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Problemele economice in 
centrul atenției noilor birouri 

ale organizațiilor de bază
Adunările generale și 

conferințe.e de partid pen
tru dări de seamă și a- 
legeri au scos la iveală 
că în ultima perioadă de 
timp, a avut loc o îmbu
nătățire continuă a con
ducerii de către partid a 
activității economice.

Noile birouri a,e orga
nizațiilor de partid, atît 
din combinat, cît și din 
I.C.S.H., precum și din ce
lelalte întreprinderi din 
orașul nostru, concentrea
ză cu pricepere eforturile 
celor ce muncesc spre în
deplinirea sarcinilor esen
țiale, pătrund mai adine 
în problemele de produc
ție și 
multă 
lează 
nirea 
zează 
nicieni și ingineri ia li
chidarea rămînerilor în ur
mă, asigurînd astfel suc
cesul în lupta pentru rea
lizarea planului de stat.

Anul economic 1961 
pune sarcini sporite în 
fața organizațiilor de par
tid. Pe lîngă faptul că va 
trebui să se sporească 
considerabil producția de 
metal, se prevede să se 
înregistreze o mărire sub
stanțială a productivității 
muncii și o scădere și mai 
accentuată a prețului de 
cost

Condiția principală pen
tru Îndeplinirea acestor 
sarcini importante, o con
stituie continua perfecțio
nare â metodelor condu
cerii de către birourile or
ganizațiilor de partid a 
construcției economice, ri
dicarea la un nivel și mai 
Înalt a activității in do
meniul conducerii econo
miei, orientarea hotărîtă

le rezolvă cu mai 
competență, contro- 
sistematic îndepli- 
planului și mobili- 
pe muncitori, teh-

a tuturor comuniștilor din 
combinat și I.C.S.H. spre 
problemele concrete ale e- 
conomiei, spre lehnica pro
ducției

La orice Ioc de muncă 
s-ar at.a, organizația de 
bază, biroul său este che
mat să-și consacre întrea
ga activitate luptei pentru 
realizarea planului de 
producție, să pună în mie
zul muncii de partid pro
blemele economice. In ce 
măsură sînt utilizate la 
întreaga lor capacitate a- 
gregate.e și utilajele, cum 
sint gospodărite fondurile 
bănești, cum este introdu
să tehnica nouă, ce se în- 
tîmplă cu propunerile de 
inovații, ce măsuri se iau 
pentru creșterea calificării 
muncitorilor, cum se res
pectă obligațiile contrac
tuale — iată doar cîteva 
obiective, care trebuie să 
stea în tot timpul în aten
ția noilor birouri ale 
ganizațiilor de bază.

In acest an, atenția 
ganizațiilor de bază 
fost îndreptată în
ral spre îndeplinirea și de
pășirea planului de pro
ducție. S-au 
sarcinile de 
mii de tone 
și laminate,
neglijată calitatea în’mod 
deosebit la oțel și lami
nate. Sarcina birourilor or
ganizațiilor de partid, este 
ca In activitatea lor de vi* 
itor să pună in -discuția 
comuniștilor problema ca- 
litlții și să lupte din răs
puteri pentru îmbunătăți
rea ei.

or-

or- 
a 

ge ne

produs peste 
plan zeci de 
de fontă, oțel 

Insă a (ost
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rin care lucrează pe auto- 
,cran se numără printre 
'.fruntașii în muncă ai 
1 .C.S.H.-ului. Zilnic își de
pășește sarcinile de plan 
cu cel puțin 30 la sută.

Fierarul belonisl Grădi- 
naru Constantin este un 
vechi fruntaș al I.C.S.H.- 
ului. Pe lingă faptul ci. 
zilnic iși depășește planu,1 
cu 30 la sută el dă lucrări
de calitate.

Mitingul furnaliștilor
La secția l-a...
Ca răspuns la inițiativa pornită de către colectivul de muncă al 

laminorului de 650 mm:, de a se realiza ,frică de pe acum indicii de uti
lizare a agregatelor prevăzuți pentru anul viitor", muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la furnalele 1-4, prin măsurile tehnico-organizatorice luate, au 
reușit ca la cele 3 furnale (furnalul 2 e în reparație) în funcțiune să lucreze 
cu indici de utilizare planificați pentru anul 1961. Datorită acestui fapt în
tregul colectiv de muncă al secției I-a furnale, în cadrul unui miting, ținut 
la colțul roșu, s-a angajat ca in perioada 20 noiembrie 31 decembrie a.c. să 
mai producă peste angajamentul anului 1960 încă 2.000 tone fontă.

Luînd cuvintul șeful de echipă Chiroșca loan, și-a mărit angajamentul 
său inițial, de a titai produce peste sarcinile de plan încă 100 tone fontă. 
De asem'enea, Hăulică Ioan, Timofte Nicolae și Raț Andrei, s-au angajat să 
depună toate eforturile pentru ca și acest angajament să fie îndeplinit îna
inte de termen.

...$I la seefia a 11-a

Luni, la sfirșitul primului schimb de producție întruniți Intr-un miting 
fulger furnaliștii de la secția a Il-a, au hotărît să mai producă între 20 
noiembrie—31 decembrie a.c, încă 4.000 tone fontă peste angajamentul ini
țial luat, răspunzind astfel inițiativei laminatorilor. ’

Aceasta este posibilă — a arătat tovarășul Roman Gheorghe — șeful 
secției — prin mărirea temperaturii aerului suflat în furnale, folosirea aglo
meratului autofondant, reducerea timpilor planificați pentru reparație și a 
opririlor accidentale.

Eu — a spus prim-lopitorul Olarii Alexandru — voi da cu echipa mea 
pînă la sfirșitul acestui an încă 700 tone fontă de Cea mai bună calitate, 
venind prin aceasta în sprijinul oțelarilor noștri.

T EH NIC AN OUA Jși spune. cuyînțul

Inițiativa laminatorilor — 
mijloc de creștere a 

productivității muncii
Se poate spune că în 

1960, primul an al șese- 
nalului, colectivul de mun
că al laminorului de 
650 mm. a obținut suc
cese rnai bune în produc
ție decît în cursul anului 
trecut. Bilanțul încheiat 
la sfirșitul lunii octom
brie arată că harnicii la
minatori, punînd mare 
preț pe îmbunătățirea in
dicilor de utilizare a a- 
gregatelor, au produs de 
la începutul anului curent 
24.567 tone laminate fini
te peste prevederile cifre
lor de plan și au realizat 
importante economii la 
prețul de cost.

Semnificativ în acest 
sens, este sprijinul per
manent acordat de către 
Organizația de partid con
ducerii tehnico-administra- 
tive și comitetului sin
dical, care a știut cum să 
mobilizeze pe comuniști și 
prin intermediul lor întrea
ga masă de muncitori la 
conducerea și organizarea 
superioară a producției. 
Ca o consecință firească 
a întăririi legăturii orga
nizației de bază cu lami- 
natorii, în prima parte a 
anului 1960 a fost lansată 
inițiativa prețioasă de a 
reduce timpul de laminare 
pe fiecare blum cu 10 se
cunde. Inițiativa a consti
tuit încă o rezervă impor
tantă de timp, menită să 
ducă la sporirea vitezei 
de laminare și deci la mă
rirea productivității mun
cii.

Avînd la bază experien
ța acumulată în munca 
politică de conducere și 
îndrumare a producției și 
cunoscînd din vreme ci
frele de plan pe anul vi
itor, organizația de partid 
(secretar tovarășul Fo- 
tescu Dumitru) a pus în 
centrul preocupării sale 
studierea posibilităților in
terne care să contribuie 
la îndeplinirea uneia din
tre sarcinile importante 
subliniate de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la plenara C.C. al P.M.R. 
din 31 octombrie a.c. — 
creșterea producției de la
minate finite pline în 1961 
Cu cea. 20 la sută față 
de 1960, prin folosirea 
mai deplină a laminoare- 
lor și în special, a lami
norului de 650 de la Hu
nedoara.

Așa după Cum preve
dea de altfel hotărîrea 
comuniștilor adoptată cu

darea de seamă și alege
rea noului organ condu
cător, biroul organizației 
de bază împreună cu un 
colectiv alcătuit din mem
brii, candidați de partid 
și alți muncitori, ingineri 
și tehnicieni cu experien
ță din activul celor fără 
de partid, au studiat și 
analizat amănunțit rezer
vele interne pentru crește
rea productivității muncii 
în anul ce vine.

Pe baza constatărilor 
făcute, s-a întocmit un 
plan de măsuri fehnico-or- 
ganizatorice. El cuprinde 
printre altele : laminarea 
de blumuri cu dimensiuni 
mari, mărirea vitezei de 
laminare și prelungirea 
platformei din fața cajei 
finisoare cu încă 15 me
tri, ceea ce va duce la 
obținerea unui spor de 
producție de 15-20 la sută.

Planul de măsuri a fost 
pus apoi în dezbaterea 
muncitorilor cu ocazia 
unei adunări de partid 
deschisă, ținută la 12 no
iembrie a.c. Cu această 
ocazie, tovarășii Dărămuș 
loan, Ilea loan, Cristea 
Constantin, Bugaru Moi
se și alții au propus re
ducerea timpului de la
minare cu 15 secunde pe 
fiecare blum, extinderea 
rapidă a platformei de la 
caja finisoare, încălzirea 
uniformă a blumurilor, 
confecționarea unui opri
tor mobil la fierăstrăul nr, 
6, care va elimina stag
nările de tăiere la cald a 
metalului după laminare 
etc.

In urma calculelor eco
nomice făcute, muncitorii 
au ajuns la concluzia că 
încă de pe acum pot să 
realizeze indici superiori 
de utilizare a agregatelor, 
la nivelul celor din anul 
1961. Aceasta este de fapt 
cea de a doua inițiativă 
luată de laminatori în a- 
nul curent. Calculele ara
tă că pe baza ei colecti
vul laminorului de 650 
mm. va produce pînă la 
31 decembrie a.c. încă 
8.000 tone laminate peste 
planul de producție. In a- 
cest scop, primele rezulta
te sînt edificatoare. De la 
12 noiembrie, de cînd da
tează inițiativa „Să rea
lizăm de pe acum indici 
de utilizare ai agregatelor 
la nivelul celor din anul 
viitor" și pînă la 21 no= 
iembrie a.c., muncitorii au 
produs 2.517 tone lamh

(Sontlnuare ta pag. 8«a}

conducere a regimului ter
mic la cuptoarele Siemens 
Martin, contribuind la îm
bunătățirea calității 
[ului elaborat.

Pentru o 
aprovizionare 

ritmică
Un colectiv de ingineri 

și tehnicieni de la secto
rul transporturi al C.S.H. 
fac pregătiri intense în 
vederea introducerii și fo
losirii radianților cu raze 
infraroșii pentru dezghe- 

. țarea materialelor de ma
să ca: minereu de fier, 
cărbuni etc., pe timpul de 
iarnă. Prima stație pe 
bază de radianți va lua 
ființă la fabrica de aglo
merare a minereurilor, 
apoi se va extinde treptat 
la uzina cocso-chimîcă și 
la alte puncte importante.

Cu ajutorul celor peste 
100 de baterii de radian
ți care folosesc drept 
combustibil gazul metan, 
în perioada înghețului se 
va reduce timpul de des
cărcare a fiecărui vagon 
cu 18 ore. Folosirea ra
dianților va da posibilitate 
feroviarilor din combinat 
să aprovizioneze unele 
secții productive in mod 
ritmic.

Elemente noi 
pe șantiere

De curînd, în cadrul 
direcției tehnice din I.C.S. 
Hunedoara a luat ființă 
serviciul pentru tehnica 
nouă. Iată doar cîteva as
pecte din activitatea a- 
cestuia: introducerea u- 
nei pompe prevăzute cu o 
conductă, care transportă 
betonul în fundațiile noi
lor furnale de la distan
ța de 40 metri. Ea înre
gistrează o productivitate 
de 15 m.c. beton pe oră. 
Odată cu intrarea în func
țiune a noii fabrici de 
betoane pompa va trans
porta betonul de la o dis
tanță și mai mare.

De asemenea, la depo
zitul Peștiș s-a introdus 
o altă pompă ce trans
portă și ridică cimentul 
cu o productivitate de 
13,2 tone pe oră, iar pe 
cîteva șantiere se folo
sesc cu succes bunkerele 
cu picioare telescopice ce 
servesc la aprovizionarea 
cu ciment a locurilor mai 
îndepărtate. Totodată, în 
cadrul șantierului electro
tehnic s-a făcut experi
mentarea unui cuptor cu 
tuburi infraroșii ce se va 
folosi la uscarea motoa
relor electrice înainte 
montare.

De la 
cabinetul tehnic

In cursul acestui an 
mișcarea de inovații a 
luat o deosebită dezvol
tare în combinat. Pînă în 
momentul de față au fost 
propuse cabinetului tehnic 
410- inovații din care au 
fost aplicate 281. Inova
țiile apucate aduc com
binatului economii post- 
calculate în valoare 
peste 10 milioane lei.

Printre inovațiile 
seamă se numără 
concepute de tovarășii Mo- 
ciofan Ștefan, Cîrlugea 
Constantin și Fodor Pa
vel în legătură cu modifi
cările macaralelor, și cea 
propusă de tovarășul Lo- 
rinezi Geza cu privire la 
reglarea pneumatică a de
bitelor și altor parametri 
în siderurgie. Aceasta ino
vație asigură o mai bună

de

de 
cele

Zilele trecute muncitorii 
de la oțelăria veche au 
dezbătut cifreie de pian 
pe anul 1961.

IN FOTO : inginerul Gri- 
gore Atihai (primul din 
stingă) discutind in pre
alabil cu un grup de o- 
țeiari posibilitățile pentru 
realizarea și chiar depă
șirea sarcinilor de plan ce 
stau in față pe 1961.

oțe-

de

de

Se dezvoltă rețeaua de 
radio-radioficare

în orașul nostru funcționează două centre 
râdioficare: stația de radio amplificare a combi
natului siderurgic cu 223 abonați și centrul de ra* 
dioficare din Orașul Muncitoresc cu 1269 abonați.

Numărul abonaților radio este de asemenea în 
creștere rapidă. Media lunară a noilor înscriși este 
too. Ptnă In 10 noiembrie erau în Hunedoara 6.959 
sboH«ț| fidlp,



INTR-O DIMINEAȚA 
EA FURNALE

Pe terenul de sus al 
secției l-a furnale și jos, 
unde se descarcă fonta, 
animația caracteristică are 
același ritm viu expri- 
mind voința harnicului co
lectiv de a folosi mai 
bine agregatele și a pro
duce fontă mai multă și 
mai ieftină. Era o dimi
neață inourată, cînd în
cărcătorii și topitorii din 
schimbul de noapte, se în
dreptaseră după terminarea 
lucrului, spre colțul roșu. 
Aveau să discute împreu
nă cu cei din schimbul 
de zi, sarcinile de produc
ție ce le revin în anul 
1961 pe care le-au primit 
cu aii ta bucurie.

și 
noastre ne 
încă cîteva 
de fontă în 

viitor, după

— 43 000 tone fontă in 
plus față de anul acesta, 
e un spor frumos — le 
zise maistrul Chibu Mihai 
— prăjitorilor de minereu
ri. Ne-am gîndit încă de 
pe acum, că măsurile 
posibilitățile 
pot asigura 
mii de tone 
plus. Anul
cum se lucrează și dato
rită perfecționării tehno
logiei, putem produce cel 
puțin 6.000 tone fontă 
peste plan. Trebuie avut 
grijă însă ca nici un bulgăr 
de steril să nu pătrundă 
în șarjă, iar minerii să ne 
ajute prin livrarea sideri- 
tei de calitate cu un con-

Condițiile pentru ocrotirea sănătății siderurgiști
lor și constructorilor hunedoreni se îmbunătățesc 
continuu.

IN CLIȘEE : (sus): Aparatul Camson cu aju
torul căruia se realizează sterilizarea instrumentaru
lui și a cîmpurilor operatorii ; (mijloc) Aspect din 
timpul unei inetervenții de osteosintezâ cu tijă Spî- 
jarnîi-Kiintscher ; (jos) : stația de oxigenare cu dis
tribuție în sălile de operație și în saloanele de ur
gență care mărește proporția de oxigen din aer.

ținut 
tor...

de fier corespunzi-

Ca să crească mai 
productivitatea pe

posibilitățile de 
producției de 

cursul anului 
venit cu unele 
menite să com-

mult
om, eu propun — comple
te maistrul Manea Hara- 
lambie — să se lucreze 
cu cuptoarele de prăjit 
minereu, închise și să se 
asigure un tiraj mai bun.

Alți furnaliști, printre 
care comuniștii Grecu Oc
tavian, Chiroșca loan, Lu- 
țic Ioan, Hăulică Ioan, 
inginerii Constantinescu 
Constantin și Bologa Ioan 
analizind 
sporire a 
fontă în 
viitor au 
propuneri
pleteze planul de măsuri 
tennico-orgamzatoriee. »-au 
referit la analizarea con
sumului de calcar unde se 
pot înregistra economii și 
în care sens au cerut coc- 
sarilor să le livreze nu
mai cocs cu o rezistență 
superioară si cu un con
ținut de sulf scăzut; la 
întocmirea unui grafic co
mun cu transporturile uzi
nale pentru alimentarea 
ritmică a cuptoarelor de 
prăjit siderită; verificarea 
și perfecționarea tehnolo
giei de fabricare a fontei 
(revizuirea fișei tehnologi
ce). montarea unui cîntar 
pe linia îngustă și altele 
care nor influența reduce
rea prețului de cost cu 
cca. 100 lei pe fiecare 
tonă în anul viitor și 
creșterea productivității 
muncii.

Angajamentul colectivu
lui de furnaliști de la sec
ția I-a este ca peste pla
nul sporit (cu 43.000 față 
de anul acesta) al anului 
1961 să realizeze în plus 
cel puțin 6.000 tone fontă 
de calitate mai bună.

„Este de datoria sindi
catelor, a organizațiilor 
de tineret și a altor or
ganizații obștești, a sfa
turilor populare și a or
ganelor Ministerului Inva- 
țâmîntului și Culturii de 
a folosi din plin puterni
cul instrument de educa
ție socialistă pe care-1 re
prezintă așezămintele de 
cultură și artă, a organi
za în fiecare club, cămin, 
casă de cultură, o activi
tate bogată și atrăgătoa
re, avînd o sferă de cu
prindere din ce în ce mai 
largă".

Un fapt care dovedește 
odată mai mult temeini
cia, profundul adevăr al 
paragrafului de mai sus 
din Directivele celui de-al 
IlI-lea Congres al parti
dului, l-a constituit succe
sul obținut de artiștii a- 
matori participanți la faza 
interregională a Festiva
lului bienal de teatru de 
amatori „1. L. Caragiale" 
1960. Deși inițiate de 
curînd — anul acesta a 
avut loc al doilea — fes- 
tivalele bienale de teatru 
de amatori reușesc să în- 
mănuncheze, și să aducă 
la lumina rampei elemen
te talentate de reală va
loare artistică din rîndul 
oamenilor muncii din pa
tria noastră.

Vreme de 3 zile, în 19, 
20 și 21 noiembrie a.c.,

Planul anului viitor ți 
angajamentul nostru sînt 
pe deplin realizabile și ne 
însuflețesc. Brigada noas
tră, a spus printre altele 
prim-topitorul Chiroșca 
loan de la furnalul nr. 4, 
a discutat sarcinile ce-i 
revin și se angajează ca 
in cursul anului viitor, in- 
tensificînd procesul tehno
logic, să realizeze peste 
plan cel puțin 840 tone 
fontă".

In numele altor brigăzi 
de topitori a vorbit tova
rășul Hăjdățeanu 
dru.

— Noi, a spus 
rul, ne propunem

producem 600 
peste planul

Alexan-

oorbito- 
ca an-

gajament să 
tone fontă 
anual.

Asemenea 
care justifică încredere și 
optimism și-au mai luat 
și alte brigăzi și echipe 
de furnaliști, muncitorii 
conduși de tinărui Tăgîr- 
ță Stei ian, echipele de pe 
terenul de încărcare în
drumate de maistrul Gre
cu Octavian, cele din 
schimbul de tineret condu
se de maistrul Hăulică 
Ioan, cauperiștii, care i-au 
asigurat pe încărcătorii 
de furnale și pe topitori 
că vor lupta pentru asi
gurarea unei temperaturi 
constante a aerului suflat.

încrederea deplină în 
forțele lor și curajul de 
care dau dovadă furnaliș
ti i au la bază succesele 
de pînă acum. La furna
lele nr. 3 și la 4 în mod 
deosebit, se lucrează încă 
de acum cu indici sporiți 
de utilizare, care ating in
dicii medii planificați de 
utilizare a furnalelor în 
anul viitor. In felul aces
ta la începutul săptămînii 
curente furnaliștii secției 
l-a au îmbrățișat cu căl
dură inițiativa colectivului 
Laminorului de 650 mm. 
de a lucra pînă la sfîrși- 
tul anului cu indicii echi
valenți de 
gregatelor, 
câți pentru

angajamente

utilizare a a- 
cu cei pianifi- 
anul viitor.
GARAIACU I.

Cooperativa „Drum Hou 
in plină dezvoltare
An de an cooperativa 

„Drum nou“ din orașul 
nostru s-a dezvoltat mul
tilateral. Față de 1951 
cînd a luat ființă cu un 
număr de 30 cooperatori, 
în 1960 numără 327 mem
bri cooperatori dispunînd 
de 49 de secții 
pentru deservirea 
lației.

In anul 1961, <
cooperativă se va 
volta și mai mult. Condu
cerea cooperativei pune 
accent pe dezvoltarea noi
lor centre înființate în 
trimestrul III a.c. cum ar 
fi: plăpumărie, 
ceasornicărie și altele 
preconizează ca în 
să înființeze o 
curățătorie și 
chimică.

Față de anul 
anul viitor, în ramura in
dustrială a cooperativei 
producția va crește cu 45 
la sută; la confecții, în
călțăminte cu 33 la sută, 
iar la prestări servicii că
tre populație cu 38 la 
sută.

'r'r’rv-'r'r
L 
L 
C 
L 
L 
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diferite 
popu-

această 
i dez-

lenjerie, 
Și 

1961 
secție de 
vopsitorie

acesta, în

*
1
1
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per/ec- ■)

Cine să strîngă 
fierul vechi?

In urma unor lucrări de modificare și 
q ționare a sistemului de încărcare a furnalelor oe- ] 
q c/iî, pe terenul de sus a rămas împrăștiată o in-) 
[semnată cantitate de fier vechi. Acestea ocupă o'] 
q bună parte a platformei, îngreunează munca incăr- j 
[ catarilor și a muncitorilor ce execută reparația fur-"} 
[naiului nr. 2. Se găsesc uitate de cine știe clnd.1 
[diferite țevi ruginite in apropierea podului furnalu-1 
L lui nr. 4. table de oțel și plăci de fontă, diferite 1 
£ profile de oțel scos din uz, rezultat de la lucrările 1 
(ale reparație, corfe defecte neutilizabile, etc. (și pel 
(.lingă acestea mai există și o parte din vechea iri-1 
Instalație de rulare a corfelor care așteaptă a fii 
(.dată la fierul vechi). ■ “ 1
? Ciudat este insă faptul că in secția l-a fur-1 
rna/e unde majoritatea muncitorilor sînt tineri (care > 
7 au preluat asupra lor acțiunea patriotică de colea-4
• Zare a fierului vechi), nu s-a găsit încă nimeni -j
• care să-l strîngă și să-l predea oțelăriilor care W-j
[duc lipsa. ■;

Dacă nu tinerii furnaliști, cine să colecteze a-) 
^ces/ fier vechi risipit?

.......... . ■ ♦♦♦« ———— .....................

Inițiativa laminatorilor — mijloc de creștere 
productivității muncii

79.000 tone mai multe la
minate finite față dc anul 
acesta și s-au angajat să 
dea peste planul anual 
10.000 tone laminate și sâ 
realizeze importante 
nomii la prețul de cost. 
Demn de subliniat 
faptul că cea mai 
parte din producția de la
minate urmează să se 
realizeze pe seama îmbu
nătățirii indicilor de utili
zare a agregatelor.

Pentru îndeplinirea 
cinilor de plan în 
viitor, laminatorii vor 
tinua întrecerea socialistă 
cu mai mult avînt și vor

a
(Urmară din pag. l-a)

nate peste sarcinile de 
plan. Printre schimburile 
fruntașe în mărirea pro
ductivității muncii se nu
mără cele conduse de to
varășii Peterfi Alexandru 
și Gira Alexandru.

Zilele trecute, laminato- 
rii de aici au dezbătut ci
frele de plan pe 1901. In 
discuțiile purtate, ei au 
arătat rolul mobilizator al 
noului plan de producție. 
Totodată, ei și-au expri
mat hotărîrea unanimă ca 
sub conducerea și îndru
marea comuniștilor să pro
ducă în anul ce vine cu

eco-

este
mare

sar- 
anul 
con-

consoiida inițiativa pe 
care au luat-o. Condițiile 
tehnico-materiale ce se vor 
crea ca urmare a mate
rializării planului de mă
suri tehnico-organizatori- 
ce dau posibilitatea colec
tivului de muncă din ca
drul laminorului de 650 
mm. să obțină succese de 
seamă în mărirea produc
ției, productivității muncii 
și reducerii prețului de 
cost — sursă sigură de 
(îmbunătățire a nivelului 
de trai a celor ce mun
cesc.

V. DRAGOMIR

Faza interregională a Festivalului 
bienal de teatru de amatori 

Luca Caragiale“„fon
orașul Hunedoara a găz
duit faza interregională a 
Festivalului bienal de tea
tru „Ion Luca Caragiale" 
I960. Pe scenele clubului 
muncitoresc - „Siderurgis- 
tul din O.M. și teatrului 
nou s-au perindat colec
tive de teatru, recitatori, 
cititori artistici din 4 re
giuni ale țării: Craiova. 
Stalin, Timișoara și Hu
nedoara.

Aparținînd cluburilor 
muncitorești, caselor de cul
tură ori căminelor cultu
rale, formațiile prezente la 
festival au dovedit, prin 
nivelul de pregătire, dra
gostea artiștilor amatori 
pentru artă. O privire de 
ansamblu asupra reperto
riului va încredința pe 
oricine de îndrăzneala dar 
mai ales de hotărirea de 
care au dat dovadă cele 
mai multe jurii regionale, 
în selecționarea pieselor 
pentru festivalul bienal de 
teatru.

Incepînd cu piesa Luciei 
Demetrius „Vlaicu și fe
ciorii lui" și sfîrșind cu 
comedia „Mielul turbat* a 
lui Aurel Baranga, tot ce

s-a prezentat în aceste 
zile pe scenele hunedore- 
ne dovedește preocupare 
— și iar preocupare — 
pentru adînca și puterni
ca ancorare in cea mai 
acută actualitate a zilelor 
noastre.

Incercînd o lapidară tre
cere în revistă a celor vă
zute cu prilejul fazei in

terregionale a festivalului 
trebuie subliniate meritele 
în realizarea spectacolelor 
cu piesele: „Cei care ră- 
mîn singuri" de Lucia 
Demetrius — căminul cul
tural din Săsciori regiu
nea Hunedoara, „Ochiul 
babei" de Gheorghe Vasi- 
lescu — căminul cultural 
din Ginipa regiunea Hu
nedoara, „Gara mică“ de 
Dan Tărchilă — casa de 
cultură Craiova; comedia 
muzicală „Sărbătoarea re
coltei" — combinatul chi
mic Făgăraș; piesa „Ul
tima etapă" de E. M, Re-

marque — casa de cultu
ră Lugoj; spectacolul de 
păpuși „GîscăneJul" —- 
casa de cultură Jimbolia 
regiunea Timișoara și în 
sfîrșit comedia „Mielul 
turbat" de A. Barauga — 
clubul U.M. Cugir.

S-au prezentat de ase
menea și recitatori și ci
titori artistici care au a- 
ratat o bună pregătire și 
talent autentic.

Absența unei formații 
de teatru din orașul gaz
dă de la faza interregio
nală a Festivalului bienal 
de teatru trebuie să fie 
un semnal de alarmă pen
tru comitetul sindicatului 
■din C.S.H. Tovarășii cu 
•munci de răspundere care 
-au sarcina de a îndruma 
•și sprijini permanent ac
tivitatea teatrului hunedo- 
rean ca tovarășul Achim 
loan președintele comitetu
lui sindicatului C.S.H., 
Moldovan Ioan membru în 
comitet și directorul clu
bului, au dat dovadă ade
sea de atitudine înapoiată, 
de îngustime în felul cum 
au privit problemele tea
trului,

Și comitetul de partid 
din combinatul siderurgic 
trebuie să se preocupe cu 
mai multă grijă de îndru
marea muncii culturale, 
căreia în această perioa
dă trebuie să i se acorde 
toată atenția. Problemele 
teatrului hunedorean tre
buie să se afle și ele în 
sfera apropiată a preocu
părilor comitetului de par
tid.

Teatrul muncitoresc al 
siderurgiștilor, formație de 
amatori cu stagiune per
manentă, teatru despre a 
cărui tradiție se poate deja 
vorbi, a lipsit de pe sce
nă. De ce ? Este o între 
bare al cărei răspuns tre
buie dat cu toată serio
zitatea și în timpul cel 
mai scurt Problema re
pertoriului să nu mai con
stituie o problemă. Să fio 
abordate cu curaj piese de 
largă respirație actuală. 
Premiera „Scrisorilor 
dragoste" — pe care 
nedorenii o așteaptă 
nerăbdare — să fie 
bun augur.

Succesul tinerilor artiști 
amatori, la faza interre
gională a Festivalului bie
nal de teatru „Ion Luca 
Caragiale" este pe deplin 
justificat de munca lor 
intensivă și în același 
timp este pe deplin me
ritat,

de 
hu-
cu 
de

D. BOGDAN



Problemele economice in centrul atenției 
noilor birouri ale organizațiilor de bază

NOTE — NOTE

.Jrmare din pag. l-a)

Unul din obiectivele 
intrate ale planului de 
at pe anul viitor este re- 
icerea prețului de cost 
i toate Întreprinderile și 
rnurile economiei națio- 
ile. Organizațiile de par
ti din secții și de pe șan- 
sre au obținut o expe- 
ență valoroasă în aceas- 
i direcție. De pildă, or- 
tnizațiile de bază de la 
■le două secții de furnale 
i atras in această ac
me cadrele cele mai 
impetente, care au anali- 
it în spirit gospodăresc 
«sibilitățile reale de îm- 
mătățire a consumurilor 
Kscifice de materii prime 
materiale. Ținînd seama 

i dementul principal al 
•ețului de cost îl consti- 

materia primă și ce- 
,e materiale, în sen

ul celor două colective 
sat stabilirea de con- 

imuri specifice funda- 
entale din punct de ve
re științific, corespunză- 
are progresului tehnic și 
>ii tehnologii, metodelor 
experienței înaintate din 

oducție. Pentru a exer

il-aii îndeplinit planul
valoric anual

In urmă cu cîteva zile, 
ilectivul de muncă al 
rnătoriei „Patria" a ob- 
aut în activitatea sa un 
icces deosebit. Printr-o 

1 bună organizare a 
jcesului de producție la 
ibilou, formare și cură- 
torie, muncitorii au ra- 
irtat că și-au îndeplinit 

depășit planul valoric 
mal cu 750.000 lei.
In momentul de față,, 
tregul colectiv de mun- 
i al turnătoriei unde în 
unte se găsesc echipele 
induse de tovarășii 
dmeider loan, Mîndres- 
i Dumitru și Holocan Ti- 
ot, lucrează intens pen
ii a-și realiza înainte de 
rmen și planul anual la 
oducția fizică, plan din 
ire mai au de 
că 24 tone de 
ese.

MARCONI

produs 
diferite

PETRU

G* răspuns la chenta- 
■ oțelarllor, tinerii de la 
minorul „Trio“ au hotă- 
I sl le vină în ajutor 
in colectarea șl punerea 

dispoziție în acest an

.'T 

h

cita un control mai rigu
ros asupra folosirii mate
riilor prime și materiale
lor, conducerile secțiilor au 
fost îndrumate să introdu
că metoda ținerii eviden
ței stricte a consumurilor 
specifice pe repere, cu a- 
jutorul fișelor limită.

Cunoscînd sarcinile tra
sate de partid, organiza
țiile de bază conduc ac
tivitatea economică în așa 
fel încît în centrul pre
ocupărilor se află tot tim
pul probleme esențiale e- 
conomice. Acest lucru s-a 
scos în evidență în repe
tate rînduri cu prilejul a- 
dunărilor de partid, care 
s-au ținut recent. Totoda
tă s-a arătat că mai sînt 
cazuri cînd birourile orga
nizațiilor de bază se îm
potmolesc în treburi mă
runte și pierd din vedere 
chestiuni economice de 
mare însemnătate. Așa de 
pildă, cum s-a întîmplat 
cu organizația de bază de 
la atelierele centrale de 
reparații din I.G.S.H., 
unde din această cauză 
au avut loc multe abateri 
de la procesul de pro
ducție.

Ne scriu
corespondenții voluntari

a 100 tone fier vechi. O- 
dată cu luarea acestui 
angajament, tinerii în
cadrați în două brigăzi de 
muncă patriotică au și tre
cut la strîngerea metale
lor feroase nefolosibile. Ca 
rezultat al eforturilor de
puse în cadrul acțiunilor 
întreprinse de organizația 
U.T.M., tinerii noștri au 
reușit ca de la începutul 
anului și pînă acum să 
strîngă o cantitate de 400 
tone fier vechi, depășin- 
du-și astfel propriul an
gajament cu 300 tone.

Ținlnd cont de lupta 
pe care o duc oțelarii 
pentru sporirea continuă 
a producției de metal, ti
nerii de la laminorul „Trio" 
s-au angajat ca plnă la 
sfîrșitul anului să mai co
lecteze 15 tone fier vechi.

In acțiunea de colec
tare a celor 400 tone de 
metal vechi, s-au eviden
țiat toți membrii brigăzilor 
de tineret conduse de co
muniștii Apetre Constan
tin și Bălăcescu Filip.

JUVERDEANU IOAN
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îmbunătățirea continuă 
a metodelor de conducere 
a activității economice este 
una din cele mai impor
tante sarcini a noilor bi
rouri ale organizațiilor de 
bază, de îndeplinirea că
reia depinde mobilizarea 
oamenilor muncii la înde
plinirea și depășirea pla
nului de stat pe 1960.

Pretutindeni, în toate 
organizațiile de partid se 
fac pregătiri, se iau mă
suri menite să se ridice 
la un nivel și mai înalt 
activitatea economică în 
anul viitor.

Perfecționarea continuă 
a metodelor birourilor or
ganizațiilor de bază de 
conducere a economiei a- 
sigură sporirea activității 
creatoare a maselor în 
producție, crează cele mai 
prielnice condiții pentru 
obținerea de noi și remar
cabile realizări în construi
rea economiei socialiste 
și ridicarea nivelului de 
trai.

Pentru studierea 
trecutului glorios

al partidului
cu-In scopul adîncirii 

noștințelor privind studie
rea trecutului glorios de 
luptă al partidului nos
tru, la școala de 7 ani 
nr. 3 din orașul Hunedoa
ra s-a amenajat o cameră

Duminică dimineața in 
sala clubului „Filimon Sîr- 
bu“ din O.T., a avut loc 
o ședință de instructaj cu 
conducătorii auto din ra
ioanele Brad, Orăștie, 
Sebeș, Petroșani, orașele 
Deva și Hunedoara, orga
nizată de către direcția 
miliției regiunii Hunedoa
ra. Au mai participat di
rectori ai întreprinderilor 
de gospodărie orășeneas
că, precum și alți invitați.

☆

Acum mai mult ca ori- 
cînd, satisfacerea nevoilor 
de transport ale economiei 
naționale pe distanțe scur
te este realizată cu mij
loace mecanizate, care asi
gură o creștere rapidă a 
capacității de transport. 
Numeroase tipuri de ma
șini ce intră în componen
ța și folosirea de către 
parcurile auto sînt de un 
înalt nivel tehnic, ele con
tribuind în mare măsură ja 
reducerea cheltuielilor de 
circulație și la creșterea 
productivității muncii. Ori 
este știut că la tuna ex
ploatare a lor, un aport 
de seamă îl aduc conducă
torii auto aceia care au în 
primire agregatul respec
tiv.

In articolul de față vom 
arăta o problemă foarte

COLECTIVIȘTII PRIMESC AJUTOARE 
PREȚIOASE DE LA STAT

i Convingîndu-se de avantajul muncii în comun • >
■ • și de condițiile create de statul nostru democrat- •'
i popular pentru dezvoltarea agriculturii socialiste * 1 
i ‘ pe baza liberului consimțămînt, țăranii muncitori •' 
i1 din suburbiile orașului au jormat 4 gospodării agri- ' 
‘ cole colective. Astfel 84 la sută din suprafața te-' [ 
; ‘ renului agricol din suburbii este cuprinsă In aceste ; [ 
'; gospodării care unesc 453 de familii. ; j

constatat că deși acesta a- 
vea numerele de ordine 
murdare și obloanele rup
te, totuși el a plecat în 
cursă condus fiind de Pă- 
dureanu Ferenț. Asemenea 
exemple de la IRTA Se
beș, I.G.S.H., Petroșani și 
Orăștie se pot da multe. 
Numărul 
auto, care 
cidente sau abateri de ia 
legile circulației publice 
este încă mare, pentru că 
chiar cei care sînt obli
gați să se ocupe de edu
carea permanentă și ri
dicarea calificării profesio
nale a conducătorilor au
to, au o atitudine pasivă 
față de atribuțiunile ce le
revin, încurajează, și dau 
posibilitatea șoferilor res
pectivi să comită o serie 
de abateri.

Este necesar ca fiecare 
șef de garaj și șofer, să 
caute să-și îmbunătățeas
că metodele de muncă 
prin respectarea cu stric
tețe a sarcinilor și a le
gilor în vigoare. Organi
zațiile de partid au da
toria să orienteze mai 
mult activitatea organi
zațiilor sindicale și de 
U.T.M. în vederea ridică
rii și lărgirii orizontului 
de cunoștințe a tuturor 
șoferilor.

DUMITRESCU JAN

J ț In cadrul gospodăriilor colective amintite, pen-1! 
!! tru dezvoltarea și întărirea lor economică, colecti- ' , 
; oiștii pun un accent deosebit pe creșterea anima-! >

' lelor. Anul acesta numărul animalelor la 100 hec- ’ i 
,' tare este de IU capete. Colectiviștii acordă o mare • > 
, atenție diferitelor construcții pentru dezvoltarea șep- > 
! telului de animale. De pildă, G.A.C. „Progresul" din ' 
i Boj, a început în acest an construcția unui grajd cu'1 
i o capacitate de 100 capete de vite; Q.AJd. „Zori 1 
; noi" din Zlaști și „Viață nouă" din Răcăștie, cu 1 ’ 
; materiale din resurse locale au amenajat fiecare cite \; 
11 un grajd cu o capacitate de 60 capete de vite;; 
♦ mari. . ■■ ;;

" Creditele acordate de stat în 1960 pentru con- ■ 
; strucții în gospodăriile colective din suburbii sînt < < 

de 80.000 lei, iar creditele pentru cumpărarea de a- " 
nimale se ridică la 23D00 lei. [

■ In toamna anuui 1960, cele 4 gospodării co- I
■ lective au primit din partea statului 8.000 kg se- ! 
; mințe selecționate pentru însămînțările din acest an. !

a

specială unde sînt expu
se diferite planșe, mate
riale documentare etc. din 
activitatea P.C.R. și 
P.M.R.

La festivitatea de des
chidere care a avut loc 
la sfîrșitul săptămînii tre
cute, a participat directo
rul școlii, precum și nu
meroase cadre didactice. 
Și-au adus contribuția la 
amenajarea acestei ca
mere părinții elevilor, cum 
ar fi, tovarășii Pisică Va- 
sile, Cszego Emilia, Sora 
Viorel, Ivan Romulus, 
Predoi N., Copil Petre, 
Popa Victor și alții.

R. BOIANGIU

DISCIPLINA TREBUIE ÎNTĂRITĂ 
conducătorilor autoîn rîndul

drumurile 
de con- 
autovehi- 

mecanică.

importantă care după pă
rerea noastră trebuie să 
stea în atenția acelor oa
meni cărora li s-a încre
dințat în cadrul întreprin
derilor sau pe 
publice volanul 
ducere al unui 
col cu tracțiune
De felul cum șoferul știe 
să îngrijească și să con
ducă mașina depinde foar
te mult viața și starea ei 
generală. De aceea fiecare 
șofer trebuie să fie con
vins de răspunderea pe 
care o are în timpul ser
viciului și atunci clnd a 
urcat la volan să lase la 
o parte orice preocupare 
străină meseriei pe care o 
exercită. Respectarea în
tocmai a legilor de circu
lație și atenția de care dă 
dovadă un bun șofer în 
plină cursă și îndeosebi 
prin orașe sînt caracteris
tici ale 
crescut 
carii și 
parcurs.

Sînt demne de apreciat 
rezultatele obținute în 
ceea ce privește exploata
rea rațională a autovehi
culelor de către șoferii din 
toată regiunea noastră,

felului cum el a 
în timpul califi- 

s-a format pe

IN EDITURA POLITICA 
A APARUT:

P. NIKITIN

ECONOMIA POLITICA 
Manual popular

408 pagini 7,65 lei
Acest manual, premiat 

de Institutul de economie 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., se adresează ce
lor ce studiază în cercuri
le de economie 
din 
tid, 
lor, 
lor 
în problemele i 
politice marxiste.

politică 
învățămîntul de par- 
elevilor și studenți- 
precum și tuturor ce- 
ce vor să se inițieze 

economiei

care își înțeleg menirea 
lor în parcul rutier ce 
cunoaște o dezvoltare ne
contenită. Rețin atenția 
conducătorii auto Irimia 
Nistor de la IRTA Hune
doara, care a parcurs cu 
mașina nr. 26.129 Dv. pes
te 150.000 km. fără repa
rații și a economisit în
semnate cantități de ben
zină și ulei; sutamiiștii 
Josan A., Faur I., Roșea 
D. și alții.

Mai sînt însă și șoferi 
care crează greutăți în
treprinderilor, conduclnd în 
orașe aglomerate și pe șo
sele, cu viteze excesive, în 
stare de ebrietate sau sur
menaj și nu țin cont de 
indicațiile lucrătorilor de 
Ia miliție. Datorită acestor 
manifestări nepermise în 
munca șoferilor, s-a ajuns 
ca în regiunea Hunedoara 
în 10 luni din acest an 
să fie în jurul a 37 au
tovehicule avariate (puțin 
sau mai mult grav). Ast
fel, șoferul Gheorghe Ni- 
colae de la ICSH deși 
știa că nu are voie a 
transporta persoane civile 
peste încărcătură, a fă
cut-o. Prins în cauză î s-a 
ridicat talonul nr. 4; Pă-

Nepăsarea 
trebuie lichidată
A sosit anotimpul frigu

ros. Gospodarii harnici 
l-au întîmpinat cu pregă
tiri temeinice. Spre regret 
însă, nu același lucru a 
făcut colectivul de con
ducere al direcției admi
nistrative din I.G.S.H. care 
nu a urmărit îndeaproape 
renovarea integrală a pa
vilioanelor i lin tabăra O.T., 
unde locuiesc mulți tineri 
din întreprindere. Așa se 
face că la o serie de dor
mitoare ușile sînt defecte 
și nu se pot închide. La 
cabana nr. 80, dormitorul 
2, acoperișul și pardosea
lă sînt uzate, iar spălă
toarele — necorespunză
toare, în timp ce baia dă 
apă caldă locatarilor în 
mod sporadic.

De asemenea, la intra
re, în săli nu-s becuri e- 
lectrice. La toate acestea 
se mai adaugă încă alte 
neajunsuri: serviciul ca
zare nu respectă rația de 
lemne de foc. In loc să 
dea fiecărui dormitor can
titatea de lemne stabilită 
zilnic, dă numai jumăta
te din aceasta așa cum a 
procedat cu dormitoarele 
din pavilioanele nr. 15.

Față de neajunsurile ivi
te, serviciul cazare și mai 
ales direcția administra
tivă n-au luat nici o mă
sură concretă. Credem că 
acum și nu mai tîrziu 
măsurile reclamate de si
tuația amintită vor fi efi
ciente.

Tărăgănare 
și dezinteres

Despre tărăgănarea re
parării cazanului pentru 
încălzirea centrală a ta
berei nr. 1 a combinatu
lui s-a mai scris în zia
rul „Uzina noastră" nu
mărul 876 din 20 octom

dureanu Gheorghe de la 
IRTA Hunedoara, a con
dus autovehiculul sub influ
ența alcoolului, iar cînd a 
fost oprit la un control 
de organele competente nu 
a putut să se prezinte cu 
actele necesare. Pentru a- 
ceasta i s-a ridicat car
netul de conducere pe timp 
de 3 luni. De asemenea, 
șoferul Schuster Mihai, a 
încredințat volanul de 
conducere la o persoană 
străină pe care o avea 
în cabină.

Cu ocazia ședinței de 
instructaj amintite mai 
sus, a ieșit la iveală că 
lipsurile grave din activi
tatea șoferilor se datoresc 
îti primul rînd și șefilor 
de garaje cum ar fi cei 
de la IRTA și IGO-Hune- 
doara, care permit pleca
rea în cursă a mașinilor 
fără a face un control a-s 
mănunțit și nu dau con
curs organelor competente 
pentru a întări disciplina 
în rîndul conducătorilor 
auto. Mai concludent este 
[aptul că efectuîndu-se un 
control inopinat la auto
camionul 25.448 Dv. s-a 

brie a.c. Neținînd însă 
cont de critica justă ce 
s-a făcut, conducerea me
canicului șef din combinat 
manifestă și în prezent 
dezinteres față de urgen
tarea lucrărilor necesare 
punerii în funcțiune a ca
zanului. Din această cau
ză, noi, muncitorii care 
locuim în tabăra amintită 
sîntem nevoiți ca acum, 
cînd timpul s-a răcit foar
te mult și a început chiar 
să înghețe, să dtwmim în 
frig. Datorită acestui fapt, 
atunci cînd ne întoarcem 
din lucru nu ne putem o- 
dihni în condiții cores
punzătoare, sîntem expuși 
îmbolnăvirii.

Situația dormitoarelor 
din tabăra nr. 1 în care 
încă n-a pătruns pînă a 
cum căi dura, trebuie să 
dea de gîndit direcției ad
ministrative a combinatu 
lui care are datoria să 
ceară conducerii mecani
cului șef să termine cît 
mai grabnic repararea ca
zanului. Asta, cu atît mai 
mult, cu cît mîine sau 
poimîine ar putea să nin
gă, iar condițiile nefavo
rabile de locuit ale tine
rilor să aibă repercursiuni 
asupra procesului de pro
ducție.

PAPUȘE AUREL 
corespondent

TOVARĂȘI,
Abonați-vă din timp 

la ziarele și revistele 
sovietice pe anul 1961. 

Abonamentele se 
primesc de către ofi
ciile P.T.T.R., agen
ții și factorii poștali, 
difuzorii de presă din 
întreprinderi, instituții 
și de la sate.

conducătorilor 
au comis ac-



? Planul pe 1BI- în dezbaterea 
z In după amiaza zilei
( de 22 noiembrie a.c., a
< avut loc consfătuirea dc
/ producție a muncitorilor,
j inginerilor si tehnicieni- 
j lor din
. lui nr.
4 sacrată
ț lor dc
4 1961. Lutnd cuvîntul, in

ginerul Mold Gheorghe,
f șeful șantierului, a pre- 
j lucrat sarcinile de pro- 
/ ducție pe anul ce vine. 
J El a subliniat că noul 
/ plan este mai mare cu
5 68 la sută față de 1900,

cadrul șantieru- 
1-I.C.S.H., con- 
dezbaterii cifre- 
plan pe anul

întreprinderea de indus
trie locală „Ilie Pintilie" 
de Ja înființarea sa ca or
ganizație de sine stătă
toare în 1952, s-a dezvol
tat într-un ritm viu. Pa
ralel cu mărirea număru
lui de muncitori angajați, 
cu reutilarea și înzestra
rea tehnică a unor unități

Măsurile au 
devenit fapte

In urma aplicării planu
lui de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice cu privire la 
crearea condițiilor optime 
de muncă pe timpul iernii, 
în cadrul șantierului nr. 4 
construcții civile a intrat 
de curînd în funcțiune o 
stație de preparare a be
tonului și mortarului, cu 
o capacitate de 80 m.c. pe 
schimb. Transportul aces
tui material de construcție 
se efectuează mecanizat. 
Noua stație a fost am
plasată în așa fel încît 
poate deservi punctele de 
lucru timp de 3-4 ani pen
tru construcția noilor a- 
partamente. Tot în cadrul 
șantierului nr. 4 urmează 
să se monteze 3 cazane 
de mare capacitate, care 
vor asigura apa caldă ne
cesară lucrărilor de ten
cuieli interioare la blocu
rile de locuințe. 

iar productivitatea mun
cii urmează să crească 
în trimestrul 1 de exem
plu, cu 30 la sută. De 
asemenea, în anul yiitor 
prețui de cost al lucră
rilor va fi redus cu 8,32 
ia sută.

In discuțiile purtate, 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii și-au expri
mat bucuria și entuzias
mul lor față de obiecti
vele noului plan de pro
ducție. Ei și-au luat an
gajamentul să îndepli
nească planul pe 1961 

Realizări în industria locală
întreprinderea și-a îmbo
gățit continuu sortimentul 
cît și calitatea diferitelor 
produse, care satisfac în- 
tr-o măsură tot mai rriare 
cerințele oamenilor mun
cii din orașul nostru.

Valoarea producției glo
bale a întreprinderii „Ilie 
Pintilie" în 1960 (pe baza 
realizărilor obținute pînă 
la 15 noiembrie și a cifre
lor de plan estimative din 
perioada rămasă) este de 
26 ori mai mare ca în a-

..... ..... .......... ----------------- -

Pentru sporirea producției 
de aglomerat

Introducerea pe scară 
largă a tehnicii și tehno
logiei înaintate care să 
ducă în viitor la continua 
creștere a producției și 
productivității muncii, a 
determinat încă de pe 
acum conducerea fabricii 
de aglomerare să-și întoc
mească un plan amplu și 
concret de măsuri telinico- 
organizatorice. Printre o- 
biectivele propuse a se în
făptui se numără introdu
cerea prafului de var re
zultat de la fabrica de 
var a combinatului pentru 
accelerarea procesului de 
aglomerare și odată cu 
aceasta creșterea indici-

constructorilor
cu 5 zile mai devreme 
și să realizeze 500.000 
lei economii peste va
loarea planificată. In a- 
cest scop, a fost apro
bat un plan de măsuri 

tehnico-.rgani7ato.-ice, ca 
re cuprinde: extinderea 
muncii în acord cu 70 
la sută, folosirea din 
plin a marii și micii 
mecanizări, înființarea 
unui punct de lucru mo
del la secția nouă de 
furnale, reducerea con
sumurilor specifice și 
altele.

nul înființării, 1952.
In cursul acestui an în

treprinderea și-a lărgit 
sfera de activitate primind 
prin comasare întreprinde
rea industrială 409 Hune
doara, fabrica de produse 
piefabricate-Dîrcea, carie
rele de piatră concasată 
de la Teliucul mic și Zlaș- 
ti care sînt utilate cu con- 
casoare și motocompre- 
soare, cît și carierele de 
nisip pentru construcții 
Hăjdat și Buiturî.

lor de utilizare și mărire 
a productivității agrega
telor.

De asemenea, un colec
tiv de tehnicieni și ingi
neri ai fabricii vor studia 
posibilitățile de automa
tizare și distribuire a ma
terialelor în bunkere pe 
șarje, precum și posibi
litatea de reglare automa
tă a umidității șarjei în 
procesul de amestec. Prin 
rezolvarea cu succes a a- 
cestor probleme și aplica
rea lor în procesul de 
producție, productivitatea 
muncii și cea a mașinilor 
va spori simțitor.

SPORT

Observații după ultimul joc al Corvinului
Timpul cu totul nepo

trivit desfășurării în bune 
condițiuni a unei întrece
ri sportive, terenul în cea 
mai mare parte desfundat, 
vîntul rece și zăpada au 
fost piedici serioase pen
tru ambele formații care 
s-au întâlnit duminică la 
Lupeni. Condițiile natura
le au împiedicat în egală 
măsură pe jucătorii Mi
nerului din localitate și ai 
Corvinului să-și desfă
șoare jocul, să arate ce 
știu, să organizeze acțiuni 
de atac încliegate prin 
trimiteri de balon cu pre
cizie și eficacitate.

Am mai spus că victo
ria Minerului se datorește 
unui plus de voință, fap
tului că au atacat mai 
organizat și că au stă- 
pînit mai bine mijlocul 
terenului. Halfii de mar
gine, Mihăilă — Mihaly, 
îri special acesta din ur
mă au fost doi luptători 
neotosiți, au sprijinit în 
permanență trecerea rapi
dă — atît cît terenul În
găduia — din apărare în 
atac. De cealaltă parte 
perechea de halfi a Cor- 
vinuțlui Popescu —■ Mol
nar' a fost credem com
partimentul cel mai defi
citar. Obișnuit cu jocul în 
linia de fund Popescu, în 
afară de unele Intervenții 
bune, a jucat fără orizont 
și mult înapoi. E adevă
rat că în partea doua a 
întîlnirii el a sprijinit a- 
tacul venind în careul ad
vers la cîteva lovituri li
bere și cornere și puțin a 
lipsit ca în minutul 58 să 
reducă scorul printr-un 
plonjon spectaculos la o 
lovitură liberă indirectă 
bătută de 7apis. Molnar 
a făcut un joc surprinză
tor de slab pentru valoa
rea cu care ne obișnuise 
în ultimele partide. Din 
această cauză, fie că in
terii Corvinului trebuiau 
să se retragă mult înapoi 
pentru a culege mingile 
necesare atacului, fie că 

acest lucru trebuiau să-t 
facă fundașii, golul din 
mijlocul terenului a fost 
o slăbiciune decisivă a e- 
cliipei aci jucătorii din 
Lupeni putînd acționa 
nestingheriți.

In apărarea imediată 
Nebela a făcut multe lu
cruri îndrăznețe, plonjoane 
în ultimă instanță, a fost 
destul de calm și de in
spirat. La primul gol însă el 
s-a lăsat înșelat de fenta 
lui Szoke care executa o 
lovitură liberă de la 18 
metri (nu de la 30 metri, 
cum a apărut în presă) 
și s-a deplasat spre dreap
ta, acolo unde zidul îi o- 
ferea totuși o anumită ga
ranție. Centrul atacant al 
minerilor a sesizat însă 
mișcarea și a marcat în 
stînga portarului fără 
drept de apel. Tătaru a 
făcut în general un joc 
tun. A greșit și el de cî
teva ori — cea mai gravă 
dintre aceste greșeli în 
minutul 23, cînd a trimis 
balonul înapoi de la apro
ximativ 35 metri de poar
tă și așa cmn se întîmplă 
adesea pe un teren plin 
de apă, mingea s-a oprit 
intr-o băltoacă și Țurcan 
a tras în poarta pe care 
Nebela o părăsise pentru 
a micșora unghiul. Tătaru 
și-a reparat însă greșeala 
degajînd de pe linia porții 
în ultima clipă. O fază 
aproximativ asemănătoare 
s-a petrecut în minutul 
35 și de partea cealaltă a 
terenului cînd Dan II a 
trimis în corner, cu capul 
peste bara transversală, 
un balon care se îndrep
ta cu siguranță spre gol 
și care ar fi adus egala- 
rea scorului.

Despre Coiciu și Nacu 
se poate spune că au 
muncit dar au dat și nu
meroase pase greșite, iar 
în minutul 81 au cauzat 
im dublu luft care era 
gata-gata să aducă un 
gol, dar Nebela a plon
jat lîngă bara verticală 

șutul lui Cucu și a res
pins în corner. La începu
tul reprizei a doua în 
minutul 53 Cons.antines- 
cit a avut cea mai mare 
ocazie de a marca, dar 
de la numai 8 metri a 
trimis cu stîngul mult pe 
lîngă bară. Cu, mai mult 
calm, stopînd balonul și 
trăgînd dintr-o poziție mai 
tună el putea fructifica 
această ocazie. In jocul 
acestui tânăr și talentat 
sportiv se manifestă din 
păcate unele tendințe ne
gative. In repriza a doua 
el a fost practic afară 
din joc, a căutat să-și 
faulteze adversarii, n-a 
pasat coechipierilor săi, 
s-a retras în mod ne justi
ficat în apărare jucînd în
tâmplător, fără orizont. 
Muncitor și agresiv s-a 
arătat Zapis dar nu a 
avut cu cine colabora. An
ton și Zanca n-au dat 
randamentul așteptat, iar 
Pop trebuind să suplineas
că lipsurile halfilor de 
margine n-a reușit să 
arate nici el prea mult.

S-a spus că arbitrajul 
tovarășului Martin Emil 
din București nu a co
respuns întru totul. Este 
drept că în condițiile unui 

Actualități hunedorene
La uu recent concurs al formațiilor artistice a- 
parținînd cooperației meșteșugărești din regiu
nea Hunedoara, formația cooperativei „Drum 
nou* din orașul nostru s-a clasat pe primu1 
loc.

Reduțls fi (doilaiitrsția; Mfreriiții nr, || (rfiț), w Telefon 26-M. Timarul Intrepj. „ILIB PIMTILIB" secția poligrafică - Hunedoara,

□ Magazinul de confecții-oraș a fost aprovizio
nat zilele acestea cu paltoane pentru femei din 
urson în sortimente și culori variate, iar maga
zinul de încălțăminte a primit încălțăminte îm
blănită. Tot prin O.C.L. Produse industriale au 
sosit tricotaje de lină și bumbac, precum și di
verse țesături pentru iarnă.

Q In cadrul săptămînii economiei care are toc 
între 23 și 30 noiembrie 1960 în întreprinde
rile și instituțiile din localitate se organizează 
un ciclu de conferințe. Ieri asemenea conferințe 
au avut loc la B.R.P.R. în școli și în alte cî
teva instituții.

□

teren impracticabil contr 
Iul balonului era extre 
de greu de făcut și p 
sibilitățile de apreciere- 
atacurilor ca neregleme 
tare erau mai numeroa 
ca de obicei. Dar arbitr 
a sancționat cu lovitu 
liberă directă din marț 
nea terenului de 16 mc 
pe Nacu la o fază ca 
poate nu- justifica o as 
menea măsură și din ca 
de altfel s-a și marc 
un punct. Pe de altă pe 
te la o fază asemănătoa 
■petrecută în apropier 
careului minerilor el a 
cordat o lovitură libe 
indirectă care ii-a pul 
fi fructificată.

Concluzia este că în 
cui Corvinului Sînt cîte 
lacune care se cer 
diate și îndreptate. \ , 
cipalul efort trebuie 1 
dreptat spre îmbunătățir 
tehnicii individuale a 
cătorilor, spre omogei 
zarea echipei, spre îndi 
marea către un joc col» 
tiv rapid, cu schimburi 
locuri în atac, păstrat 
balonului la pămînt și 
mai mare precizie a șui 
rilor trimise spre poar

MIRCEA ENES(

Acțiunile de spionaj ale atașatului 
militar adjunct al S.U.A. la Moscova

MOSCOVA (Agerpres). 
=»> TASS transmite: La 
Moscova a fost dat pu
blicității un comunicat al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. în care 
se arată că la 2t noiem
brie i s-a cerut maiorului 
MacDonald, adjunctul ata
șatului militar al aerului 
de pe lîngă ambasada 
S.U.A. din Moscova să 
părăsească Uniunea So
vietică în decurs de 48 
de ore, deoarece în 
U R.S.S. el a desfășurat 
o activitate de spionaj, in
compatibilă cu statutul de 
membru al corpului di
plomatic.

in decurs de un an și ju
mătate ctt s-a aflat în 
U.R.S.S., MacDonald a 
Întreprins prin țară nu
meroase călătorii în sco
puri de spionaj în tim
pul cărora a încercat în 
repetate rînduri să pă
trundă în incinta Unor o- 
biective militare și ale in
dustriei militare.

După cum au stabilit 
organele de resort, încă 
de la sosirea în Uniunea 
Sovietică, MacDonald s-a 
încadrat activ în activita
tea de spionaj a aparatu
lui atașatului militar al 
aerului de pe lîngă amba
sada S.U.A. El a fost 
prins asupra faptului în 
timp ce fotografia obiecti
ve militare cu prilejul u- 
nei călătorii în orașul Kur
gan. I-au fost confiscate 
blocnotesuri cu însemnări 
cu caracter de spionaj în 
legătură cu obiectivele de- 
fensive aflate pe traseul 
Moscova-Kurgam

Ministerul Afacerilor Ex
terne at U.R.S.S. f-a pre- 
venit pe MacDonald că ac
tivitatea de spionaj pe 
care o desfășoară el în 
U.R.S.S. este inadmisibilă. 
Or, după cum se sublinia
ză în continuarea comu
nicatului Ministerului A* 
facerilor Extefrte ai Uniu
nii Sovietice, și după a- 
ceasta atașatul militar ad-

ȘTIRI EXTERNE
junct american a conti
nuat să se ocupe cu cu
legerea de informații cu 
caracter de spionaj și a 
efectuat în acest scop o 
serie de noi călătorii prin 
țară.

In comunicat se arată 
că ia 18 octombrie Mac
Donald a fost reținut de 
o patrulă militară in re
giunea în care staționea
ză o unitate militară și în 
care se află o uzină mili
tară, în apropierea ora
șului Harkov.

Cînd a fost reținut, 
MacDonald a încercat să

Evenimentele sîngeroase 
din Leopoldville

LEOPOLDVILLE (Ager
pres). — După Cum s-a 
mai anunțat, în urma re
fuzului Însărcinatului cu 
afaceri al Ghanei de a 
îndeplini ordinul de expul
zare adresat de marioneta 
Mobutu, acesta din urmă 

se dea drept turist străin 
care face o inofensivă că
lătorie prin țară pentru a 
cunoaște ,,monumentele is
torice și culturale* ale o- 
rașului Harkov.

In legătură Cu aceste 
fapte. Ministerul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. a 
adresat ambasadei S.U.A. 
din Moscova un protest și 
a atras încă odată aten
ția acestei ambasade asu
pra faptului că sînt inad
misibile astfel de acțiuni 
din partea Agonalului 
ambasadei și acaparatu
lui atașaților miiitaH.

a ordonat un atac armat 
împotriva ambasadei Gha
nei. Luni seara trupele lui 
Mobutu au atacat trupele 
O.N.U. care păzesc aceas
tă ambasadă.

Aceste evenimente sîn
geroase au scos In evi

dență rolul murdar pe 
care-1 joacă colonelul-ma- 
rionetă Mobutu. După 
cum relatează corespon
dentul din acest oraș al 
agenției rrance fresse, 
cu toate că Mobutu s-a 
angajat în fața repre
zentanților O.N.U. în Con
go să nu întrebuințeze for
ță și violențele pentru ex
pulzarea însărcinatului cu 
afaceri al Ghanei la Leo
poldville, el a condus per
sonal atacul trupelor con
goleze pe care le contro
lează și a dat ordinul de 
deschidere a focului.

In legătură cu ciocniri
le din fața clădirii am
basadei Ghanei corespon
dentul agenției France 
Presse transmite că, îna
intea deschiderii focului, 
trupele lui Mobutu au in
terzis circulația pe un pe
rimetru de un km. în ju
rul ambasadei.

In timp ce în fața am
basadei ghaneze continua 
dezmățul bandelor lui Mo- 

butu, comandamentul ONU 
din Leopoldiville se stră
duia pe toate căile ca, în 
loc să obțină retragerea 
trupelor lui Mobutu, să 
convingă pe însărcinatul 
cu afaceri al Ghanei să 
părăsească Congoul. Po
trivit relatărilor agenției 
France Presse, generalul 
indian Rickie și generalul 
Alexander, șeful statului 
major al forțelor armate 
ghaneze au părăsit car
tierul O.N.U. pentru a în
cerca să reglementeze la 
fața locului problema ple
cării din Leopoldville a 
însărcinatului cu afaceri 
al Ghanei. Cele două au

tomobile ale lor au 
însă întoarse din drum 
un automobil blindat c 
golez.

Referindu-se la ultin 
știri primite din Leap 
viile, agenția France I 
sse transmite Că schia 
de focuri a continuat ( 
în dimineața zilei de 
noiembrie, în apropii 
cartierului general O.t

După cum anunță 
genția, însărcinatul ct 
faceri al Ghanei la 1 
poldville, Nathaniel 1 
becq a părăsit la or 
dimineața acest oraș 
cînd pe bordul unui a 
spre Accra.

Tratativele sovieto-finlande;

MOSCOVA (Agerpres), 
— TASS transmite : La 
22 noiembrie la Kremlin 
au Început tratativele so- 
vieto-finlandeze. Din par
tea Finlandei la tratative 
participă: președintele U. 
K. Kekkonen, persoanele 
care-1 însoțesc precum Și

E. A. Vuori ambasac 
Finlandei în U.R.S.S.

Din partea Uniunii 
vietice participă: Le 
Brejnev, Nikita Hruș 
Anastas Mikoian, Ai 
Gromîko, NiCotai Pi 
cev șl alții.


