutul obștesc.

Vorbind despre munca 
politică de masă și cul
tural educativă, delegații 
au arătat că 
ca multiplele 
propagandei 
să răspundă 
arzătoare probleme, în sco 
pul realizării sarcinilor e- 
cononuce pe anul 1960— 
1961, să militeze pentru 
extinderea a tot ce este 
înaintat și valoros 
lor colective.

Este adevărat că 
munca agitatorilor, 
gazetele de perete, 
artistice, culturale, 
lor stimularea experienței înaintate și 
criticarea lipsurilor, a indisciplinei etc. 
Totuși datorită caracterului insu
ficient de constant și permanent, 
portul acestora la unele secții, 
este pe deplin Satisfăcător.

Ținînd cont de sarcinile deosebit 
importante ce stau în fața oamenilor 
muncii din combinat, va trebui ca, co-

toate aceste rezultate, participan- 
conferință au arătat că au ne 
mulțumi faptul că încă mai e- 

manifestări de formalism în or-

este necesar 
mijloace ak 
și agitației 

celor mai

de partid s a 
el a știut să 
întreaga muncă 
în combinat

tovarășul Golcerit.
Aron a arătat că în anul care a trecut 
activitatea comitetului 
îmbunătățit simțitor, 
conducă cu pricepere 
politică și economică

In continuare, vorbitorul s-a oprit 
asupra cîtorva probleme și anume: 
felul cum au exercitat organizațiile de 
partid dreptul de control asupra con
ducerii administrative, preocuparea lor 
față de primirea și educarea candidați
lor de partid, precum și față de problema 
organizației de U.T.M. Subliniind suc
cesele obținute, tovarășul Golceru a 
semnalat o serie de deficiențe în. aces
te domenii de muncă, împotriva cărora 
comitetul de partid va trebui să lupte 
în activitatea sa de viitor.

In încheiere vorbitorul a felicitat 
harnicul colectiv al combinatului pen-

Aspect

în munca difcrite-

în ultimul timp 
agitația vizuală, 

diversele formații 
și-au pus în fața

a-
nu

de

din sala conferinței.

tru rezultatele bune obținute în pro
ducție și i-a urat noi 
muncă.

Conferința a apreciat 
niitetului de partid ca 
adoptată o hotărîre, care aplicată 
viață va garanta îndeplinirea mărețelor 
sarcini ce stau în fața siderurgiștilor 
pe anul 1961. In continuare a fost ales 
noul comitet. In prima sa ședință co
mitetul l-a ales ca secretar pe tova
rășul Moga Băiuț.

T. FRANCISG
G. ZOLD

succese

activitatea 
bună ; a

în

co- 
fost 

în
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MANIFESTĂRILE DE MASĂ CU CARTEA - 
MIJLOC DE ATRAGERE A CITITORILOR
ln activitatea colectivu

lui nostru scopul princi
pal il constituie munca ’ 
pentru crearea omului nou, 
multilateral dezvoltat, cu 
cunoștințe corespunzătoa
re epocii în care trăim. 
Munca de bibliotecar are 
un pronunțat caracter pe
dagogic și pentru aceas
ta noi urmărim, prin ac
țiunile de masă cu car
tea educarea în spirit par
tinic, în spiritul luptei 
pentru pace, educația pa
triotică, a caracterului și 
a voinței.

Pentru atingerea aces
tor obiective ’ noi am fo
losit diferite metode în
tre care un rol important 
îl ocupă manifestările dc 
masă cu cartea. Iată, 
spre exemplu, pentru edu
carea în. spiritul dragos
tei fața de partid, colec
tivul bibliotecii a organi
zat seara literară „Poeții 
noștri cîntă partidul" la 
care au participat peste 
200 de salariați ai între
prinderii. In cadrul aces
tei seri literare s-au citit 
versuri de Mihai Beniuc, 
Demostene Botez, Marcel 
P.reslașu. Simpozionul li
terar „Laudă păcii", re
cenzia documentarei „Fa
brica morții". au arătat

participa nților ororile răz
boiului, urmările lui și 
necesitatea apărării celui 
mai de preț bun ,al ome
nirii — pacea.

La seara literară cu 
tema „Lupta pentru inde
pendență oglindită în ope
ra scriitorilor noștri cla
sici", și la simpozionul li-

vorbit celor prezenți, (pes
te 100 tovarăși) despre 
înaintașii noștri, luptători 
pentru neatîrnarea țării, 
pentru o viață liberă, pen
tru socialism. ' Profesorul 
Iorgovan Constantin a 
fost invitat să vorbească 
despre „Etica omului nou 
comunist", expunerea a 
fost însoțită de lectura 
unor fragmente din ro- 
manele „Așa s-a caii1 c-
țelul" de Ostrovski, Mu- . 
ma“ de Gorki și „Poves
tea unui om adeyărat" de

»♦

Cartierul O.T. poate fi 
mai bine gospodărit

Urmărind mai buna în
treținere și îngrijire a 
cartierului lor, cîțiva ce
tățeni printre care Nedel- 
cu Dumitru, Filintă Vasi- 
ie, Bizghideanu Vasile, 
Zlătior Andrei și alții au 
sezisat unele deficiențe 
privind îngrijirea și în
frumusețarea cartierului 
O.T. și au făcut în ace
lași timp propuneri utile.

Despre alimentarea 
cu energie electrica
La unele cabane (prin-' 

tre care și cabana nr 19) 
instalațiile rețelei electrice 
nu au fost verificate te
meinic. Din această cau
ză rețeaua se defectează, 
producînd dese deranja
mente în alimentarea lo
cuințelor cu energia elec
trică, necesară, iluminatu
lui. Interesant este că de
fecțiunile au loc de obi
cei după masa, cînd se 
presupune că sarcina pe 
rețea crește din cauza uti
lizării nereglementare a 
unor reșouri și radiatoare, 
și cînd copiii de vîrstă 
școlară, al căror număr e 
destul de mare, trebuie să 
învețe lecțiile pentru a 
doua zi.

noaiele de-a lungul unor 
străzi și pe fostul teren 
sportiv Constructorul (si
tuat între cartierul O.T. 
și poșta nouă).

Pasivitatea în acest 
sens a dus la utilizarea 
instalațiilor sanitare în 
mod ’ nereglementar. A- 
ceasta, cît și aruncarea 
gunoaielor la voia intim- 
plării crează un aspect 
urît în cartier și prezintă 
un focar de infecție. Pen
tru preîntîmpinarea unor 
eventuale epidemii este ne
cesar ca secția sănătate a 
sfatului popular orășenesc 
să intervină cu măsurile 
așteptate.

uîteva propuneri
In ultimul timp circula- 
i autovehiculelor pe 

O.T. cunoaște o 
destul de mare, 

este de altfel ex- 
că unele străzi

NOTE

sus

Boris Polevoi.
Organizarea manifestă

rilor de masa cti cartea 
nu s-a limitat însă numai 
la cele arătate mai
ci sau făcut și citiri în 
colectiv la bibliotecă și la 
locul de muncă, au fost 
organizate expoziții dc 
cărți, s-au alcătuit liste 
bibiiogi afice de recoman
dare, planuri de lectură.

Așa se explică faptul că 
numărul cititorilor din a- 
cest an este de peste 
2.COO iar indicile de citire 
este de 13 cărți în me
die de fiecare cititor. Și 
libiiotecile volante din 
diferitele sectoare ale 
I.C.S.H. au reușit să strîn- 
gă in jurul lor un mare 
număr de cititori. Este 
neîndoielnic că organiza
rea judicioasă a manifes
tărilor de masă, cu cartea 
a contribuit efectiv la 
creșterea numărului de ci
titori, la atragerea a tot 
mai mtilți constructori spre 
bi'. Potecă.

PIRLEA VICTORINA 
bibliotecar șef Ia 

biblioteca clubului
„Filimon Sîrbu" O.T.

înșeală uneori. De pildă 
chioșcul de ziare din in
cinta gării are afișat un 
orariu de funcționare pe 
care scrie clar: deschis 
în fiecare zi între orele 
6—11.30 și 14—20. Se în- 
tîmplă însă (de pildă în 
ziua de 15 noiembrie) să 
vrei să cumperi un ziar 
la 8 de dimineață și cu

această oră se 
program, 

CU

Aparențele.
toate că 
încadrează în
încăperea e încuiată 
lacăt.

In același loc e un afiș: 
„A apărut revista Tribu
na". Și informează asu
pra conținutului publica
ției ...nr. 17, din 1 Mai. 
Nu se pot îndrepta aceste 
neglijențe simple ?

Biletele
pentru călătoria cu auto
buzul au mai multe parti
cularități : sînt practice, 
de dimensiuni mici și pot 
fi fol.osite o singură dată. 
Această particularitate 
din urmă se pare că e 
neglijată de taxatoarea 
Tamane Ana, care vinde 
uneori bilete perforate 
(cursa I.R.T.A. Hunedoa- 
ra-Cinciș în ziua de 5 no
iembrie) și cînd i se o-

biectează acest lucru face 
scandal. In aceeași zi, ta
xatoarea Hărăț Rodica de 
pe cursa I.R.T.A. Hnne- 
doara-Cerna a insultat și 
coborît din mașină o Că
lătoare cu abonament va
labil, pentru cauze ră
mase necunoscute. Buna 
cuviință față de cei ce 
călătoresc cit autobuzul nu 
sc aplică și pe aceste 
trasee ?

13.535 tone fier vechi
De la 

și pînă 
refill de 
derurgic

începutul anului 
în prezent, tine- 
ia combinatul si- 
Hunedoara,

Concurs artistic

or-

Orașul nostru va găzdui sîmbătă și duminică 
concursul interregional din cadrul celui de-al II-lea 
festival bienal de teatru de amatori „I. L. Ca- 
ragiale". Se vor întrece cele mai bune colective de 
amatori (echipe de teatru, recitatori, cititori artis
tici din sistemul sindicatelor și așezămintelor cul
turale) din regiunile Hunedoara, Timișoara, Ora
dea și Craiova care s-au clasat pe locul I la con
cursul faza pe regiune.

ganizat în brigăzi de mun
că patriotică, a strîns și 
predat oțelăriilor cantita
tea de 13.535 tone 
vechi.

Ca urmare a acestui 
in mod deosebit se 
dențiază tinerii din 
țiile: laminorul de 
mm., O.S.M. II, O.S.M. 
I, bluming, furnalele 1-4, 
aglomerator, care și-au 
adus modesta lor contri
buție și la efectuarea ce
lor 280.000 ore muncă 
patriotică, pentru înfru
musețarea secțiilor și a 
curții combinatului, care 
se află pe primele locuri 
în întrecerea dintre bri
găzi.

fier

fapt, 
e vi
se c-
800

Ajutorul militar acordat de S.U.A. 
rebelilor laoțieni

cif-
ia

agen- 
impe-

rîndui

re-
Oks, 

a- 
sptonaj,

în Esto-

Filmul sovietic „Cad 
frunzele", ai cărui sce
nariu a fost alcătuit pe 
baza unor fapte auten
tice, constituie o pagi
nă din lupta poporului 
sovietic împotriva 
ților spionajului 
rialist.

Recrutați din
oamenilor fără nici un 
căpătîi, spionii imperia
liști lansați pe teritoriul 
Uniunii Sovietice își
duceau activitatea lor
dușmănoasă încercînd 
să submineze statul so
vietic. Din această ca
tegorie fac parte și cei 
4 spioni, proaspăt 
cruțați de către 
reprezentantul unei 
genturi de 
și trimiși
nia Sovietică cu sarcina 
de a rupe această re
publică din trupul Uni
unii Sovietice și a pre
găti acolo primirea unui 
lot mai mare de spio
ni.

Parola lor este „Cad 
frunzele".

Fredi se duce ia pă
durarul Reps, în care 
agentura de spionaj 
consideră că poate avea 
încredere, deoarece în 
anul 1944 îi dăduse o 
sumă de bani pentru 
care el semnase o chi
tanță.

Bătrînul Reps, om 
cinstit, încearcă să a- 
nunțe miliția prin doc
torul care vine ;toq- 
mai atunci să-l consulte. 
Simțindu-se în pericol,

Fredi îl ucide pe doc-! 
tor, îl rănește grav pe’ 
Reps apoi fuge cu nui- 
șina doctorului. (

Unul din spioni, Wal-j 
ter, primise instrucțiunii 
să se instaleze pe insu
la de graniță unde ia-i 
cuiau părinții lui, pen
tru a primi un grup 
principal de spioni.

Dar tatăl indignat de 
acțiunile fiului trăda-' 
tor, care-i promisese 
că-1 va duce în străină-1 
tate unde „îl așteaptă 
bogății" îl îndeamnă să( 
mărturisească totul de1 
bună voie. La refuzuli
lui Walter, bătrînui pă
răsește casa nemai.
vrînd să știe nimic de, 
ei. Walter impresie'* 
și avînd un fond s. 
tesc bun regretă dru-ț 
mul pe care pornise și 
fără să anunțe pe spia-( 
nul Vâri se prezintă or
ganelor securității și( 
mărturisește totul.

In timpul anchetei,| 
Vâri află că prietenul 
și colaboratorul său, 
Ernest, cunoscut între' 
timp, nu era altui, de-, 
cît căpitanul Lahmus 
de la organele securi
tății. El nu-1
de la început pentru a 
putea prinde întregul 
grup de spioni despre a 
cărui sosire 
nunțat,

Spectatorii 
ni vor putea
mul „Cad frunzele" în 
zilele de la 21 la 21 
noiembrie a.c. la cine
matograful „Victoria".

areslase1

fusese a-.

hunedore- 
viziona fil-
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In așteptarea măsurilor
Cartierul O.T. ar putea 

fi mai bine îngrijit dacă 
întreprinderea de gospo
dărire orășenească, ar in
terveni pentru remedierea 
defecțiunilor ce există în 
funcționarea anumitor in
stalații sanitare de uz 
public și gospodăresc și 
ar lua măsuri împotriva 
acelor cetățeni care s-au 
obișnuit să arunce gu-

ția 
străzile 
afluență 
Aceasta 
plicația 
au început să se strice: 
au apărut gropi cu apă 
și noroi. Pînă acum însă 
nimeni n-a întreprins mă
suri pentru reamenajarea 
lor. Ar fi bine ca repara
rea străzilor să se efec
tueze înainte de a sosi 
înghețul. O altă problemă 
este și aceea că lipsind 
tablele indicatoare pentru 
circulația pe drumurile 
publice, o parte din con
ducătorii de autovehicule 
circulă pe străzi neregle
mentar, punînd în 
mejdie pe pietoni. Ar 
bine ca sfatul popular 
orașului să studieze 
colaborare cu organele 
miliției această problemă 
și să ia măsuri pentru re
glementarea circulației în 
acest cartier.

HANOI (Agerpres). 
Agenția Vietnameză 
Informații, referindu-se 
postul de radio „Vocea
Paiet Lao", anunță că uri 
purtător de cuvînt al Co
mitetului Central al Par
tidului Neo Lao Haksat 
a făcut o declarație în 
legătură cu ajutorul mi
litar acordat de imperia
liștii americani rebelilor 
lui F'umi Nosavan.

Imperialiștii americani, 
a subliniat purtătorul de 
cuvînt, au pus la dispo
ziția rebelilor lui Fumi 
Nosavan 16 milioane de 
dolari pentru întărirea pu-

au 
in-

terii lor militare și pentru 
continuarea războiului ci
vil din Laos.

In afară de ajutor în 
armament și în dolari, im
perialiștii americani 
trimis ofițeri pentru
struirea soldaților din ar
mata rebelilor și pentru 
conducerea acestei armate. 
Armata rebelilor este com
pletată cu soldați străini.

Partidul Neo Lao Hak
sat și poporul laoțian 
consideră ajutorul militar 
acordat de imperialiștii a- 
mericani rebelilor lui 
Fumi Nosavan ca un act 
de imixtiune în treburile

Laosului și un act de a- 
gresiune împotriva acestei 
țări și sînt ierm hotărîți 
să ia atitudine 
acestor acțiuni.

Partidul Neo 
sat, a subliniat 
iere purtătorul de cuvînt, 
cheamă pe toți prietenii 
păcii și democrației din 
întreaga lume să acorde 
sprijin și ajutor Laosului 
pentru a împiedica agre
siunea imperialiștilor a- 
mericani și pentru a asi
gura o pace trainică 
Laos, în Indochina 
Asia de sud-est.

împotriva

Lao Hak- 
în îtiche-

Și
în 
în

pri-
fi 
al 
în 
de

Declarația Comitetului de luptă pentru eliberarea Africii
NEW YORK (Agerpres)

— TASS transmite:
14 noiembrie,
de luptă pentru elibera
rea 
americană 
special din americani de 
origine africană), a înce
put o campanie pentru 
sprijinirea de către po
porul american a guver
nului legal congolez, con
dus de Lumumba.

Președintele Comitetului,' 
arhitectul Daniel Watts 
din New York, a declarat 
reprezentanților presei că

La
„Comitetul

Africii' (organizație
formată în

guvernul Statelor Unite 
a sprijinit pînă acum în 
Congo regimul gangsteru
lui Motutu. Din fericire, 
a spus Watts, poporul 
și-a dat seama de aceas
tă manevră antidemocra
tică.

Secretarul comitetului, 
Richard Gibson, a subli
niat .că guvernul State
lor Unite sprijină de mult 
regimurile dictatoriale și 
a învinuit guvernul State
lor Unite că încearcă să 
creeze în Congo un re
gim antidemocrat, con-

trar dorinței poporului a- 
frican.

„Poporul american, a 
declarat Gibson, este in
dignat de această tactică 
care a contribuit doar la 
scăderea rapidă a influen
ței și prestigiului Statelor 
Unite în întreaga lume".

Comitetul a adresat tu
turor americanilor partiza
ni ai democrației, apelul 
de a trimite Organizației 
Națiunilor Unite scrisori 
în care să-și exprime spri
jinul față de guvernul Lu
mumba.

Ieri după amiază, în 
fața unui număr destul 
de mic de spectatori — 
aproximativ 4.000 — pe 
care vremea rece i-a îm
piedicat să-și ocupe lo
curile în tribună, formația 
de primă categorie din 
R. P. Ungară Szeged 
E.A.G. a susținut pe sta
dionul Corvinui al treilea 
joc din turneul pe care 
îl întreprinde în țara 
noastră. Oaspeții au ter
minat învingători pe me
rit la scorul de 3—1.

Echipa studenților din 
țara vecină și prietenă 
a practicat un joc de ca
litate, fiecare jucător de- 
inonstrînd frumoase ca
lități, un bun control al 
balonului și o mare mobi
litate în acțiuni. Atacan- 
ții oaspeților au desfășu
rat o ofensivă rapidă, 
mai ales pe aripi și au 
marcat trei goluri pe care 
însă apărarea Corvinului 
le are pe conștiință în

bună măsură (Tătaru pe 
cel dintîi și Nacu pe ul
timul), Hunedorenii au 
jucat dezorganizat. Cre
dem că antrenorul a proce
dat greșit făcînd tot felul 
de formule în atac și 
apărare, cu jucători noi, 
neacomodați cu sistemul 
de joc al echipei, într-o 
partidă de prestigiu. Sîn- 
tem de asemenea împotri
va unor ieșiri nesportive, 
ca aceea a fundașului Po
pescu din ultimele minute 
ale întîlnirii.

Oaspeții au aliniat ur
mătoarea echipă: Mesza- 
ros — Benak, Portolo, 
Vass — Deszofi, Zallar — 
Csabai, Nemes, Hajos, 
Pet6, Nyari. S-au remar
cat portarul Meszaros, 
centrul atacant Hajos și 
extremul dreapta Csabai. 
De la Corvinui am reți
nut doar pe Nebelea, Tă
taru (în repriza a doua) 
și Zanca (în prima repri
ză).

........ ............... ........

RECTIFICARE
Ultima frază din mate

rialul intitulat „In cin
stea conferinței de partid" 
apărut în numărul 883 al 
ziarului nostru se va citi: 
„Colectivul de muncă de 
la secția reparații siderur
gice au realizat o lucra

re de cea mai bună ca» 
litate incadrîndu-se în 
grafic. Acest nou succes 
în muncă, atît furnaliștii 
cît și acest colectiv l-au 
închinat conferinței de 
partid a C.S.H. care s-a 
deschis în aceeași zi",

gdacția }i administrația; Piața Libertății nr. 11 (șțjj). « Telefon TlpiftU îflțwph P1NTILIE" secția poligrafică - Hunedoara,


