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La ordinea zilei

trecute siderurgiștii și constructorii hu-
de 
nr.
a-
de

Elevii școlii profesionale 
aprofundează și lărgesc 
cunoștințele teoretice do- 
bîndite la cursuri, în tim

pul orelor de practică.
Ucenicul Rusu Constantin, 
viitor oțel ar, nu se află la 
prima oră de practică. In 
cabina de comandă a cup
torului nr. 4 de a O.S.M. 
I! sub supravegherea oțe- 
larilor, el mînuiește apa
ratele încercînd de pe 
acum sentimentul de bu
curie și mîndrie, de stăpîn 

al uriașului agregat.
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Mai devreme cu o zi
Pentru colectivul de 

muncă al secției reparații 
siderurgice din combinat, 
.ina noiembrie din acest 

an, a constituit o perioa
dă de dublare a eforturi
lor echipelor de munci
tori. Intr-adevăr, reparația 
mijlocie a laminorului de 
800 nun. și în mod deosebit 
repararea tuturor cuptoare
lor adînci, a macaralelor 
10 și 10 bis, a liniei de 
laminare, și a foarfecii, au 
fost terminate cu o zi îna
inte față de graficul sta
bilit, iar lucrările au fost 
de calitate corespunzătoa
re.

La cuptorul cu propul
sie, deși s-a lucrat n.a! 
greu din cauză că nu s-a 
cunoscut imediat ce tre
buie executat, totuși prin 
strădaniile depuse de că
tre membrii echipei de lă
cătuși condusă de Ișvan 
losif, cuptorul amintit a 
intrat în funcție la data 
fixată.

Merită a mai fi eviden
țiat aportul adus de echi
pele de lăcătuși îndrumate 
de Lucaci Eugen, Șerbu 
Dumitru, Cornea Ion, Ka- 
rasmanakis Nieos și alții.

Succesele 
siderurgiștilor
Colectivul de muncitori 

ingineri și tehnicieni din 
cadrul combinatului side
rurgic continuă să obți
nă noi succese în întrece
rea socialistă, pe linia 
sporirii productivității 

muncii., îmbunătățind ne
contenit indicii de utiliza
re ai agregatelor și apli- 
cînd în viață numeroase 
măsuri tehnico-organizato- 
rice, siderurgiștii hunedo- 
reni au reușit să producă 
în luna noiembrie a aces
tui an 716 tone oțel Mar
tin și electric, 8.213 
laminate, 2.669 tone 
nereu aglomerat și 
tone cocs metalurgic 
te prevederile planului de 
producție.

De asemenea, prin re
ducerea rebuturilor sub 
cifra admisă, folosirea-ju
dicioasă a materialelor de 
bază și auxiliare, reduce
rea consumului de energie

electrică și calorică-, 
cheltuielilor de transport 
etc., muncitorii din com
binat au realizat o econo
mie la prețul de cost în 
valoare de peste 21.000.000 
lei.

încă 120 
apartamente 

pînă la finele 
anului

tone 
mi-
683 

pes-
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Inovații ale tinerilor constructori
La munca pentru intro

ducerea progresului tehnic 
șantierele I.C.S.H., ata

ri de muncitorii, ingine
rii și tehnicienii vîrstnici, 
constructorii tineri aduc 
un însemnat aport. Anul 
acesta ei au conceput și 
aplicat în procesul de 
producție peste 20 inova
ții, care le-au ușurat mun
ca. Valoarea economiilor 
realizate se ridică la pes
te 797.000 lei.

Din rîndul tinerilor ino
vatori la loc de cinste se 
situează inginerul utemist

Pe șantierul nr. 4 de 
construcții civile, întrece
rea socialistă pe profesii 
a căpătat o mare popu
laritate, Peste 90 la sută 
din totalul muncitorilor se 
întrec în producție pentru 
a pune fa dispoziția oame
nilor muncii din orașul 
nostru încă 120 aparta
mente pînă la finele anu
lui 1960.

De curînd constructorii 
an dat în folosința side
rurgiștilor 2 blocuri, iar 
pînă la 15 decembrie vor 
mai termina blocurile nr. 
93 și 94. Odată cu aces-

tea, ei grăbesc ritmul 
construcție a blocului 
89 din economii. Pînă 
cum, brigăzile conduse
tovarășii Roșianu Ștefan. 
Dîrlea Damian, Napău Si- 
mion și alții au terminat 
tencuielile interioare și ex
terioare, 70 la sută din 
instalația electrică și 50 
la sută din instalația de 
încălzire centrală. Pînă la 
sfîrșitul lunii acesteia pri
mul bloc realizat din e- 
conomiile constructorilor 
va fi terminat.

La cuptorul IV
Unul dintre obiectivele 

ce stau la baza întrecerii 
socialiste pe care o des
fășoară muncitorii de la 
cțelăria nr. 2 din comli- 
nat este sporirea produc
ției de oței. Astfel, echi
pele conduse de prim-to- 
pitorii Orelt Paul, Opr'iș 
Avram și Marian Axente 
care deservesc cuptorul nr. 
4, au reușit să producă 
în perioada 1-28 noiembrie 
a.c., 823 tone oțel de bună 
calitate peste prevederile 
planului de producție.

□

□

□

□

□

Ziiele
nedoreni au încheiat bilanțul cu privire la dezbate
rea și prelucrarea cifrelor de plan pe anul 1961. 
Fiecare muncitor, tehnician sau inginer, cunoaște de 
pe acum ce are de făcut în noul an. Baza viitoa
relor succese a fost stabilită cu mult simț de răs
pundere. Mii de siderurgiști și constructori, co
muniști și oameni fără de partid, au participat cu tot 
elanul la analiza perspectivelor de viitor, și-au 
adus aportul la alcătuirea și concretizarea planuri
lor de măsuri tehnico-organizatorice axate pe princi
palele sarcini trasate de Congresul al III-lea al 
P.M.R. pentru dezvoltarea economiei naționale în 
planul șesenal. O sumară enumerare a prețioaselor 
propuneri ilustrează în ce direcție sînt orientate e- 
forturile oamenilor muncii. Manifestîndu-și grija pen
tru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid, siderur
giștii și constructorii, în consfătuirile care au avut 
loc, dezbătînd planul pe 1961, au făcut 118 pro
puneri privind mecanizarea unor lucrări, 195 pro
puneri cu privire ia mica mecanizare și 119 propu
neri oganizatorice. Creșterea productivității muncii 
— factorul economic cel mai important pentru vic
toria noii orînduiri sociale — determinat de noua 
atitudine față de muncă, inițiativa și elanul creator 
al oamenilor muncii, este susținut de cele 184 pro
puneri prețioase care au fost cuprinse la combinat 
și I.C.S.H. în planurile de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. S-au făcut de asemenea importante pro
puneri cu privire la reducerea prețului de cost, îm
bunătățirea proceselor tehnologice și a calității pro
duselor, privind protecția muncii și de ordin social.

Dezbaterea cifrelor de plan pe 1961, a scos la 
iveală importante rezerve de creștere neîncetată a 
producței, atît în siderurgie cît și în construcții. 
De pildă siderurgiștii s-au angajat ca în anul viitor 
să producă peste sarcinile planificate: 5.000 
cocs metalurgic, 25.000 tone 
15.000 tone fontă, 
tone oțel electric, 
blumuri.

Angajamentele 
susținute de către 
nicienii arătînd 
depune pentru 
preocuparea inginerilor și tehnicienilor oa fi îndrep
tată spre automatizarea regimului termic la cuptoare: 
reducerea timpului de staționare la cald, mărirea 
durabilității cuptoarelor, mecanizarea pregătirii mor 
tarului pentru ansamblele de turnare etc. Asigurîn- 
du-!i-se astfel de condiții prim-topitorii și brigăzile

(Continuare în pag. 4-a)

de 
vor 
mai 
care

luate pentru anul 1961 au fost 
toți muncitorii, inginerii și teh- 
fiecare strădania pe care o va 
realizarea lor. La oțelăria nr. 1

tone 
minereu aglomerat, 

25.000 tone oțel Martin, 5.000 
20.000 tone laminate și 6.000 tone

Lucaci Matei și loja Fran- 
cisc de la atelierele me- 
canicului-șef, electricianul 
Bălășoiu Gheorghe etc.

O măsură bună

e corect în servi- 
cursa pe care o 
niciodată nu se 
nemulțumiri, fie-

In ultima ureme magazi
nul de artizanat din ca
drul complexului coopera
tivei „Drum nou" a fest 
aprovizionat cu sortimente 
noi: fuste și basmale lu
crate din lînă, cu motive 

naționale și altele.
IN FOTO : aspect din ma

gazinul de artizanat.

Actualități hunedorene
Incepind de azi, la cinematograful „Victoria 
va rula filmul (pentru ecran lat) Fantezie 
iarnă" — o producție sovietică.
La unitatea nr. 10 (magazinul de menaj 
Piața Libertății) și la magazinul universal 
OM. a fost pus in vinzare zilele trecute 
nou sortiment de produse de uz casnic : mese 
și scaune din fire de mase plastice.
Magazinul auto-moto din orașul nostru cu
noaște o mare abundență de cumpărători. In 
luna noiembrie de exemplu, 46 cetățeni și-au 
cumpărat de aci motociclete ,J.J “ și „Jawa“ in 
rate. In total s-au vindut 51 motociclete, un 
scuter ,Manet", un mare număr de biciclete 
și piese de schimb. (Majoritatea cumpărători
lor sini muncitori la combinatul siderurgic). 
Ca urmare planul de desfacere pe luna noiem
brie a fost depășit cu aproape 80 la sută.
Zilele trecute magazinul de desfacere a produ
selor — confecții din str. Molotov a fost apro
vizionat cu noi mărfuri de sezon (paltoane pen
tru adulți și costume de damă tricotate).
Alaltăieri a fost prezentată cabinetului tehnic 
din combinat cea de-a 423-a inovație din acest 
an. Această inovație, este realizarea unui colec
tiv de la secția centrale electrice in frunte cu 
tovarășul inginer Rusan Ieronim, privind in
stalația de degazare a apei la alimentarea 
cazanului LP.R.OM. Urmează a se discuta 
pentru acceptare Ui cursul zilei de astăzi,

Un șofer destoinic
Pe traseele întreprinde

rii regionale de transpor- 
turi-auto, de la Hunedoara 
spre localitățile învecina
te, lucrează numeroși șo
feri capabili, punctuli, 
conștiincioși. Am primit a- 
desea scrisori de la călă
tori în care erau criticate 
unele abateri ale conducă- 
torilor-auto și personalului 
auxiliar, dar de data a- 
ceasta un grup de călă
tori ne-a scris despre mo
dul cum își îndeplinește 
munca șoferul Metzner 
Gheorghe de pe autobu
zul 50.264, traseul Hune-

doara-Cinciși. Tovarășul 
Metzner își cunoaște bine 
meseria, are o comporta
re cuviincioasă față de 
călători, 
ciu. In 
conduce 
întîmplă
care călător își are locul 
său, orariui mașinii e res
pectat întocmai. Astfel, de 
tovarăși care își îndepli
nesc munca cu corectitu
dine și grijă pentru lucru
rile oricît de mărunte, fac 
cinste colectivului în mij
locul căruia lucrează.

In anul 1961 la con
strucția blocurilor de lo
cuințe din cvartalul 
lîngă poșta nouă, se 
folosi materiale noi 
economicoase, printre
și cele din mase plas
tice ca : conductori elec
trici, rubineți, conducte etc. 
In acest. scop, conducerea 
tehnică din I.C.S.H. a luat 
măsura de a pregăti un 
număr determinat de mun
citori, care să-și însușeas
că metodele de lucru cu 
materialele plastice ce ur
mează să fie introduse.

Echipa de instalatori con
dusă de utemistul Turcanu 
Mihai de la I.C.S.H., care 
lucrează la cuptoarele a- 
dînci de la bluming, ob
ține lunar o depășire a 
normei de peste 30 la sută,

Echipa comunistului Por- 
tase Gheorghe este bine 
cunoscută pe șantierul 3 
al I.C.S.H, Zilnic membrii 
acestei echipe zidesc cu 35 
la sută mai mult decît sar

cinile ce le revin.

Printre fruntașii in mun
că de la atelierul mecanic 
șef I.C.S.H. se numără și 
mecanicul auto Fioricel 
Dumitru. In ultimul timp 
realizările sale în produc
ție se înscriu pe grafic 
deasupra liniei care mar

chează 100 la sută.



RITM ViU
PE ȘANTIER

MECANIZAREA MUNCII-FACTOR
IMPORTANT ÎN CONSTRUCȚII

Lucrările de construcție 
a celei de-a IV-a talerii 
de cocsificare a cărbune- 
lui se desfășoară cu interi- 
sitate. Graficul de produc
ție expus la locul de mun
că arată câ zidarii șamo- 
tori, încadrați în întrece
rea socialistă pe profesii, 
au obținut succese impor
tante în luna noiembrie la 
înzidirea cuptoarelor. Bri
găzile de șamolori condu
se de tovarășii Lașei Ion, 
Bogoși Ladislau, Tocaci 
Ștefan și Toma Anastase 
au zidit în medie cu cîte 
217 tone cărămidă refrac
tară și silica mai mult 
dceît prevede norma.

De la începutul con
strucției și pînă acum, 
muncitorii an zidit la. cup
toarele noii baterii mai 
mult de 5.37! tone cără
mizi. Datorită justei ma
nipulări a acestora, zidarii 
au redus pierderile admise 
la cărămidă cu 50 la sută.

Reducerea pierderilor ad
mise și îmbunătățirea cali
tății lucrărilor ce le efec
tuează se datoresc în bună 
măsură ridicării gradului 
de pregătire profesională 
a muncitorilor. Peste 40 
de zidari au terminat lu
na trecută cursul de cali
ficare, reușind să obțină 
în prezent rezultate tot 
mai bune în producție.

TOVARĂȘI,

Abor.ați-vă din timp 
la ziarele și revistele 
sovietice pe anul 1661. 

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

introducerea și extinde
rea pe scară largă a teh
nicii noi în construcții are 
o mare importantă in ceea 
ce privește ușurarea efor
turilor fizice, creșterea pro
ductivității muncii și redu
cerea sistematică a prețu
lui de cost la iucrări.e 
industriale și social-cultu- 
rale. In acest scop, con
ducerea tehnico-ad.Tiinistra- 
tivă din I.C.S.H. a acor
dat o atenție deosebită in
troducerii marii și micii 
mecanizări în procesul teh
nologic. Folosind din plin 
pianul de investiții, de la 
începutul anului și pînă în 
prezent parcul mecanic al 
întreprinderii a fost înzes
trat cu încă 60 de mașini 
£i utilaje ca : excavatoare, 
macarale, autoîncărcăto.a- 
re, basculante, furgonete 
și altele, care au fost in
troduse pe șantiere.

îmbinarea cu succes a 
marii și micii mecanizări, 
folosirea lor la punctele 
de lucru care solicită un 
volum mai mare de mun
că, dau rezultate dintre 
cele mai bune. După kn-

———->♦ 

portanta lor practică, ele
mentele de mică mecani
zare se împart în mai 
multe categorii : dispoziti
ve pentru transportarea 
materia el or în incinta 
șantierelor, cum este linia 
de decovile pe care circu
lă oagoneții trași de lo- 
comotiva-tractcr la șantie
rul nr. 4, mecanizarea lu
crării rr de încărcare și 
descărcare a material el cr, 
schele metalice, macarale 
„Pionier", etc.

Ca urmare, muncitorii 
efectuează ceea ce este 
mai ușor — manevrarea 
dispozitivelor. De pildă, la 
o macara îi leagă cablu
rile de piesa ce urmează 
să fie ridicată, apoi o a- 
șează la locul inoicat. Me
canizarea lucrărilor este 
apreciată mult de către 
muncitori, tocmai datorită 
eficacității ei economice.

Pe șantierul noilor fur
nale în construcție spre 
exemplu, au fost introduse 
pompe cu conducte. Ele 
transportă betonul în fun
dațiile cauperelor, platfor
mei de turnare și tunelului

pentru cab uri de la dis
tanța de 40—200 metri și 
are o productivitate de 15 
m.c. pe oră. Aceste pompe 
au înlocuit munca manua
lă a 80 de oameni, care 
au fost repartizați în alte 
munci, la depozitul din 
Peștij se folosește o p ru
pă cu arc care transportă 
cimentul vrac cu o produc
tivitate de 13,2 m.c. pe 
oră, iar la șantierul din 
Teliuc au fost meritate 
parțial 4 benzi rulante, ce 
vor atinge o productivi
tate de 500 tone pămînt 
pe oră. Ele vor fi deser
vite de un excavator de 
mare capacitate și de dum- 
pere. Aici, prin folosirea 
utilajelor amintite se va 
reduce simțitor numărul 
autobasculantelor și chel
tuielile destinate amenajă
rii drumurilor de acces.

Efectuarea lucrărilor cu 
mijloace mecanizate duce 
la reducerea prețului de 
cost. Un metru cub de 
pămînt săpat cu exacava- 
torul costă de 30—50 ori 
mai puțin decît săpat ma
nual. De asemenea, mij
loacele mecanizate contri
buie la îmbunătățirea ca
lității lucrărilor. Punerea 
în funcțiune a unui* nu
măr de 3 stații centrale de 
preparare a betonului și 
mortarului la secția nouă 
de furnale, la laminorul 
de 450 mm. și șantierul 
nr. 4 de construcții civile,

w

cu o productivitate de 80- 
90 m.c. pe schimb, vor 
produce beton de calitate 
superioară, care după pre
sarea lui cu ajutorul vi
bratoarelor, va avea o re
zistență mai mare.

Hotărîrea partidului și 
guvernului cu privire la 
ridicarea continuă a nive
lului tehnic al producției 
se află în centrul preocu
pării colectivului de mun
că din I.C.S.H. Cu prile
jui discutării cifrelor de 
plan pe anul 1961 de pil
dă, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii au propus un 
număr de 64 de măsuri 
tehnico-organizatorice. O 
parte dintre acestea se re
feră Ia extinderea marii și 
micii mecanizări: folosirea 
macaralelor turn, mecani
zarea intensivă a lucrări
lor de săpături și a trans
portării materialelor la 
punctele de lucru, întrebu
ințarea pompelor de beton, 
folosirea containerelor și 
altele.

Punerea în practică a 
măsurilor tehnico-organi- 
zatorice vor da posibilita
tea constructorilor din 
I.C.S.H. să îndeplinească 
sarcinile cu privire la mă
rirea prductivității muncii, 
realizarea angajamentelor, 
îmbunătățirea calității lu
crărilor și reducerea pre
țului de cost — sarcini de 
mare importanță economi
că pentru anul 1961.

V. DRAGOMIR

Săptămîna economiei
In cadrul Săptămînii economiei, care a avut loc 

în perioada 23-30 noiembrie a.c., s-a observat o mai 
mare afluență a cetățenilor care depun economiik 
pe librete sau obligațiuni G.E.G. Astfel, numai în 
prima zi a săptămînii economiei s-au depus la ghi
șeele unităților C.E.C. însemnate sume care au de
pășit cifra de 88.000 lei. De asemenea, în săptămî
na 23-26 noiembrie s-au depus sume în valoare de 
peste 400.000 lei.

TODOR MARTIN 
corespondent
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0 chestiune co portari...
Incilcită problemă și 

cu portarii ăștia. Și 
dacă stai să te gindești, 
nu poți să nu le dai 
dreptate; au și ei un 
consemn și dacă aii, a- 
tund de ce să-i omori 
cu insistențe: „Nene, 
dă-mi drumul, 2ău“. Nu
li dă și pace, și, foarte 
bine jac. in definitiv, ei 
de ce sini puși acolo.I 
Să te întrebe ce pofteș
ti și să nu te lase ca 
să intri decît in orele 
anume stabilite... Ui
te bunăoară acum cî- 
teva zile. Mă duc la 
sfat, da, da, aici in o- 
rașul nostru, în Hune
doara. Aveam un inte
res, nu pentru mine, 
pentru instituție. Uitasem 
de orar și nimerii acolo 
exact in orele cu ușă 
închisă. Mă lovii cu pal
ma peste frunte — asta 
pentru ca altădată me
moria să nu-mi mai fa
că figuri — și tocmai 
vroiam să mă întorc. Mă 
știi doar, ordinea pen
tru mine e lucru sfînt. 
Cînd să fac însă stingă- 
mprejur, văd că cineva 
baie totuși la ușă. Mă 
opresc pentru a privi șt 
in gindul meu mă feli
citam convins: „Ei, nu 
sînt toți ca mine, dar 
las că-l aduce el la or
dine portarul".

Pronostic, care mi-a 
ieșit tot atit de pe dos 
ca și acela pe care l-am 
dat duminică, mizind pe 
„Ccrvinul" in jocul pe 
care l-a avut cu lașul. 
Departe de a-i zice vreo 
vorbă, portarul îl salu
tă cu „Să irăiți"- și ii 
deschise larg ușa. — Ia 
uite, îmi zic — alunei 
să încerc și eu.

— Dumneata ?... zice 

portarul măsurîndu-mă \\ 
atent și cu migală de 
jos în sus. — Vreau să 1 
intru zic. Așa? zice. Nu 
se poate, citește aici ș " 
îmi arătă biletul de pe 
ușă. —■ I.as, zic, văa i i 
că merge. — Ce anume * 
merge, îmi zice. Zic — î 
merge și fără asta, adi- f 
că fără ce scrie. — Par- l 
don, zice. La noi nu se î 
prinde. — Așa ? z,c. J 
Păi atunci dumnealui?... î
— Aha, zice și im " 
zimbește de sus. Dum- o 
nealui e... în control. — " 
Da ? zic. Și de unde » 
știi, îl cunoști ? — Nu, ’' 
zice, dar l-am mirosit. "
— Așa ?! zic. Interesant •i
N-ai vrea să-mi spui și i ; 
mie după ce? — Ehei," 
zice. N-ai văzut ? După '•i 
ținută, după aerul cu ii 
care m-a privit. Dar pen- '' 
tru asta trebuie să ai 
ochiul format. a
Am plecat și pe drum,ț 
mă tot bițiiam și încer- l 
cam să-mi dau' fel și I 
fel de ifose. Exersam j 
pentru cînd va trebui x 
din nou să „lămuresc" J 
vreun portar. Mă stră- ' 
duiam să-mi iau aere \ 
cit mai grozave, și aceas- 1‘ 
ta, pentru că am văzu: ' 
că ele țin foarte bine i i 
loc de legitimație. Doar' 
cel care intrase la sfat ' 
sub ochii mei, îmi era \i 
un cunoscut și in nici un ii 
caz nu pentrp ,\con- ii 
trol" fusese aici. \ i

Așa cu portarii.i' 
Cum? Zici că e o pro- . 
blemă minoră ? Se poa- > 
te, dar eu cred totuși c 
nu e bine să mai fie. • i 
Nu zic bine ? Dacă nu >

O 

mă crezi întreabă și pe 1 
tovarășii de la sfat. 1'

V. A. NON1MU

O nouă ediție a postului U.T.M. de control, 
de la secția mecanică din C.S.H. a apărut. De 
îndată, în jurul ei muncitorii Isac Chirică, Avram 
clisa beta și Munean Francisc au și sosit, pentru a-și 
satisface curiozitatea,

Unde mergem 
săptămîna aceasta ?

A 2 I
□ ‘La orele 20 in sala 

Clubului „Siderurgistul" are 
loc sesiunea științifică a 
inginerilor cu tema: Să 
îmbunătățim regimul ter
mic al cuptoarelor Mar
tin.

□ Tot la orele 20 în 
cadrul Joii tineretului, la 
același club, se va pre
zenta recenzia romanuiui 
„Străinul" de Titus Po- 
povici.

□ După consfătuirea ce 
va avea loc la clubul „Fili- 
mon Sîrbu" din O.T. pe 
marginea activității desfă
șurate pentru educația co
munistă a tineretului va 
rula un ciclu de f.lme do
cumentare în care este 
vorba de zborul în Cos
mos.

VINERI
□ La clubul „Slderur- 

yieiul" li orele 18 va 

avea loc o seară de filme 
documentare. Iar la orele 
19 — audiție muzicală cu 
discuri ( muzică de balet 
și valsuri simfonice).

SIMBATA
□ Colectivul de teatru 

amator al I.C.S.H, va pre
zenta la orele 20 pe sce
na teatrului „Victoria" 
fragmente din piesa „O- 
rologiul Kremlinului" de 
Nicolai Pogodin precum și 
piesa într-un act ,,[n au
gust cerul e senin".

DUMINICA
□ Concursul „Cine știe 

cîștigă" cu tema : „Să cu
noaștem scriitorii literaturii 
sovietice" va avea loc la 
clubul „Siderurgistul" la 
orele 10. La orele 11 în 
cadrul lectoratului ingi
nerilor și tehnicienilor se 
va face o informare des
pre actuala situație inter
națională.

In cci aproape 5 ani 
de activitate, brigada ar
tistică de agitație "din sec
ția construcții metalice a 
combinatului și-a clștigat 
un bun prestigiu.

Anul acesta se poate 
spune că a fost o perioa
da în care brigada artis
tică s-a maturizat și a 
obținut cele mai bune re
zultate. In decursul pri
melor 8 luni ale anului) 
ea a prezentat pe scene 
repertorii noi, adecvate e- 
venimentelor ce s-au pe
trecut. Colectivul brigăzii 
e destul de restrîns — cî- 
țiva tineri lăcătuși și su
dori printre care Ioța Stan 
(responsabilul) Horia Du
mitru, Semenescu Tudor, 
Palade Gheorghe, Olălău 
loan și Goșoiu Gheorghe. 
Ziua pot fi găsiți la lucru 
în brigăzile lăcătușilor 
fruntași confecționînd di
ferite piese de schimb pen
tru secțiile combinatului; 
seara, primii 5, se întîl- 
nesc în sălile de clasă ale 
liceului seral. Cu toate a- 
cestea ei au desfășurat o 
bună activitate pe tărîmul 
muncii culturale,

Conținutul principal al 
programelor prezentate de

URMĂRILE UNEI INITIATIVE 
NE APLIC A TE

brigadă a fost axat pe 
sprijinirea îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan 
(secția care și-a îndeplinit 
planul anual în numai 10 
luni).

Figura omului înaintat 
din zilele ce le trăim a 
ocupat de fiecare dată 
centrul de greutate în ca
drul fiecărui program. 
Fruntașii cum sînt ma
caragiul Rabonțiu Con
stantin, exemplu de con
știinciozitate și disciplină, 
-Furca Gheorghe, Papai 
loan și alți fruntași care 
confecționează piese nu
mai de calitate bună, au 
fost și sînt și acum în
demn pentru ceilalți tova
răși.

Brigada n-a scăpat — 
de altfel acesta este rostul 
ei — să acorde ajutorul 
necesar acelora care se 
tîrau în coada colectivu
lui. Tovarășului Teodor 
Ioan — indisciplinat și u- 
neori încăpățînat, care din 
cauză că nu se ținea de 
lucru nici nu putea să cîș- 
tige la Iei ca tovarășii lu| 

— i-au fost dedicate ci- 
teva versuri satirice, ce-i 
drept cam usturătoare, dar 
bine venite. De asemenea 
lui Nedclcu Gheorghe, care 
chiulea, lui Perșa Alexan
dru care întîrzia adesea de 
la lucru și lipsa nemotivat 
li s-a acordat ajutorul cu
venit. Acum în secția con
strucții metalice se spune: 
„Brigada 1-a dat pe braz
dă pe Teodor loan. El i-a 
simțit cu adevărat ajuto
rul... Nedelcu a fost mai 
încăpățînat, văzînd că cei 
din brigadă nu se pot îm
păca cu lipsurile sale, ple
ca din secție. Desigur cu 
asemenea apucături va fi _ 
ajutat și în aJtă parte..."

Dacă acestea sînt cîte- 
va rezultate bune ale bri
găzii artistice de agitație 
din secția construcții me
talice e de-a dreptul ciu
dat faptul că în ultimile 
luni ea n-a mai reușit să 
apară pe scenă.

La întocmirea textelor 
pentru al V-lea repertoriu 
(văzut încă înainte de 7 
Noiembrie de tovarășul 

Busuioc Aurel, instructor 
artistic în cadrul comitetu
lui sindicatului C.S.H.) nu 
se mai lucrează și ca a- 
tare nici repetiții nu se 
pot face.

Realizarea și stilizarea 
textelor nu s-ar putea spu
ne că ar constitui prin
cipala cauză a inactivității 
nejustificate a brigăzii. 
Asta întrucît în secție e- 
xistă tineri care au dove
dit talent și oarecare pri
cepere și în întocmirea lor. 
Cauza reală este alta. Tî- 
nârul Ionescu loan, care 
acompania la acordeon 
brigada, urmează acum 
cursurile de zi ale unui 
institut politehnic și bri
gada a rămas incompletă. 
In secție ar mai fi un 
altul, care ar avea încli
nație spre mîniiirca unui 
astfel de instrument mu
zical — de care dispune 
secția. De instruirea lui 
însă nu s-a ocupat nimeni, 
astfel că acum' brigada 
n-are acordeonisț.

Ori într-o astfel de si
tuație s-au găsii adesea 

și se găsesc chiar și acum 
o buna parte a brigăzilor 
artistice de agitație din 
C.S.H. De ce atunci ini
țiativa (discutată mai îna
inte de comisia muncii cul
turale al cărei responsabil 
este tovarășul Pușcaș loan 
In cadrul comitetului sin
dicatului) de a se organi
za un curs de inițiere a 
tinerilor care dowdesc 
talent și dragoste pentru a 
cînta la diferite instru
mente muzicale nu-și gă
sește aplicare ? Fără în
doială că dacă o aseme
nea inițiativă se bucura 
de sprijinul necesar k 
timpul potrivit, brigada dt 
la construcții metalice ș 
altele în situația ei, nu a: 
resimți acum lipsa acelori 
care să le acompanieze ș 
să le completeze progra 
mele pe scene. O astfel d 
inițiativă aplicată ar 1 
fără îndoială și în viitorii 
apropiat un sprijin serio 
acordat în primul rin 
brigăzilor artistice de ag 
tație și concomitent com 
siei muncii culturale p 
întreprindere, care are mt 
nirea de a ridica nivelt 
muncii de educare politic 
și culturală a cadrelor c 
șlderurgiști.
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CIT MAIOrașul Muncitoresc
Două cuvinte simple cu o mare bogăție de înțelesuri. Datorită măsu

rilor întreprinse de partid și guvern pentru continua îmbunătățire a condițiilor 
(le viată ale oamenilor muncii s-a ridicat la hunedoara un oraș pentru 
muncitorii din uzină, de pe marile șantiere, un oraș socialist in adevăratul 
înțeles al cuvifîtului. Intre 1948—1990 (10 iunie) s au dat in folosință 
peste 120 blocuri cu 2.340 epartamente și 84 garsoniere pentru citeva mii de 
familii.

Locuințele din Orașul Muncitoresc, ca bun comun, trebuie gospodărite 
cu grijă, păstrate și înfrumusețate. Multe inițiative valoroase au pornii din 
rindurile locatarilor, ale comitetelor de blocuri și străzi care activează sub 
îndrumarea deputaților orășenești și a căror mur. că e organizată și spriji
nită de către Comitetul executiv al Sfatului popular orășenesc. Printr-o ac- 
imitate cu rezultate fru noase s-au distins comitetele blocurilor nr. 3, 1, al 
străzii Brincuș și altele.Orașul Muncitoresc se dezvoltă și înflorește în fie 

care zi.
In cadrul unui raid la O.M. activiști ai sfatului popular orășenesc în 

colaborare cu ziarul nostru au semnalat unele lipsuri pe care le relatăm în 
această pagină in scopul remedierii lor.

Din experiența unei grupe de partid
Mfeul nr. 2 din s
I^Saragiale O.M.

Grupa de partid de la 
M^ul nr. 2 din strada I. 
I^Caragiale O.M. al că
rei organizator este to
varășul Modîlcă loachim 
cuprinde 17 tovarăși.

Imediat după constitui
rea sa, grupa de partid a 
țiecui la desîășurarea unei 
susținute munci, privind 
buna gospodărire a imobi
lului, întreținerea cură
țeniei atît în interior cît 
și în exterior. In acest 
scop a fost întocmit un 
plan de munca, pe baza 
căruia au fost repartizate 
sarcini concrete fiecărui 
membru al grupei. Astfel, 
tovarășii Armenache Ia- 
nis, Trakos Nicos și Ar
menache Maria au primit 
sarcina să . răspundă de 
întreținerea curățeniei în 
•rtamente și scări, to- 

așii Sergiu Constantin 
și Karamalis Teodor să 
controleze și să îndrume 
locatarii de a-și achita la 
timp chiria. Sarcina tova
rășilor Trifan loan, Hagi* 
gea Lidis Haralambie, Co- 
dreanu Gheorglie și Vu- 
dalas Teodor a fost să 
mobilizeze chiriașii la 
muncă voluntară privind 
amenajarea zonelor verzi 
din fața blocului planta
rea de pomi, flori etc. De 
organizarea comisiei de fe
mei, a cercurilor de citit 
ă-au ocupat tovarășele Ser
giu Ana și Vudalas Hrisu- 
la.

Datorită muncii desfășu
rate de către membrii gru-

Din cauza
Este un fapt îmbucu

rător atunci cînd vizitînd 
locuința unui nou chiriaș 
al blocurilor din O.M., să 
te întîmpine melodia unui 
cintec popular, sau muzi
că fie ușoară, simfonică e- 
misă de un aparat de ra
dio. Majoritatea cetățeni
lor, locatari ai O.M. po
sedă aparate de recepție. 
Așa cum am arătat ne 

'bucură acest lucru. Nega
tiv însă este faptul că o 
parte din loca.ari, în sco
pul de a avea o audiție 
mai clară, au desfăcut ți
glele de pe acoperișurile 
imobilelor, instalînd fot 
felul de antene deasupra 
blocurilor, țâră ca apoi să 
pună aceste țigle la loc. 
Din această cauză in mul-

citit, 
după 
pî.iă 
a ți-

pei de partid s-a reușit ca 
toți locatarii din bloc să 
fie mobilizați la buna 
gospodărire a imobilului, 
atît în interior cît și în 
exterior. Astfel a fost a- 
menajată suprafața de 250 
m.p. zonă verde, s-au 
plantat 32 de pomi orna
mentali, efectuîndu-se în 
acest scop 3.800 ore mun
că voluntară.

In ce privește chiria, la 
început 50 la sută din 
locatarii blocului erau res- 
tanțieri pe cîte 2-3 luni. 
In momentul de față loca
tarii sînt cu plata chiriei 
la zi.

De asemeni este un fapt 
pozitiv că cercul de 
care a luat ființă 
constituirea grupei, 
în momentul de față 
nut 15 întruniri la care a 
participat majoritatea fe
meilor din bloc.

De asemenea la propu
nerea grupei de partid au 
fost luate măsuri pentru 
zugrăvirea holului și spa
țiul celor două scări din 
bloc. Prin contribuția bă
nească a tuturor locatari
lor a fost angajat un zu
grav care a executat a- 
ceastă muncă, iar după 
zugrăvire pereții scărilor 
au fost ornamentați cu di
ferite tablouri și fotomon
taje.

Grupa de partid a reușit 
de asemenea să sădească 
în rîndul locatarilor o 
comportare sănătoasă. Ast. 
fel printre chiriași în

antenelor
fo-te blocuri noi, date în 

losință în cursul acestui an, 
pătrunde apa provenită 
din ploi în poduri și de 
acolo în apartamente. Așa 
s-a întîmplat de exemplu 
la blocul nr. 76, unde timp 
de 3 luni a stai acoperi
șul pe o suprafață de cca. 
2 metri patrați desfăcut și 
nimeni din bloc n-a luat 
măsuri pentru repararea 
lui. In aceeași situație se 
prezintă acoperișurile de 
pe blocurile 61, 40, 51 etc.

Acei locatari care insta
lează antene deasupra a- 
coperișurilor blocurilor și 
nu pun țiglele la loc tre
buie puși să plătească pa
gubele provocate, 

cursul acestui an nu s-a 
ivit nici o neînțelegere, e- 
xistînd între ei o perfectă 
armonie.

O mică încurcătură
încă în cursul anului 

trecut străzile din O.M. 
au primit denumiri. Aces
ta a fost un lucru bine ve
nit. Era însă de așteptat 
ca I.G.O. să ia măsuri 
pentru a numerota imobi
lele pe noile străzi. Toc
mai această numerotare 
nu s-a făcut, din care 
cauză blocurile din O.M. 
păstrează și astăzi vechile 
numere începînd de la 1

Respectul reciproc
♦♦♦« ■ ' ----- ------ ------- — —

-o condiție principală
lo-
e- 

nu 
de

Cei mai mulți dintre 
cuitorii din O.M. sînt 
xemple demne de urmat 
numai la locul lor 
muncă, în uzină, pe șan
tiere, în birourile institu
țiilor, la catedrele din 
școli, în secțiile spitalului 
etc., dar și în privința ra
porturilor cu tovarășii din 
celelalte apartamente ale 
locuințelor. Aceste rapor
turi au la bază prietenia, 
huna vecinătate, înțelege
rea și respectul reciproc. 
In fiecare bloc au fost por
nite și duse la bun sfîrșit 
acțiuni privind întreținerea 
spațiului comun (scări, 
dependințe) și amenaja
rea spațiilor'Verzi.

Iată însă cîțiva locatari 
cu atitudini negative: în 
apartamentul nr. 5 din 
blocul nr. 49 baia se află 
într-o stare de plîns. In
stalațiile sanitare sînt dis
truse, ușa de la cazan 
ruptă, ferestrele sparte, 
instalația electrică distrusă 
etc. La fel sînt sparte gea
murile de la bucătărie. 
Toate acestea se datoresc 
locatarului Anca Beniamin, 
care în dorința de a scă
pa de colocatarul său 
Munthin Ioan, face tot fe
lul de șicane 
Trîntește ușile, 
diferite discuții 
piai») care de

acestuia, 
provoacă 
neprinci- 

mul le ori

SPAȚIUL LOCATIVRAȚIONAL
cestor trei factori ar pu
tea elimina din raportu
rile locatari — instituții, 
o mulțime de neajunsuri 
și ar ajuta la reglementa
rea a numeroase litigii 
destul de simple adesea.

In prezent s-a ivit o se
rie de nepotriviri fie prin 
schimbarea de-a 
nilor a situației 
a unor locatari, 
transferuri, sau
cazuri. Sînt locatari care 
dețin în mod nejustificat 
spațiul locativ, sau alții 
cu un spațiu excedentar.

Cîteoa cazuri.
Locatarul Dragomir Ni

colae, inginer la C.S.H.,

Problema atribuirii spa
țiului locativ în Orașul 
Muncitoresc în mod co
respunzător, după numă
rul membrilor de familie 
și în ordinea urgenței, a 
fost privită în general cu 
spirit de răspundere de cei 
care se ocupă de situația 
locuințelor. Din acest 
punct de vedere, o greu
tate obiectivă consistă în 
faptul că Orașul Muncito
resc avînd un singur gos
podar (întreprinderea de 
gospodărie 
are în 
tuții 
spațiul 
liber : 
rurgic, 
popular orășenesc. Cola
borarea mai strînsă a a- 

orășenească) 
schimb trei insti- 
care repartizează 
nou construit sau 
combinatul 
l.C.S.H. și sfatul

side-

pînă la peste 100. Aceasta 
crează o încurcătură deoa
rece, după blocul nr. 61 
urmează imediat blocul 
nr. 24, după blocul nr. 62 
imobilul nr. 34, iar în fața 
blocului 38 se situează blo
cul 65.

Este necesar ca aceas
tă situație să fie regle
mentată în cel mai scurt 
timp, deoarece un vizita
tor greu se descurcă în 
O.M.

degenerează în certuri, 
consumă curent electric cu 
radiator, știind că coloca
tarul său nu are nici mă
car reșou, ca apoi ener
gia electrică consumată 
să fie suportată în egală 
măsură de amîndoi.

★
Locatarii Joagăr Mihai 

și Rafila din blocul 51 
prin comportarea lor scan
daloasă fac imposibilă 
conviețuirea civilizată a 
locatarilor din blocul res
pectiv. Ei se ceartă zi și 
noapte, fără nici un mo
tiv, conturbînd liniștea 
din bloc. Asemenea lor 
se ceartă și provoacă ne
plăceri colocatarilor fami
lia lui Sîrbu loan din blo
cul 82. De remarcat este 
scandalagioasa Sîrbu Ana, 
care fiind casnică și în 
lipsă de altă ocupație, 
caută să vîre diferite zî- 
zanii Intre vecini și în 
mod deosebit colocatarului 
Dobre Niță cu scopul de 
a rămîne singură în apar
tament.

Considerîndu-se ca stă- 
pîna blocului 61 soția con
structorului Szemes Paul 
își permite, nu numai să 
provoace scandaluri repe
tate, dar chiar să loveas
că pe vecina sa loniță 
Ana.

lungul a- 
îamiliare 
fie prin 
din alte

Una din obligațiile ele
mentare ale locatarilor este 
să achite la timp, cel 
tîrziu pînă la 25 ale lunii 
curente, suma cuvenită 
I.G.O. reprezentînd chiria, 
consumul de curent elec
tric etc. Marea majorita
te a locatarilor din O.M. 
înțeleg acest lucru și se 
prezintă cu regularitate la 
începutul' fiecărei luni la 
ghișeele birourilor de lo
cuințe, achitînd datoriile 
contractuale. Iată numele

Sînt și alți locatari cu 
atitudini negative. Băbuț 
Vasile (bloc 39, ap. 25) 
e incorect și scandalagiu, 
vine beat, își bate soția și 
copilul, sparge lernne în 
casă, a ars parchetul, nu 
întreține locuința; Butnaru 
Aurel (bloc 63 ap. 8) in
sultă pe locatari și pro
voacă certuri, Capră Dinu 
(bloc 70 ap. 7) uită huna 
cuviință în raporturile cq 
vecinii, face cu neputință 
buna conviețuire în comun.

împotriva tuturor aces
tor cetățeni răi, care pri
vesc cu dispreț îndatori
rile lor elementare de to
varăși de muncă și vecini 
se cuvine a fi luate mă
surile corespunzătoare. Li
niștea casei, buna convie
țuire sînt reguli de etică 
cetățenească simplă, pe 
care fiecare este obligat 
să le respecte. In adună
rile locatarilor din blocu
ri trebuie criticate cu as
prime abaterile, cei indis- 
ciplinați și scandalagii a- 
duși la realitate, iar. în 
cazuri de rea credință și 
recidivă, astfel de oameni 
trebuie evacuați din bloc. 
Locuințele muncitorești să 
fie atribuite celor care 
respectă acest bun al po
porului și care își respec
tă ți tovarășii.

TREBUIE
FOLOSIT

ocupă împreună cu soția 
în blocul 29 întreg apar
tamentul 10. O situație a- 
semănătoare se întilnește 
în cazul tovarășului Flo- 
rea Teodor (soț-soție, a- 
partamentul 6, -jioc 43), 
sau tovarășei Mendi Aure
lia (bloc 15 ap. 18) divor
țată, cu un singur copil. 
In aceste cazuri — și în 
celelalte, similare — atri
buirea unei garsoniere 
pentru fiecare familie (din 
două persoane) ar elibera 
apartamentele pentru alte 
familii mai numeroase.

Apartamentul H din blo
cul 19 a fost repartizat in
ginerului Mioc Damaschin. 
Acesta este angajat al 
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DESPRE CHIRIAȘI

acest

Petru, Cătană Ni-

cîtorva locatari, care con
stituie exemplu în 
sens: Chiaburu loan, Ali- 
cuciu 
eolae, Gheorghiu Vasile, 
Mincov Mihai, Lazăr loan, 
Sardi Ștefan și alții. Șirul 
numelor acelora care pri
vesc cu seriozitate achita
rea la timp a chiriilor l-am 
putea continua. Insă ne 
oprim aici, deoarece ne-am 
propus să ne ocupăm de 
un alt gen de chiriași. 
Este vorba despre aceia 
care uită că locuiesc în 
imobilele statului și astfel 
pur și simplu nu-și plă
tesc, luni de-a rîndul, chi
ria. Deși ea reprezintă o 
sumă infimă raportată la 
salariul mediu, totuși mai 
există locatari care sînt 
datori I. G. O. H. cu 
sute și sute de lei. Printre 
platnicii răi se numără to
varășii Ignătescu Radu 
de la blocul nr. 8 care 
datorează I. G. O. H. lei 
800, Zamfirescu Vasile din 
C. 1 —lei 736, Chiroiu 
Teodor din blocul 19 — 
lei 554, Ghedeon Alexan- 

Pagube care pot fi evitate
Despre neglijența unor 

locatari și despre atitudi
nea lor de-a dreptul con
damnabilă față de păstra
rea și îngrijirea aparta
mentelor, am mai scris și 
vom continua să mai 
scrim cît timp vor mai 
exista astfel de chiriași.

Cazurile cele mai frec
vente ale neglijenței se 
manifestă sub forma „ui
tării". Astfel în cursul a- 
cestui an' aproape 30 lo
catari și-au uitat robine
tele deschise de la insta
lațiile de apă. Din aceas
tă cauză apa a inundat în 
primul rînd apartamentele 
în care locuiesc respecti
vii, revărsîndu-se apoi în 
apartamentele de desutt. 
Pagubele provocate locuin
țelor prin astfel de inun
dații se ridică la peste 
30.000 lei. Un caz ieșit 
din comun este acela al lo
catarilor Horcoș Ioan șl 
Tabacu luliu din aparta-

I.G.O. Deva, și are locuin
ță în acest oraș, iar so
ția sa domiciliază în Bu
curești. Iată încă tin spa
țiu folosit nec respunzător.

Unii locatari comit și 
abuzuri. De pi dă, Goiei 
Ioan (bloc 36, ap. 5) în
chiriază în mod < bi nuit 
una din camere, iar Oega- 
ru loan (bloc 40, ap. 42) 
a introdus „din proprie 
inițiativă" în bucătărie trei 
tineri, îneît colocatarul 
din apartament nu mai 
poate folosi acest spațiu 
comun. La fel Crișan Io
sif ’ (bloc 20, ap. 8) a 
„subînchiriat" bucătăria u- 
nei alte familii.

dru din A. 2 — lei 600, 
Varga Beniamin din B. 4 
— lei 554, Hoffner Nicolae 
din blocul 42 — lei 755 
etc.

Făcînd o socoteală su
mară, pe baza scriptelorce 
le posedă I.G.O.H, reiese 
că numai în O.M. suma 
restantă reprezentind chi
riile, se ridică la zeci de 
mii de lei. Faptul că un 
număr destul de mare de 
locatari nu-și achită la 
timp chiriile se datorește 
în primul rînd neglijenței 
lor și a desconsiderării de 
către ei a prevederilor 
contractuale încheiate cu 
I.G.O.H.

Vinovată se face și în
treprinderea de gospodări
re, respectiv serviciul de 
locuințe, care n-a trimis 
nici o somație acestor to
varăși. Mai mult pe baza 
legilor în vigoare, I.G.O.H. 
putea să-i oblige pe răii 
platnici prin hotărîri ju
decătorești, să-și achite 
datoriile. Dar n-a făcut-o. 
Este timpul ca să fie pusă 
la punct și această defi
ciență în privința chiriilor.

mentul 6 al blocului 24 
O.M., care plecînd de a» 
casă au lăsat un robinet 
deschis și astfel apa a 
inundat în primul rînd ca
merele celor doi locatari, 
apoi camerele celor din 
parter. Datorită acestui 
fapt s-a demolat tencuiala 
pereților din apartamentul 
de jos, și s-a deteriorat 
mobila locatarului din a- 
partamentul nr. 3. Paguba 
ridicîndu-se la o valoare 
de 3.895 lei.

Inundații de acest fel 
au avut loc și în blocurile 
23, 82, 61 etc.

Comitetele de blocuri au 
datoria să ia cele mai efi
cace măsuri pentru preta» 
tîinpinarea unor astfel de 
inundări, și acolo unde se 
repetă să se facă propu
neri pentru evacuarea lo
catarilor, care manifestă 
un total dezinteres față dț 
bunurile ătatuluL



BAZA VIITOARELOR
S-A PUS DE PE

(Urmare din pag. Paj

pe care le conduc s-au 
angajat să acorde cea mai 
mare atenție îmbunătățirii 
calității oțelului și Să Spo
rească indicii de utilizare 
a cuptoarelor. In felul a- 
cesta, prim-topi torul Nojo- 
gan Alexandru împreună 
cu brigada sa și-a luat 
angajamentul ca în 1961 
să producă peste plan 
4>00 tone oțel; Sergiu Cos- 
tică, 700. Mocanu Con
stantin 700 tone oțel. Ase
menea angajamente și-att 
luat toți oțelarii.

In cadrul oțelăriei noi 
prim-topitorui Enache Con
stantin a propus inițiativa 
„In 1961 nici o șarjă de 
oțel sub indicii calitativi". 
Toți oțelarii au susținut a- 
ceastă propunere și ea a 
fost însușită de conduce
rea secției.

Muncitorii din transpor
turile uzinale și-au în
dreptat atenția spre acele 
măsuri care vor contribui 
efectiv la sprijinirea sec
țiilor productive, cum ar 
fi: mărirea vitezei tehnice 
a trenurilor siderurgice, în 
scopul asigurării unei tem
peraturi cit mai ridicate a 
lingourilor pentru laminoa
re ; organizarea încărcă
rilor concentrate în vede
rea expedierii zilnice din 
combinat a cel puțin două 
trenuri marșrutizate; re- 
morcarea trenurilor cu su- 
pratonaj și altele.

Spirit de răspundere 
pentru înfăptuirea noilor 
sarcini de plan pe 1961 
au manifestat și colective
le de muncă din secțiile

Vestiar sau ce?
Trei cămăruțe (nici una 

nu depășește 2 in.p.) cu cî- 
tcva dulapuri vechi, unele 
din lemn altele niște ru- 
ginituri din fier, peste 
care din conductele spar
te mustește în permanență 
apa, sînt pentru conduce- 
Tea secției O.S.M. I și 
pentru comitetul sindical 
— al cărui președinte este 
tovarășul Petrovici Ale

auxiliare care au făcut 496 
propuneri tehnico-organi- 
zatorice dintre care cele 
mai esențiale se referă la 
reducerea timpului de re
parații a agregatelor side
rurgice, îmbunătățirea ca
lității reparațiilor, încît a- 
gregatele să funcționeze 
intensiv... —

Constructorii hunedore- 
ni, și-au îndreptat atenția 
spre mărirea eficacității 
economice a investițiilor 
pentru ca noile obiective 
industriale să fie puse în 
funcțiune înainte de ter
menul planificat. Un alt 
obiectiv principal este și 
reducerea prețului de cost. 
Multe din colectivele în
treprinderii și-au formulat 
angajamente concrete în 
această privință. Spre e- 
xemplu, muncitorii ingine
rii și tehnicienii din ca
drul grupului l construc
ții și-au propus să reali
zeze planul de producție 
pe 1961 cu 6 zile mai de
vreme și să înscrie în 
contul de economii 500.001) 
lei peste sarcina planifica
tă de reducere a prețului 
de cost. Lucrările de con
strucții ce aparțin acestui 
grup pentru cuptorul Mar
tin nr. 5 de 400 tone, vcr 
fi terminate cu 3 luni mai 
repede decît se prevede în 
plan iar la bateria a IV-a 
de cocsificare constructo
rii și-au propus să termine 
graficul. de lucrări cu 8 
zile mai înainte.

Bazați pe experiența din 
acest an, constructorii din 
cadrul grupului IV s-au 
angajat ca în noul an să 
îndeplinească planul la 

xandru —... vestiar și baie 
pentru femei. Este de ne
înțeles cum se poate con
sidera că un singur duș 
ar fi suficient pentru cele 
65 muncitoare din secție ?!

Deși s-au făcut propu
neri concrete pentru muta
rea băii, care s-au trecut, 
conștiincios și prompt în 
procesul verbal, s-a hotă
rî! că măsurile se vor lua. 
Dar oare cînd ?

SUCCESE
ACUM

construcția de blocuri pînă 
la 20 decembrie 1961 și să 
construiască un bloc cu 
37 apartamente numai din 
economii. Angajamentele 
constructorilor sînt susți
nute de o serie de măsuri 
tehnice și organizatorice 
printre care enumerăm : a- 
plicarea pe scară largă a 
mecanizării lucrărilor, re
ducerea consumurilor spe
cifice de materiale; folo
sirea metodei de montaj în 
blocuri preansamblate pe 
sol, intraducerea sudurii 
semiautomate, tăierea me
talelor cu gaz metan la 
lucrările de montaj la 
noile furnale. Atît în com
binatul siderurgic cît și în 
întreprinderea de construc
ții siderurgice, dezbaterea 
cifrelor de plan pe anul 
1961 a scos în evidență 
energia creatoare a oa
menilor muncii care sub 
conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid au 
pus bazele succeselor de 
viitor.

Pe urmele materialelor publicate
„Cetățenii 
propun“

In articolul apărut în 
ziarul „Uzina noastră" nr. 
883 din 14 noiembrie a.c. 
la rubrica cu titlul de mai 
sus, tovarășii Murgu Du
mitru, și Sîrbu Gheorghe 
propuneau conducerii coo
perativei „Drum nou" să 
înființeze și în tabăra stu- 
fit o frizerie. Răspunzînd 
redacției conducerea coo
perativei arată că în ur
ma cercetărilor făcute la 
fața locului găsește ca 
fiind bună și necesară în
ființarea unei secții dc fri
zerie, precum și a unei sec
ții de cizmărie în locul 
amintit. îndată ce se va 
primi localul necesar pro
mis de către comitetul e- 
xecutiv al sfatului popu
lar orășenesc, cooperativa 
va deschide secțiile amin
tite.

Calificării muncitorilor la locul 
de muncă — atenția cuvenită

Odată cu intrarea în 
funcțiune a unor agregate 
și instalații de un înalt 
nivel tehnic, nevoia de 
cadre calificate se simte 
tot mai mult.

Ținînd cont de aceste 
criterii, în acest an, ia 
combinatul siderurgic Hu
nedoara, a fost stabilit 
prin plan de către minis
ter a se califica 1.826 
muncitori. Astfel că, de la 
început, au fost deschise 
cursuri de calificare la lo
cul de muncă în majori
tatea secțiilor și sectoa
relor din combinat.

Desfășurîndu-și activita
tea în afara orelor de pro
gram, de două ori pe săp- 
tămînă, cele 16 cursuri 
de la C.S.H. au fost ab
solvite pînă la 25 noiem
brie a.c. dc cca. 800 mun
citori.

O preocupare de seamă 
în ce privește calificarea 
muncitorilor a avut-o sec
ția reparații siderurgice 
care a îndrumat activita
tea a două cursuri: pri-

♦♦♦«

„Aparențele“
. In răspunsul trimis re
dacției ca urinare a apari
ției în ziarul nr. 884 din 
17 noiembrie a.c. a arti
colului întitulat „Aparențe
le...", secția de difuzare a 
presei a Oficiului P.T.T.R. 
raionul Hunedoara arată 
următoarele . „Este ade
vărat că în ziua de 15 no
iembrie a.c. chioșcul de

Ședință cu activui cultural
Ieri după-amiază a avut 

loc o' ședință cu activui 
cultural din orașul Hune
doara. In cadrul acestei 
ședințe a fost temeinic a- 
nalizată întreaga activita
te culturală desfășurată în 
primele 11 luni ale anului.

Vorbitorii au arătat atît 
realizările cît și lipsurile 

mul cu 60 lăcătuși, dintre 
care 21 muncitori din afa
ra secției; iar la adoilea 
terminat cu 37 de sudori 
autogeni și electricieni. De 
asemenea, la atelierul me
canic al combinatului au 
fost înscriși Ia începerea 
cursului de strungari -37 
tovarăși și au absolvit 35. 
In prezent aci, funcționea
ză un alt curs cu peste 
50 muncitori, care se pre
gătesc teoretic cîte 4 ore 
pe zi. La 1 ianuarie 1961, 
muncitorii acestui curs de 
strungari vcr fi declarați 
absolvenți. Și la sectorul 
turnătorii, din dorința că 
oamenii să-și aducă tot 
mai mult aportul la reali
zarea sarcinilor de plan a 
fost deschis un curs de 
calificare în meseria de 
formatori, fiind urmat de 
41 tovarăși. Printre cei 
mai buni se află și tova
rășii Spătaru Uie și 
Stăvarii Constantin, de la 
turnătoria de tuburi, care 
obțin cele mai bune rezul
tate în muncă. In ultima 

ziare din gara C.F.R. Hu
nedoara a fost închis. Vi 
novată pentru această si
tuație se face gestionara 
chioșcului tovarășa Angliei 
Saveta, care a fost sanc
ționată cu observație scri
să. S-au luat de asemenea 
măsuri pentru ridicarea a- 
fișelor vechi și înlocuirea 
lor cu altele de actuali
tate".

manifestate, în acest do
meniu. Au fost apoi stabi
lite măsurile ce se impun 
a fi.luate pentru ca în vi
itorul apropiat munca cul
turală în orașul nostru să- 
și îmbogățească conținutul, 
să devină mai interesantă 
încît numărul celor ce 
participă la ea să creas
că continuu. 

lună spre exemplu, ei au 
redus rebutul admis de la 
46,3 la sută la 4,5 la sută.

Deci, școala de califi
care urmată în cadrul sec
torului i-a ajutat mult, iar 
efortul lor depus în însu
șirea materiei este elâc- 
vent.

Față de posibilitățile și 
de sarcinile mările în acțiu
nea de sporire a număru
lui de muncitori calificați, 
în acest an, serviciul per
sonal și învățămînt (lacot 
Ladislau șef serviciu) din 
combinat nu a făcut to
tul. Aceasta se vede și 
din numărul mic de cadre 
calificate pe întreg com
binatul. Tovarășii de la 
serviciul învățămînt s-au 
mulțumit doar să apara 
în secții numai la deschi
derea cursurilor și la în
chiderea lor. Pe parcurs 
însă nu i-a mai interesat 
prea mult problemele le
gate de buna funcționare 
a cursurilor de calificare. 
Deși, la cursurile cu pla
tă a profesorilor au fost 
aprobați de către minister 
să studieze 1.512 tovarăși 
pentru a-și îmbogăți cu
noștințele lor tehnico-pro- 

•fesionale, cei mai mulți 
care s-au calificat au fost 
din secțiile și sectoarele 
unde inginerii și tehnicie
nii s-au oferit să predea 
la cursurile de calificare 
în mod voluntar cum este 
de pildă la reparații si
derurgice, turnătorii, aglo- 
merator etc.

Pentru a justifica slaba 
preocupare în direcția ca
lificării muncitorilor tova
rășul Rusu Gherasim (pro
vizoriu șef al serviciului 
înv, ț.'mînt) a arătat prin
tre altele că cea mai marc 
vină o poartă tovarășul 
Mihăiță Ilie, (salariat la 
serviciul învățămînt), care 
nu a știut să facă o pla
nificare judicioasă și nici 
nu a urmărit felul cum se 
desfășoară activitatea de 
calificare a muncitorilor 
din combinat. Ca să argu
mentăm cele spuse ne vom 
folosi de cîteva exemple. 
In dosarele secției de în
vățămînt din C.S.H. gă- 

| sești cifre eronate ce nu 

exprimă înirutotul situați 
reală .din secții. De exeir 
piu, la reparații siderurgi 
ce au terminat școala d 
caliiicare sudori 37 mur: 
citori, iar la serviciul în 
vățămînt datorită făptuit 
că au fost planificați 5 
de sudori se găsesc înre 
gistrați absolvenți din ofi 
ciu tot 52. Așa se face c; 
și în alcătuirea „cifrei d' 
800“ amintite mai su 
există unele exagerări.

Răsfoind mai departe fi 
lele dosarelor am întîlni 
că peste cîteva zile vor di 
examen la cursul de fer 
motehnicicni 70 muncitori 
care lucrează în combina 
ca necalificați. Oprindu-ns 
asupra acestei cifre tova 
rășul'Rusu Gherasim caii 
tă să ne informeze că s< 
duce mare lipsă de terms- 
tehnicieni în combinat ș 
aceștia ce vor deveni ab
solvenți au să-și aducă a- 
portul mult mai sporit în 
buna desfășurare a proce
sului tehnologic. Trebuie 
să arătăm că acel c-s 
de termotehnicieni lăt 
așa de mult a fost frec
ventat în procent de 20*25 
la sută, iar dese ori lec
țiile erau ținute numai 
pentru 3-4 oameni. Iată 
eficacitatea unui asemenea 
curs. Așa cum afirmă to
varășul inginer Oană loan, 
din cadrul secției termoteh- 
nice și la al doilea exa
men dacă... vor absolvi 10 
muncitori. Mai mult, cei 
21 necalificați de la uzi
na cocsochimică și disti
lerie, înscriși la cursul a- 
mintit au absentat în bloc 
și numai unul sau doi 
cursanți au cîte 5 prezențe.

Organele sindicale și 
U.T.M. sînt chemate de 
urgență să dea un ajut'”- 
eficace serviciului perse 
și învățămînt în vederea 
îmbunătățirii sistemului de 
calificare profesională a 
muncitorilor. Totodată este 
necesar a se studia pro
blema asigurării cursuri
lor cu biblioteci tehnice, 
care să completeze cunoș
tințele muncitorilor.

Nu trece aproape nici o 
zi din cursul unei săptă- 
mîni în care siderurgiștii 
și constructorii, cît și cei
lalți oameni ai muncii din 
orașul nostru să nu rapor
teze cu mîndrie obținerea 
unui succes, fie el cît de 
mic, să nu descopere ceva 
nou în procesul de pro
ducție care să ducă la în
făptuirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate 
în întrecere. Totodată, nu 
există zi din viața orașu
lui nostru, în plină dez
voltare și înflorire, în care 
să nu se facă ceva pentru 
binele și prosperitatea locui 
lorilor. Dar cîte nu se în- 
timplă într-o zi într-un 
oraș ca Hunedoara, cîte 
bucurii și satisfacții nu-ți 
oferă însăși viața tumul
toasă, bogată, cîte fapte 
noi, interesante, nu se 
nasc mai peste tot!

Un mijloc important de 
a înfățișa locuitorilor hu- 
nedoreni tot ce se petrece 
in uzină, pe șantiere și în 
viața orașului de a-i mo

biliza la munca entuziastă 
și rodnică ce se desfășoa
ră în fiecare colțișor al 
acestui important centru 
siderurgic, îl constituie 
centrul de radioficare 
din orașul muncitoresc 
(PTTR) și stația de radio
amplificare a combinatului 
siderurgic. Intr-o măsură 
oarecare, colectivele de 
redacție ale acestor stații, 
care ia ora actuală numă
ră aproape 1.500 de abo
nați, au alcătuit programe 
cu un conținut bogat care 
au interesat, majoritatea 
auditorilor. Uneori, la sta
ția de radioficare al cărei 
responsabil este tovarășul 
Suciu Andrei, au fost pre
zentate anumite programe 
date de către unele bri
găzi artistice de agitație 
din combinat, de copiii de 
la grădinițele din oraș etc.

Din păcate însă, aseme
nea programe care să a- 
tragă și să mobilizeze pe 
hunedorean, să-l pună în 
cunoștință de cauză cu 
tot ceea ce se petrece în 
viața orașului, au foarte

La stațiile de amplificare și radioficare 
programe atractive și mobilizatoare

puține. Și asta din cauză 
că cei doi responsabili de 
stație — Suciu Andrei și 
Stoica Maria — nu se stră
duiesc să descopere și să 
afle principalele evenimen
te și fapte ce au loc în 
uzină, pe șantiere și în 
cadrul celorlalte întreprin
deri din cadrul orașu.ui, 
nu caută să atragă în 
jurul lor un larg activ de 
colaboratori și corespon
denți care ar putea să 
ofere o sumedenie de ma
teriale bune, din cele mai 
diferite domenii de acti
vitate. Din această cauză, 
multe realizări din între
cere, metode înaintate de 
muncă și experiența unor 
colectiue fruntașe, iniția
tivele izvorîte în întrecere 
și problemele de viață, 
sînt trecute sub tăcere. Al
te ori, pentru a justifica 
inactivitatea lor responsa

bilii stațiilor caută să pre
zinte abonaților anumite 
stări de lucruri pe care ei 
le cunosc fie din auzite, 
fie că le-au citit în re
viste și ziare. In afară 
însă de faptul că progra
mele se întocmesc în pri
pă și cu astfel de mate
riale, ori cu articole și 
poezii de la cenaclul lite
rar „Flacăra", responsabi
la stației de Ia combinat, 
tovarășa Stoica Maria, mai 
are obiceiul de a prezenta 
abonaților — lucru bun 
de altfel — unele mate
riale și informații din zia
rul local „Uzina noastră" 
fără însă a aminti cînd și 
în ce număr au apărut, 
cine anume le-a scris. A 
trece sub tăcere un astfel 
de lucru și a prezenta un 
material din presă ca 
fiind o creație proprie, nu 
e cinstit și consider că 

unei asemenea practici tre
buie să i se pună capăt. 
De asemenea, trebuie com
bătută și atitudinea ne
sănătoasă a tovară?ului 
Suciu Andrei de la stația 
din O.M., care nu prezintă 
cu regularitate programele 
întocmite.

Situația actuală de au- 
tomul turnire, de prezenta
re a unor programe ste- 
riotipe, plictisitoare și de 
multe ori neți nerea lor 
din motive neîntemeiate, 
impune cu toată tăria o 
cotitură în activitatea ce
lor două stații de radio
amplificare și radioficare. 
Cei doi responsabili au o- 
bligația să facă din sta
țiile amintite cele mai efi
ciente mijloace de educație 
comunistă a oamenilor din 
orașul nostru, în scopul 
antrenării și mobilizării lor 
în procesul de producție 

și la acțiunile cu caracter 
obștesc — edilitar, răspîn- 
dirii experienței înaintate 
și a noului ivit în între
cere.

Pentru toate astea și 
multe alteia, este necesa
ră o muncă asiduă, fă
cută cu dragoste și per
severență, folosind noi me
tode și ajutorul unui larg 
activ de colaboratori și 
coresp.ndenți. In plus, se 
cere — și asta va fi ho- 
tărîtor în îmbunătățirea 
activității staiiiior — 
strinsă legătură cu dife
ritele domenii de activi.ate 
din întreg orașul nostru. 
Ar fi bine ca în fața mi- 
crofanu.ui să vorbească 
despre metodele lor, expe
riența dobîndită, muncito
ri, ingineri și tehnicieni 
fruntași în producție, spe
cialiști, profesori și învă
țători, elevi fruntași la în
vățătură etc. De aseme
nea, este necesar să se 
caute noi forme de pre
zentare a noului ivit în 
producție și în activitatea 
cotidiană a orașului. Un 

mare accent să se pună în 
deosebi pe informarea ce
tățenilor în mod operativ 
cu problemele ce-i intere
sează cei mai mult — 
deschiderea de noi chioș
curi și magazine de tot 
felul, aprovizionarea uni
tăților de desfacere cu 
produse noi, variate, ce 
fiime rulează sau vor rula 
în viitor, ce spectacole ur
mează să fie prezentate 
etc. Intr-un cuvînt, actua
litatea hunedoreană să 
constituie unul din princi
palele puncte ale emisiu
nilor de viitor. Totodată, 
unele activități cultural ar
tistice ce au loc în între
prinderi și instituții ar 
putea fi foarte bine pre
zentate la stațiile noastre 
— îndeosebi la centrul de 
radioficare din O.M. care 
are un studiou nou, bine 
amenajat și încăpător.

ȘOLDAN TEODOR 
vicepreședinte al comite
tului executiv al sfatului 
popular al orașului Hu

nedoara
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