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în legătură cu cea de-a treia 
navă-sateiit sovietică

O depășire de 
4,87 procente

Nu odată colectivul 
muncă de la fabrica tine
retului din combinat, a 
obținut importante succese 
în producție. Folosind din 
plin capacitatea de lucru 
a mașinilor de aglomerare 
a minereurilor de fier, cele 
3 brigăzi de producție, 
(schimburi) în fiecare
lună și-au depășit sarcini
le de plan. Aplicarea în 
practică mai înainte, a o 

••rie de măsuri tehnico- 
rganizat orice, ridicarea

calificării muncitorilor și 
spwlrea exigenței la doza
rea materiilor prime ce se 
aglomerează, au permis ca 
în luna ce a trecut briga
da a doua in frunte cu 
maiștrii iacob Beniamin și 
Morarii Grigore, să lucre
ze 16 zile consecutiv la 
nivelul indicilor planificați 
pentru luna ianuarie a a- 
nulul 1961. Im fel, brigada 
l-a condusă de tovarășii 
Oslafie Gheorghe și Ren
ta Nicolae, a lucrat 14 
zile, iar brigada a treia, 
unde-și desfășoară activi
tatea maistrul Săvescu Vo- 
sile, deși nu a avut asi
gurate materiale necesare, 
totuși a lucrat 7 zile agio- 

-rind minereuri cit este 
evăzut a se realiza in 

prima decadă din luna ia
nuarie a anului 1961. Da
torită acestui fapt planul 
de producție pe luna no
iembrie a.c. a fost depă
șit cu 4j87 la sută.

Au depășit 
sarcinile din anul 

viitor
Analiza rezultatelor ob

ținute de harnicul colectiv

Era o dimineață obiș
nuită... Cu douăzeci de 
minute înainte de relua
rea schimbului, topitorii 
de la furnalul nr. 6 se 
adunaseră in cabina de 
comandă. Maistrul co
munist Pal Victor ținea 
cu ei o scurtă consfă
tuire.

Le spunea ce sarcini 
trebuie să îndeplinească 
la locurile lor de mun
că, pentru a respecta 
întocmai graficul de pro
ducție.

— Deci, să trecem la 
concret — zise în cele 
din urmă maistrul. To
varășul Schnaider Ion 
se ocupă de pregătirea 
rinei; Costea Nicolae 
răspunde de întreținerea 
șticului de evacuare a 
fontei; Ardeleanu Ion 
va introduce și verifica 
oalele de zgură; Lipsa 
Petru se va îngriji de...

După ce și-au notat 
în carnete tot ceea ce 
aveau de făcut, munci-

In toate secțiile și sectoarele com
binatului siderurgic Hunedoara, dez
baterea și prelucrarea cifrelor de 
plan, pentru cel de-al doilea an al 
șesenalului, 
roase rezerve interne pe baza cărora 
siderurgiștii s-au angajat să realizeze 
în anul 1961 însemnate cantități de 
produse în afara sarcinilor de plan.

scos la iveală nunie-a

de muncitori, tehnicieni și 
ingineri din secțiile chi
mice ale (J.C.C., sînt cît 
se poate de grăitoare, mai 
ales că ele depășesc ; cu 
mult nivelul de producție 
planificat a se obține în 
prima jumătate a 
1961. Iată așadar 
săptămîna de la 
noiembrie a.c., în 
rație cu perioada amintită, 
planul a fost depășit în 
medie cu 3,6 tone la gu
dron, 1,1 tone la sulfat, și 
750 kg. de sulf.

Succesul se datorește 
primul rînd elanului 
care lucrează echipele 
muncitori în întrecerea 
cialistă și ca urmare 

anului 
că in 
22-29 
compa-

'a-

în 
cu 
de 
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extinderii întrecerii pe pro
fesii. Totodată depășirea la 
sulf a fost posibilă în ur
ma preluării parțiale a 
apei amoniacale excedenta
re în sulfat de amoniu și 
s-a redus aciditatea de 
la 0,4 la 0,3 la sută a sul
fatului de amoniu, ceea ce 
a contribuit la îmbuntă- 
țirea calității sulfului

TOPITORII DIN SCHIMBUL I
torii s-au îndreptat în 
grabă spre posturile sta
bilite. Maistrul a trecut 
apoi pe la fiecare, con- 
trolind starea de func
ționare a mecanismului 
de încărcare, gurile de 
oînt, starea șticurilor, 
instalația de răcire și 
temperatura din caupe- 
rele furnalului.

Pînă la ora 7, totul 
a fost gata. Schimbul 
întii nu admite nici o 
întirziere în organizarea 
curentă a producției. Și 
asta cu atît mai mult, 
cu cit topitorii sînt in 
întrecere socialistă cu 
cei de la furnalul tir. 5. 
Titlul de schimb fruntaș 
pe care l-au cîștigat cu 
două luni 
vor să-l 
cum.

Cel mai 
indiciu al

< cialiste ce
râ intre schimburile sec-

în urmă, nu 
piardă nici

reprezentativ 
întrecerii sa
se desfășoa-

Ca urmare, 
inginerii au 
în uederea 
tehnologic, astfel ca în lunile noiem
brie și decembrie ale 
se poată obține indici 
agregatelor planificați 
cinilor anului viitor.

Pe același plan — 
calitate și 
economii

Paralel cu creșterea 
d teilor de utilizare a 

Copăceanu Teodor de la atelierul mecanic 
combinatului, de curînd calificat în meseria 
frezor, a ajuns să se numere printre fruntașii 
muncă depășindu-și zilnic sarcinile cu 8—10%.

turi II-a furnale este fap
tul că muncitorii au 
produs peste angajamen
tul anual 7.000 tone fon
tă fi au realizat 15 mi
lioane lei economii la 
prețul de cost.

...în cabina aparate
lor de măsură șl con
trol, maistrul Pal Vic- 
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tor, aplecat asupra unei 
mese, nota în jurnalul 
de zi al agregatului de
bitul de aer insuflat, 
temperatura în caupere 
și alte amănunte teh
nice.

— Am aflat că a-ți 
fost în străinătate.

— Da. Am vizitat cî
teva localități din R. P. 
Ungară — zise mai-

muncitorii, tehnicienii și 
făcut deosebite propuneri, 
îmbunătățirii procesului

acestui an, să 
de utilizare a 

fa nivelul șar

gregatelor. Jurnaliștii din 
secția a H-a duc luptă 
necontenită de a reduce 
prețul de cost pe tona de 
fontă. Astfel, bilanțul în
cheiat ia sfîrșitul lunii no
iembrie a.c. arată că pre-

in-
a-, Actualități 

hunedorene

al 
de 
în

strul Pal. Cu această o- 
coaie, am avut un 
schimb de experiență cu 
jurnaliștii maghiari, la 
combinatul siderurgic 

„Lemn" din Diosgpor Ne
am împărtășit reciproc 
metodele de muncă, în 
scopul de a obține o 
producție sporită de fon
tă. De acolo am adus 
cîteva metode prețioase. 
O parte dintre ele le-am 
aplicat cu succes 
cursul acestui an.

In cadrul unei 
sfătuiri de producție ți
nută în luna trecută la 
secția II-a furnale, co
lectivul de muncă de 
aici a discutat noile 
sarcini de plan. Munci
torii s-au angajat să 
producă în anul 1961, 
9.000 tone fonia peste 
planul de producție, în 
special, pe baza măririi

în

con-

MOSCOVA (Ager- 
pres). — TASS trans
mite :

„Cea de-a treia naoă- 
satelit sovietică și-a con
tinuat mișcarea în jurul 
globului pămîntesc pînă 
la 2 decembrie I960 ora 
12 (ora Moscovei).

să 
me- 

tonă 
șpan 

s-a

fiecare 
jurul a

a eco-
pe tona

țul de cost a putut 
scadă Ia încărcătura 
taîică cu 100 kg. per 
(aglomerat, mangan, 
etc.). Prin aceasta 
consumat energie electrică 
și calorică mai puțină du- 
cînd la obținerea unei eco
nomii de cocs pe 
tonă de fontă în 
45 kg.

Valoarea totală 
nomiilor realizate 
de fontă se ridică la pes
te 40 lei. Fără îndoială că 
succesele furnaliștilor sînt 
pe linia realizării în anul 
viitor a 
bună calitate și la un preț 
de cost redus.

unei fonte de

□ Vineri și sîmbâta, bi
blioteca clubului Siderur- 
gistul a fost completată 
cu un nou lot de cărți. 
Printre cele 536 volume 
se găsesc : „Moromeții" — 
de Marin Preda, „Omul 
din Havana" — Green 
Graham, „Departe în spa
tele frontului" — de Bo
ris Polevoi și altele.

□ Aseară pe scena tea
trului Victoria, Teatrul

de Stat din Arad a pre
zentat (în orașul nostru 
pentru a doua oară) piesa 
dramatică „TAIFUN", care 
s-a bucurat de succes din 
partea publicului.

□ CINEMATOGRAF: 
In perioada 6-11 decem
brie, pe ecranul cinemato
grafului Victoria va ru
la filmul „Nopțile Cabri- 
liei" — o producție ita
liană. La cinematograful 
Maxim Gorki în perioada 
5-9 decembrie va rula fil
mul sovietic „Marea mă 
cheamă".

indicilor de utilizare a S
agregatelor. )

In scopul realizării )
angajamentului, furnaliș- )
fii au întocmit un plan z
de măsuri tehnico-orga- ?
riizatorice. El cuprinde <
printre altele: reducerea <
opririlor accidentale, \
mersul uniform al fur- )
naiului, și, bineînțeles, S
cele două propuneri fă- >
cute de maistrul Pal )
Victor — „Desilicierea 
fontei prin adaus de /
țunder", care reduce si- i
liciul de la 1,8 la 1,5, 
îmbunătățind calitatea ',
fontei și, „Desulfurarea \
fontei cu praf de dolo- S
mită prăjită". )

Topitorii Lipsa Petru, ?
Sava Gheorghe, Diaco- (
nu Ion, Rămneanțu \
Rica și ceilalți fuma- \
liști lucrează încă de )
pe acum la nivelul a- ț
nului viitor și se stră
duiesc să îmbunătățeas- i
că necontenit calitatea '
fontei. i'

V. DRAGOM1R !.

Pînă la această dată 
au fost îndeplinite în 
întregime lucrările pre
văzute de programul de 
încercarea construcției 
navei cu sistemele in
stalate pe bordul ei, cer
cetările medico-biologice, 
precum și volumul pre
văzut de cercetări asu
pra spațiului cosmic.

Au fost obținute date 
suplimentare cu privire 
la efectul pe care îl au 
asupra organismului a- 
nimalelor 
tori care 
plasării 
orbită și
comportarea animalelor 
în condițiile zborului 
cosmic. Cu ajutorul a- 
paratelor de televiziune 
și al unui sistem tele
metrie s-au obținut in
formații științifice cu 
privire la funcționarea 
sistemelor cardiovascu
lar și respirator al ani
malelor de experiență și

diferiții fac- 
apar în cursul 
satelitului pe 
cu privire la

) r

*-

cu
re-

cup- 
mîn-

La furnale, 
fost recon- 

în 
apoi zidirea

Aproape că nu există 
secție de bază în marele 
combinat hunedorean la 
succesele căreia să nu fi 
contribuit și muncitorii 
secției cuptoare industria
le. Contribuția cea mai de 
seamă s-a resimțit prin 
reducerea timpului de re
parații a agregatelor si
derurgice, asigurarea unei 
calități superioare a lu
crărilor, gospodărirea 
grijă a materialelor 
fractare, îmbunătățirile 
constructive aduse unor a- 
gregate etc.

Colectivul secției 
toare industriale se 
drește pe bună dreptate cu 
succesele realizate în acest 
an și cu bogata experien
ță cîștigată. 
de pildă, au 
struite cîteva caupere 
timp record, 
celui de-al doilea melanjor 
de 600 tone s-a făcut în 
numai 17 zile față de 2 
luni și jumătate cît a du
rat zidirea primului me
lanjor de către zidarii șa- 
motori din I.C.S.H. Im
portante sînt și succesele 
înregistrate pe linia îm
bunătățirii constructive a 
cuptoarelor Martin, atît la 
oțelăria veche cît și la 
noua oțelărie. Cu prilejul 
reparațiilor la cuptoarele 
de 185 tone s-a trecut la 
zidirea bolților camerelor 
de zgură și regeneratoare 
dintr-un singur inel; au 
fost ridicate bolțile prin
cipale, partea centrală 
pentru mărirea durabilită
ții lor constantă la crește
rea încărcăturii 
Tot aici, zidarii șamotori 
în cadrul unei 
mijlocii au realizat pentru 
prima dată în țara noas
tră o reparație a vetrelor 
la cuptoarele 2 și 3 pînă 
la blindaj. Asemenea in
tervenții se făceau numai 
cu prilejul unei reparații 
capitale. Șirul succeselor 
poate fi continuat și cu 
faptul că în acest an, în 
comparație cu anul tre
cut, consumul de refrac- 

metalice.

reparații

la comportarea lor înJ 
condițiile vibrațiilor, su
prasolicitărilor, zgomotu-' 
lui și imponderabilității.* 

După cum au arătati 
rezultatele prelucrării in-< 
formațiilor primite de pe( 
bordul navei-satelit, cei. 
doi cîini au suportat 
destul de ușor perioada1 
plasării pe orbită, iar* 
activitatea organismelor, 
lor s-a normalizat rapid.- 

Informațiile obținute’ 
au furnizat noi datei 
pentru realizarea într-un( 
viitor apropiat a zboru-, 
lui unui om în Cosmos., 

După obținerea date
lor necesare s-a dat co-‘ 
manda pentru înapoi©-* 
rea navei-satelit pe 
mint.

Coborînd pe o 
traiectorie decît cea 
bilită prin calcul, nava-\ 
satelit și-a încetat exis-C 
tența după ce a pătruns? 
în păturile dense ale at-C 
mosferei...". j 

Pă-

tare pe tona de oțel a 
scăzut Ia oțelăria veche cu 
5 la sută, iar la oțelăria 
nouă cu 4 la sută. Redu
cerea consumului de re
fractare se datorește exe
cutării reparațiilor de ca
litate superioară, manipu
lării cu grijă a materia
lelor refractare și mai cu 
seamă recuperării unor 
cantități însemnate de că
rămidă cu prilejul tuturor 
reparațiilor la furnale 
caupere, cuptoare adînci și 
Martin. Valoarea acestor 
materiale recuperate se 
ridică la cîteua milioane 
lei.

Buna organizare a mun
cii s-a dovedit a fi factor 
important în înfăptuirea 
de noi succese. !n fruntea 
acestor acțiuni s-au situat 
maiștrii Balaj Mihai, cel 
mai activ șef de schimb: 
Balaj Nicolae, iscusit or
ganizator al locului de 
muncă; Curtean Leontin. 
exemplu pentru ceilalți 
muncitori. Aceste însușiri 
prețioase care caracterizea
ză pe maiștrii amintiți au 
fost transmise de către ei 
cu răbdare și pricepere șe
filor de echipe și celorlal
ți muncitori. Astfel secția 
cuptoare industriale are 
mul ți fruntași deoarece nu
mărul lor a crescut lună 
de lună. Printre ei se nu
mără șefii de echipă Roja 
Martin, Toma loan. Mar
cel Petru, Pop Ambruș, 
Muntean Iosif, zidarii co
muniști Cocoș Gavrilă, 
Filip Caiman și alții.

Experiența din primul an 
al șesenalului îndreptățeș
te întregul colectiv al sec
ției cuptoare industriale 
să privească sarcinile de 
viitor cu multă încredere.

La reparații capitale, 
mijlocii și de întreținere 
a cuptoarelor Martin de la 
oțelăria veche, colectivul 
de muncă din secția cup
toare industriale și-a pro
pus ca indicile de stațio
nare la rece a cuptoarelor

£Qoaiiaaart ta gag. 4-aț



DIN ORAȘUL nostru: I Reparații de
. După~>o perioadă de 
> mers normal și depășire a 
i ciclului de funcționare cu 

peste 16.000 ore, compre
sorul nr. 3 din secția de 
desulfurare a uzinei cocso- 
chimice a intrat în repa
rație. Lucrările pentru pu
nerea lui la punct au fost 
încredințate maistrului de 
la întreținere, tovarășul 
Dancu V., și echipei de 
lăcătuși condusă de Sta- 
riuc P. Printr-o muncă 
intensă a șefului de echi
pă și a membrilor aces
teia. tovarășii Șerbati Cris- 
tea și lăncii Petru, s-a 
reușit ca reparația com
presorului să se efectueze 
într-un timp scurt, iar lu-

bună calitate
crările să fie de cea mai 
bună calitate. Datorită a- 
cestui fapt, în prezent 
compresorul funcționează 
ireproșabil lucru care ne 
permite nouă, compreso- 
riștilor, să putem asigura 
procesul de producție cu 
un debit de aer constant 
și să realizăm zilnic im
portante economii de ulei.

In momentul de față se 
găsește în reparație com
presorul nr. 7. Lăcătușii 
care muncesc de zor la 
el sint hotărîți să execu
te întreaga reparație în
tr-un timp cît mai scurt 
și de calitate superioară.

GREFF LUDOVIC 
corespondent

: Comportări...
j Există im proverb cu circulație, destul de mare 
î în popor, ca cetățeanul care are prieteni multi este 
i un om înțelept, corect în comportarea sa, sociabil. 
J O asemenea părere are desigur și tovarășul Cristea 
1 loan, chiar dacă nu și-a spus-o. El este locatar al 
i apartamentului nr. 6 din blocul nr. 6 (1RP) strada 
J T. Amann din O.M. despre care locatarii au pă- 
î reri contrare fiind în stare să argumenteze eu 
I exemple elocvente că tovarășul Cristea are mulți 

prieteni, e un lucru bun. Dar asta nu înseamnă că 
locatarii sînt mulțumiți de comportarea sa. Deși 

. i s-a atras atenția, el continuă să organizeze dese 
J petreceri în apartamentul său (situat la etaj) pro- 
♦ ducînd gălăgie, ceartă, și deranjînd liniștea vecini- 
. lor din bloc.
! Pe această cale colocatarii din blocul amintit 
î se adresează colegilor de muncă ai tovarășului 
• Cristea care au dat dovadă de înțelegere, disciplină 
I și devotament, cu rugămintea să-l ajute pe acesta, 
J pentru a se încadra în ordinea cerută.

Fotografia de mai sus ne prezintă un aspect de pe bulevardul princi
pal din O.M., blocuri confortabile pentru o viață mai frumoasă a oamenilor 
muncii.

Prevederi pentru 1961
Lucrătorii din unitățile 

comerciale din orașul nos
tru au dezbătut pe larg 
sarcinile ce le revin în 
notțl an. Cu acest prilej 
au fost făcute propuneri 
prețioase pentru munca de 
viitor.

In cadrul organizației 
comerciale locale — pro
duse industriale cu prile
jul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1961, majoritatea 
propunerilor se referă la 
studierea atentă a cerin
țelor oamenilor muncii, e- 
ducarea lucrătorilor din 
unitățile comerciale în 
spiritul atitudinii atente 
față de cumpărători etc. 
In fiecare trimestru se va 
organiza în orașul Hune
doara și în centrele din 
împrejurimi 2 expoziții cu 
Vtnzare, cu un bogat sor
timent de produse indus
triale.

La O.C.L, Alimentara, 
36 responsabili de maga
zine și vlnzători și-au luat 
angajamente concrete în 
Vederea depășirii planului 
de desfacere și reducerea 

——————------------ ' --------------------------

De ce n-a mers Nicușor 6 zile la grădiniță ?

cheltuielilor de circulație 
a mărfurilor. Centralizînd 
angajamentele pe Organi
zația comercială locală 
„Alimentara"- a reieșit că 
în anul viitor, pentru o 
mai bună aprovizionare a 
populației, planul de des
facere a mărfurilor va pu
tea fi depășit cu 1.’488.000 
lei.

Organizația de aprovi
zionare și desfacere a le
gumelor și fructelor și-a 
propus să depășească pla
nul de desfacere a produ
selor cu 180.000 lei, iar 
pe cel de contractări cu

Ședință cu părinții elevilor
In urmă cu cîteva zile 

a avut loc la școala de 7 
ani (centru) o ședință cu 
părinții elevilor. Cu acest 
prilej s-a analizat felul 
cum elevii își însușesc ma
teria predată precum și 
comportarea lor în cadrul 
șco.ii și acasă. După ce 
învățătoarea Cașir Ana a 
scos în evidență cei mai 

200 tone de produse, asi- 
gurînd o mai bună aprovi
zionare a populației cu 
legume și fructe.

O atenție mai mare au 
acordat lucrătorii din co
merț analizării posibilită
ților de reducere a chel
tuielilor de circulație a 
mărfurilor la care capitol 
în anul viitor s-au angajat 
să realizeze 186.000 lei e- 
conomii dintre care: O.C.L. 
Produse industriale — 
30.000 lei; O.C.L. Alimen
tara - 56.000 lei; T.A.P.L.
— 50.000 lei și O.A.D.L.F.
— 50.000 lei.

silitori eleni ceilalți vor
bitori au subliniat faptul 
că nu toți părinții sprijină 
și controlează felul cum 
copiii lor își pregătesc 
lecțiile acasă, tovarășa io- 
nescu Paraschiva a ținut 
în fața celor prezenți o 
conferință în legătură cu 
combaterea misticismului.

S. 1OAN (coresp.)

După
„calitățile1 lor...
La Comraicoop Hune

doara, Rotaru Leontin o- 
cupa o funcție destul de 
bună și în același timp 
de răspundere. De alfel, o 
asemenea funcție și căuta
se. își zicea că e om des
curcăreț și în plus, cu ca
lități deosebite. Cum prin 
filiera degetelor sale tre
ceau însă mari sume de 
bani, fără socoteală și-a 
permis în mod rușinos să 
dispună de banii poporului 
după bunul său plac și ca 
atare, să ducă o viață u- 
șuratică. Chefurile, cărțile 
de joc, pokerul și alte o- 
cupații de acest fel deve
niseră pentru el „pasiuni 
indispensabile". La meciu
rile de fotbal, la Sibiu, 
Arad și în alte localități 
mai îndepărtate ca și pen
tru anumite distracții se 
deplasa de fiecare dată cu 
taximetre închiriate.

Pus să dea socoteală 
In fața faptului împlinit 
pentru delapidarea sumei 
de 218.000 lei, Tribunalul 
Popular al raionului Hu
nedoara l-a „răsplătit" pe 
acest infractor — după 
merit și calitățile sale — 
fiind condamnat la 20 
ani muncă silnică și con
fiscarea averii.

Tot de la Comraicoop, 
Lăscău Adrian, pentru lip
sa în gestiune în valoa
re de .11.000 lei a fost

DIN SALA TRIBUNALULUI
condamnat de tribunalul 
popular la 4 ani închisoa
re corecțională și confis
carea averii.

A găsit locul 
căutat

Satul Muncelul Mic, din 
munții Poiana Ruscăi, a 
fost socotit de Munteanu 
Angliei ca locul cel mai 
„potrivit", unde își poate 
aranja învîrtelile cu fon
durile cooperativei consi- 
derîndu-se ferit de even
tualele controale. S-a în
șelat însă. N-a putut du
ce în eroare organele de 
cercetare și control ale 
puterii populare. Infrup- 
tîndu-se din banii coo
perativei n-a putut justifi
ca o sumă de 8.000 lei. 
Adus în fața instanței 
gestionarul necinstit, a 
fost obligat să achite ba
nii însușiți, găsindu-și 
astfel locul căutat, fiind 
condamnat la 2 ani pri
vațiune.

Huligani 
condamnați

Popa Aron și Popa 
Ambrozie din satul Alun 
au fost aduși de curînd 
în fața tribunalului popu
lar pentru actul de huli- . 
ganism savîrșit (în satul | 

amintit). Pentru faptul că 
cei doi indivizi au insultat 
și maltratat un cetățean, 
ei au fost condamnați la 
6 luni închisoare corecțio
nală.

Incorectitudinea 
se plătește scump

Beâteh Fridrich avea în 
primire de la întreprinde
rea la care lucra o serie 
de scule necesare efectuă
rii unei instalații de gaz 
metan. Cum lăcomia l-a 

—— ............... O ' I I

Titanic-vals în interpretarea 
artiștilor amatori din învațămînt

In sala mică a Casei orășenești de cultură se 
desfășoară de trei ori pe săptămînă repetițiile 
cunoscutei comedii în 3 acte „iitanic-vals* de fu- . 
dor Mușatescu. Artiștii amatori care vor da viață ( 
scenioă personajelor piesei — familiei funcționarului 
Spirache Necșulescu, soacrei lui, Chiriachifa, soției 
sale, Dacia, copiilor lor, Traian și Decebal, cît și 
celorlalți eroi ai comediei — sint cadre didactice 
de la școlile din orașul nostru.

Repetițiile — destul de avansate — sînt con» 
duse de tovarășul profesor Ion Pencioiu. In princi
palele roluri sînt distribui ți profesoarele și profesorii 
Ion Căroiu, Valeria Bucur, Olga Coste, Boiangiu 
Raisa, Marioara Maria, I. Cîndea, Const. Ciontescu, 
Edith Ciolan, Anatolie Ciolan, Coriolan Tempeanu, 
Pop loan, Ciontescu Ana, etc. Premiera piesei este 
anunțată pentru primele zile ale lunii ianuarie 1901.

îndemnat să păgubească 
întreprinderea de sculele 
respective a hotărît să le 
ascundă. Așa a și făcut, 
6 luni le-a ținut ascunse 
într-o valiză (sub lemnele 
unui cetățean), la subsolul 
blocului nr. 56 din O.M..

Voind să plece apoi cm 
ele spre uzinele Nădrag, 
unde se spune că își a- 
ranjase unele socoteli, fără 
să se aștepte omul necin
stit a fost descoperit la 
Simeria de către organele 
miliției. Judecat de tribu
nalul popular el a fost 
condamnat la 6 luni închi
soare corecțională fiind 
obligat să restituie scule
le respective.

Nicușor M., avînd îna
intata vîrstă de... 6 ani, 
S avut zilele acestea un 
mare, un foarte mare ne
caz : timp de 6 zile — și 
tocmai cînd era mai fru
mos — a trebuit să stea 
âcasă. In loc să deseneze, 
8ă decupeze animale și 
fructe din carton, să se 
joace cu cuburile sau — 
asta în pauză — să se 
dea cu trotineta, la grădi

————— »< ——— — —

Activitatea 
cinefotociubului amator

In ultima decadă a lunii decembrie se va des
chide la Deva o expoziție organizată de cinefotoclu- 
bul amator al combinatului siderurgic. Expoziția 
Va cuprinde aproximativ 100 lucrări executate de 
20 dintre membrii cinefotociubului și va oglindi re
zultatele dintr-un an ale muncii acestui tînăr co
lectiv artistic, înființat după cum se știe în luna 
februarie 1960. Au fost selecționate fotografii ar
tistice, de la natură moartă, piuă la reportaje foto
grafice, care aparțin unor muncitori, tehnicieni și 
ingineri din combinat, printre care: Florea Ni- 
cotae, mecanic de bandă principal la uzina cocso- 
chimică, Flaț loan, maistru electrician, Damianoiu 
Eugen, Varga Beniamin, Nușfeleanu Aurel, Szalkay 
iSeUin, Pichiu Dan, ițig. Kah» Ewlc și alții,

niță, a fost nevoit (auzi
ți, dumneavoastră I) să 
stea 6 zile acasă. Din pri
cina sot arilor. Și încă da
că stai să te gîndești bine, 
nici ei nu sînt vinovați, ci 
tovarășul inginer Tuivan 
care (și din dispoziția 
personală a tov. director 
al I.G.O.H. Socol I.), care 
după ce lucrătorii apuca
seră să facă soba bucă

țele, i-a dirijat de la gră
dinița nr. 3 O.M., la pia
ța nouă, la un oarecare 
tovarăș Mihuț, zicînd pe 
deasupra că.., grădinița 
mai poate aștepta 2-3 zile.

Nicușor M., nu e însă 
de aceeași părere! Și la 
fel gîndesc și alți 40 de 
copii, (împreună cu părin
ții lor). Pe Nicușor l-a 
surprins cît de „repede" 
s-a lucrat pentru repara
rea sobei din clasa cealal
tă : 4 zile I Adică nu, 3 
zile de lucru efectiv — fără 
obișnuitele întreruperi pen
tru lipsa de... materiale, 
și vreo cîteva ore de lu
cru acasă la o funcționară 
a I. G. O. H. O zi a 
fost necesară numai pen
tru a se constata că soba 
trebuie neapărat... repa
rată I?

Și să știți că de o săp- 
tămînă încoace Nicușor 
frămîntă uimit probleme 
serioase: de ce n-or fi 
vrînd „nenea ăștia" să 
merg eu la grădiniță ? Cît 
s-or mai gîndi pînă să ne 
repare soba?,,,

DELIA SOfiPAN

La un recent concurs 
al formațiilor artistice a- 
părtinind cooperative
lor meșteșugărești, bri
gada artistică de agita
ție a cooperativei „Drum 
nou" din Hunedoara a 
luat premiul I pe re
giune.

Tinerețea, cîntecul și 
voioșia cooperatorilor 
hunedoreni și-au spus 
cuvintul / șt... i-a insta
lat la locul de cinste al 
concursului.

Și acum să-i cunoaș
tem pe clțiva din cei 11

„meșteșugari". Șerban 
Maricica este coafeză, 
iar Aliman Maria croi
toreasă, două muncitoa
re tinere și pricepute; 
atit de pricepute Incit 
în meserie sint fruntașe, 
iar pentru frumoasa in
terpretare artistică, a- 
mindouă au primit di
plome.

Cir st ea Mafia, Boțea- 
rtu Cireșica, Ludwig 
loan și Pirtea Ioan tnl» 

nuiesc acul; din miinile 
lor indeminatice au ieșit 
rochii, pardesie, paltoa
ne (pe care mulți din
tre dumneavoastră poa
te le purtați acum, in 
clipa cind citiți aceste 
rinduri). Băiescu Cor
nel, un alt talentat 
membru al brigăzii este 
panto jar. Dar nici pe el

Premiul I
pe regiune

nu-l împiedică nimic, Ca 
pe scenă, să fie un bun 
interpret. Poate și de 
aceea, împreună cu mem 
brii brigăzii s-a adresat 
cam așa tovarășilor săi: 
„Mulți sint meșteri buni 
la cismărie, /Și le spu
nem tuturor/ Spor la 
muncă-n viitorii

Clntind eu voiș bună, 

cel din brigadă nu s-au 
sfiit s-o facă și pe... 
doctorii. ,Jzi și-acuma 
împreună, /Să vizităm 
alte secțiif Și să-ncepem 
tratamentul, / Cum s-ar 
zice cu... injecții H“

„Tratamentul" aplicat 
de brigadă s-a dovedit 
a fi cit se poate de e- 
ficace. Aceasta pentru 

că multe lipsuri au fost 
remediate, datorită unei 
critipi necruțătoare, 
rostită în versuri ustu
rătoare și însoțită, nu 
arareori, și de un cin- 
tec satiric.

Trebuie adăugat că 
acesta nu este primul 
Și unicul premiu pri
mit de brigada artis
tică de agitație de la

Răsfoind )
(de . ce (

in dosar, |
mai bine. \

Văzut , i

„Drum nou", 
intr-un dosar 
s-or fi țirund 
că le-ar sta 
înrămate) am 
vreo 5-b diplome, dintre 
Care 2 fuseseră decerna
te drept recompensă 
pentru măiestria sporti
vă a voleibaliștilor co
operativei hurieaorene. 
Celelalte erau ale brigă
zii artistice de agitație. 
Deci brigada s-a pre
zentat la ultimul Concurs 
Cu un palmares bogat. 
Să le urăm și un căl
duros „spor la tnuncă-n . 

j viitori"
P. S. Reportajul de 

față are și un post 
scriptum pentru condu
cerea cooperativei: să le 
fie asigurat acestor ti
neri talentați, spațiul 
necesar repetițiilor / 
(Poate premiul luat să 
fie un stimulent — in 
această direcție — și 
pentru conducerea coo
perativei „Drum nou").

B. DAMIANOIU



PRIN UNITĂȚILE DE DESFACERE
A PRODUSELOR ALIMENTARE

In cursul lunii noiem
brie O.C.L. Alimentara din 
irașul nostru a îndeplinit 
danul de aprovizionare și 
lesfacere . în proporție de 
;01,8 la sută, vînzîndu-.se 
ieste plan o cantitate de 
riarfă în valoare de peste 
.40.000 lei.

Deși acesta este un 
apt îmbucurător, însă nu 
nșeamnă că în unitățile 
le desfacere, a existat în 
iermanență o abundență 
le mărfuri pe sortimente, 
n cursul lunii . aminti.e 
da resimțit lipsa de afu- 
nături și grăsimi, în mod 
leosebit slănina.

Pentru ca să aflăm care 
iste situația, ne-am adre
sat directorului O.C.L. Ali- 
nentara tovarășul Marcu 
'Jîcolae. Ei ne-a relatat 
irintre altele că absența 
n unități a mărfurilor a- 
nintite se datorește în pri
mul rînd întreprinderii co- 
nerciale regionale, care 
l''* 1 avea datoria să re-

întors la locul său de 
muncă, comunistul Balo
șin, a și început să vadă 
posibilitatea de reducere 
a timpului de revizie.

Preocuparea sa era cît
se poate de justificată. O- 
prirea turbinei amintite în
semna înloeuirea ei cu un 
exaustor electric, care a- 
cum la sfîrșit de an poa-

.izeze și să livreze Hu- 
ledoare.i 17 tone de slăni- 
lă, sărată, n-a livrat decît

Risipă de curent electric
Sînt unele lucrări așa zise „mărunte" care to

tuși au o importanță mare atunci mai ales cînd e 
vorba de reducerea prețului de cost. Cu toate as
tea, de multe ori aceste lucruri „mărunte" sînt tre
cute de către unii oameni cu vederea. Spre exemplu 
pe lingă gardul ce împrej muiește combinatul side
rurgic sînt plantați — din 50—50 metri — stîlpi de 
fier pe care sînt instalate becuri electrice. Ei bine, 
aceste becuri ard și în timpul zilei fără a fi ne
voie de ele. Datorită acestui fapt, zilnic se consu
mă o importantă cantitate de curent electric care 
costă, fără îndoială, foarte scump. Nu mai vorbesc 
de becurile ce stau aprinse toată ziua pe anumite 
alei din combinat și pe linia a 44-a unde se des- 

că zgura
Nu se poate pune oare capăt acestei mari 

risipe de curent electric ? Ce au de spus tovarășii 
din Cadrul sectorului de întreținere a serviciului 
energetic șef din combinat?

MURGU DUMITRU 
macaragiu

2 tone. Situația este ase
mănătoare și cu afumă- 
turile. In ce privește un
tul bloc, ne-a arătat că 
de la 15 noiembrie 1960, 
aprovizionarea întregii re
țele comerciale se va face 
numai cu unt preambalat. 

Trecînd prin unitățile de 
desfacere am făcut cîte- 
va constatări pe care le 
redăm mai jos:

In O.M. sînt două mari 
magazine de desfacere a 
produselor alimentare, u- 
nul deschis între ■ orele 
6—21,30 și celălalt cu o- 
raritt normal.

Cel dintîi (nr. 12, ges
tionar tovarășul Vîrciu Re
mus) este în general bine 
organizat, unde deservirea 
cetățenilor se face cu des
tulă operativitate. Vînză- 
toarele își cunosc munca, 
vorbesc politicos cu cum
părătorii, mărfurile sînt 
cîntărite în fața acestora, 
condițiile de igienă sînt 
respectate. însă, în jurul 
orei 13,30 magazinul se

♦♦--------------——

închide (cu toate că pe 
orariul afișat scrie clar : 
6—21,30, deci fără între
rupere) și se redeschide 
în jurul orei 14. Persona
lul de serviciu argumen
tează că în intervalul ară
tat se preia schimbul. Dar 
acest lucru nu este cunos
cut de cetățeni și pînă la 
redeschid .re mulți 'pierd 
aici timp prețios. Pe de 
altă par.e, de ce schimbul 
nu se preia fără întreru
pere ? La unitatea nr. 10 
(lingă poșta veche) pro
gramul se respectă deși 
magazinul are același o- 
rariu. Acolo este posibil, 
aici nu ?

Metoda restului în ca
ramele, sau țigări, tre
buie să dispară (se mai 
întîlnește, de altminteri, și 
la unitatea nr. 10 și la 
altele).

Magazinul O.C.L; Ali-

De la
In drum către biroul or

ganizației de bază, mai
strul comunist Baloșin 
Victor, bănuia cam ce o 
să-i spună de data aceas
ta secretarul. Știa doar 
atît: în luna noiembrie 
a.c. turbina exaustor nr. 
1, trebuia să intre în re
vizie generală. De cum a 
intrat în sediu, unde erau 
și cîțiva tehnicieni din 
conducerea sectorului chi
mic, a fost invitat să ia 
loc pe scaun.

— Nu stau mult — se 
adresă maistrul tuturor. 
Am treburi 1

— Atît cît este neooie 
tovarășe Baloșin — îi răs
punse un tînăr inginer 
blond și glumeț cu oa
menii.

După ce a respirat ușu
rat, Neuman Tiberiu se
cretarul biroului organiza- 

mentara din piața O. M. 
de obicei nu este aprovi
zionat cu făină și nici o- 
rariu de funcționare nu 
este făcut cunoscut cum
părătorilor. Joi 1 decem
brie în jurul orei 18.45 
un grup de cetățeni încer
cau zadarnic să facă cum
părături fiindcă ușa ma
gazinului avea lacăt — și 
nu se putea informa nici 
asupra programului maga
zinului.

Aprovizionarea cu făină 
de. grîn deși există în de
pozit lasă de dorit și la 
alte unități : nr. 34, nr. 7 
vizavi de poarta 1 a 
combinatului, unde ți se 
răspunde: „ieri am avut". 
„Dar azi ?“ — și vînză- 
toarele ridică din umeri). 
La unitățile acestea dintre 
produsele de panificație 
găsești uneori doar cornu- 
ri (2 decembrie ora 8).
-—. ...........

șapte zile —la
ției de bază, i-a adus la 
cunoștință că la revizia 
turbinei exaustor nr. 1 sînt 
planificate 7 zile de opri
re și această lucrare îi 
este încredințată spre exe
cutare, pentru a îndruma 
activitatea echipelor de 
lăcătuși și operatori.
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Nu este vorba de năs
cocitorul minunatelor a- 
venturi de călătorie și 
oînătorești ale Ini Miin- 
chhausen, care se price
pea să povestească in- 
tîmplările sale minci
noase cu multă sinceri
tate și duh, Ciștigînd 
prin aceasta nu numai 
trecere printre ascultă
torii săi, ci se făcu cu
noscut in lumea întrea
gă. Nici despre vreun 
Păcală. Ne vom ocupa 
de un om mărunt, care 
a izbutit să ducă in 
eroare pînă la un mo
ment dat o seamă de 
oameni cinstiți, numai 
și numai ca să poată 
atinge un țel al său în
gust, personal.

Născocitorul de care 
vorbim e inginer. Ingi
ner constructor sau cam 

așa ceva la I.C.S.H. A-

trei
te să încarce mult prețul 
de cost. Iată că, luind 
sub control echipele de lă
cătuși de la întreținere 
printre care amintim și 
muncitorii al căror șef de 
echipă este tovarășul la- 
cob Vaier și ajutat efec
tiv de operatorii chimiști, 
a reușit să redea în 
funcție turbina exaustor 
nr. 1 cu patru zile mai 
devreme. Aceasta a însem
nat aproape 20.000 lei e- 
conomii, obținuți prin în
lăturarea consumului de 
energie electrică la exaus- 
torul electric.

Experiența dobîndită de 
colectivul de 
au lucrat la 
tită va fi aplicată, cu suc
ces în luna aceasta și la 
turbo-exaustorul nr. 2 pla
nificat pentru oprire.

DUMITRESCU J.

muncitori ce 
revizia amin-
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NĂSCOCITORUL
iu
de 
de 
de 
lai

cum. cîțiva ani a fost 
repartizat la această 
treprindere și numit 
către direcțiune șef 
lot la un șantier 
construcție. Numele
a devenit in scurt timp 
cunoscut în Hunedoara. 
II cheamă Zaharia Je
nică. Cină va vedea nu
mele .său în ziar poate 
va tuna și fulgera, mai 
ales pentru faptul că 
l-am făcut născocitor. 
Noi nu vom retrage cele 
arătate! Din contră. 
Vom spune că a fost 
Chiar mincinos. /I min
țit cu nerușinare. In 
primul rînd a mințit 
statul nostru.

Aceasta s-a intîmplat 
i cu vreo 10 ani în ur

mă. Pe vremea aceea 
terminase studiile medii. 
In învățămintul superior 
se primeau cu prioritate 
muncitori, țărani mun
citori și fii acestora. Pe 
Zaharia Jenică l-a șo
cat acest lucru. L-a șo
cat pentru că posibilita
tea de a intra In fa
cultate a fost cu mult 
redusă, deoarece el își 
dădea bine seama că 
provine dmtr-o familie 
de foști exploatatori. Dar 
a găsit repede soluția. 
Printr-un vicieșug, a ob
ținut o dovadă precum 
că părinții săi sînt chi
purile „muncitori". Ast
fel la facultate a fost 
primit cu brațele deschi
se, doar e „fiu de mun
citor". A mai primit pe 
deasupra și o bursă de 
stat. Ori de cite ori a 
fost întrebat despre ori
ginea sa socială, întot
deauna a declarat fără 
să clipească că provine 
din familia amintită. 

Anii de facultate au tre-

de stat. A1 
diplomă. Di- J 

■. EraJ 
f-al

ur uutu uaruditl. ? 
venit ta Hunedoa- 2

3 
3 
1 

cut, Cheltuielile au fost"} 
suportate de 
primit o i 
ploma de inginer, 
satisfăcut. Minciuna 
ajutat ae data aceasta.

A Verm ia uuiwuuu-i 
ra. Pe șantier și-a dat s 
toată silința. La ce s-a 
gîndit ? „Ia să încerc 4 
din nou să mă folosesc^ 
de minciună, deoarece "j 
pe tărim profesional sînt •j 
apreciat". A procurat di- ■j 
ferite documente și a n 
înaintat o cerere organi- " 
zației de bază ca să fie țj 
primit în partid. A tre- •j 
cut el în autobiografie "j 
diferite născociri precum 
că in trecut atît el, cit -j 
și părinții săi au cu
noscut din plin, pe pro- J 
prii lor umeri exploata- 4 
rea claselor dominante, i. 
că a avut parte de oJ 
viață de mizerie etc, J

Minciuna insă n-a a-s 
out o viață lungă. Par-4. 
tidul a demascat că 
masca de origine muu-) 
citorească, s-a ascuns 2 
un fiu de moșier, care 2 
a utilizat această ori- l 
gine, in scopuri me schi- 
ne, personale, crezind'] 
că astfel se va căpătui."}

Tinerii din țara noas-'i 
tră au toate posibilități-^ 

le să se ridice tot mai ■] 
sus pe treptele științei și j 
culturii, făcind acest lu-ț 
cru în mod cinstit fărâj 
să se folosească de și-) 
retlicuri și minciuni. .4-1 
lunci de ce ai vrut in- 
gtner Zaharia Jenică sd'j 
induci în eroare orga- j 
nele noastre de stat și 1 
de partid?

Minciuna n-are viață 
lungă. De aceea este ) 
bine să-ți întipărești a-1 
cest proverb In minte. 1

G. Z.

Pentru îmbunătățirea calității 
minereului, a fontei

(Pe marginea consfătuirii între furnaliști și mineri)

Directivele Congresului al III-lea al partidului și hotărîrile recentei 
plenare a C.C; al P.M.P. au pus in fața industriei siderurgice sarcina sporirii 
continue a producției de metal. Se știe că in anul 1961 siderurgiștii hunedo- 
reni vor trebui să producă cu cca. 14% mai multă fontă și cu 43% mai mult oțel 
decît in anul curent. îndeplinirea acestei sarcini impune eforturi susținute din 
partea siderurgiștilor. Rezultatele eforturilor depuse de siderurgiști depind 
însă, in mare măsură, și de eforturile depuse de mineri, care sînt chemați 
Să asigure furnalele cu minereu de fier in cantități sporite și de calitate 
bună.

Pe linia unirii acestor eforturi se înscrie recenta Consfătuire organi
zată de ziarul „Drumul socialismului" in colaborare Cu comitetele de partid 
orășenesc și raional Hunedoara, la care au participat conducerile întreprin
derilor siderurgice și miniere, activiști de partid, sindicat și U.T.M., siderur
giști și mineri fruntași. Ce a scos in evidență această consfătuire ?

Succesele obținute 
sînt remarcabile

Intîlnirea dintre furna
liști și mineri a constituit- 
un prilej nimerit pentru 
trecerea în revistă a suc
ceselor obținute prin efor
turi comune. In perioada 
care a trecut de la înce
putul anului furnaliștii hu- 
nedoreni au dat peste plan 
cca, 29,000 tone fontă din 
cva oumar cal din secția 

I-a peste 12.300 tone. Pro
ducția acestei, secții, care 
folosește exclusiv minereu 
de fier de la Ghelar și Te- 
liuc, este cu 46 la sută 
mai mare decît în 1958.

Aceste rezultate — a 
arătat tovarășul Andrei 
Raț, secretarul oganiza- 
ției de bază P.M.R., din 
secția I-a furnale, au fost 
posibile datorită eforturi
lor depuse de furnaliști 
sub conducerea organiza
țiilor de partid, care |-au 
«oWlizat Iț rndepl butea 

angajamentelor luate în 
cinstea Congresului, preo
cupării sporite pentru in
troducerea tehnicii înain
tate și pentru respectarea 
disciplinei tehnologice. A- 
ceste realizări ale noastre 
au fost posibile datorită 
străduințelor depuse de 
minerii de la I.M, Ghelar 
și Teliuc care în acest an 
— mai mult decît în anii 
trecuți — au livrat fuma- 
llștilor minereu de fier Jn 
cantități corespunzătoare, 

într-o ritmicitate mai con
stantă.

Tovarășul inginer Aurel 
Surdu, șeful fabricii de a- 
glomerare a arătat la ria
dul său că livrarea a 
27.500 tone minereu mă
runt peste plan a contri
buit ca fabrica să pro
ducă pînă la începutul lu
nii noiembrie 21.800 tone 
aglomerat peste sarcina 
planificată.

In perioada care a tre
cut de la începutul anului 
minerii din Ghelar au ex
tras peste plan 19.000 tone 
minereu de fier, iar cei din 
Teliuc alte mii de tone. A- 
Ceste succese sînt cu atît 
mai remarcabile Cu cît 
producția acestor mine a 
crescut într-un ritm rapid 
îmbunătățindu-se în ace
lași timp și calitatea mi
nereului extras. Nuniai mi
na Teliuc, de exemplu, 
produce în I960 de 4,2 ori 
mai mult minereu decît 
în 1955,

„Noi apreciem așa cum 
se cuvine ajutorul tovj- 
rfișeiQ primit din parțw 

harnicilor mineri de la 
Ghelar și Teliuc care ne- 
au asigurat cu minereul 
necesar". Aceste cuvinte 
rostite în consfătuire de 
numeroși furnaliști, sînt 
expresia caldă de mulțu
mire a siderurgiștilor pen
tru posibilitățile pe care 
le-au creat minerii ca să 
îndeplinească și să depă
șească planul producției 
de metal.

Apreciind rezultatele bu
ne obținute de minerii din 
Ghelar și Teliuc siderur
giștii hunedoreni au ară
tat în același timp, des
chis și tovărășește, unele 
din lipsurile care se fac 
simțite mai ales în calita
tea minereului livrat, ma- 
nifestîndu-și dorința ca îm
preună cu minerii să lup
te pentru lichidarea aces
tora.

îmbunătățirea calității 
minereului cerință 

importantă și urgentă
Pornind de la sarcina 

ce revine furnaliștilor din 
Hunedoara, în lumina di
rectivelor Congresmui al 
II 1-lea al partidului, de a 
realiza pînă în anul 1965 
o creștere a indicilor de 
utilizară » țunwHelpr cu 

40 la sută față de anul 
1959, numeroși participan- 
ți la consfătuire au arătat 
că atingerea și depășirea 
acestor indici precum și 
îndeplinirea sarcinii puse 
în fața furnaliștilor de a 
produce fontă de calitate 
superioară, se poate rea
liza printr-o preocupare 
continuă a siderurgiștilor 
de a îmbunătăți procesul 
tehnologiei de elaborare a 
fontei, prin dezvoltarea 
tehnicii noi, prin îmbună
tățirea calității cocsului.

îndeplinirea sarcinii de 
creștere a indicilor de uti
lizare a furnalelor și de 
îmbunătățire a calității 
fontei poate fi asigurată 
numai printr-un sprijin e- 
iectiv din panea întreprin
derilor miniere care tre
buie să livreze combina
tului siderurgic în mod 
ritmic, cantități sporite de 
minereu, de calitate bună, 
cu un conținut de fier ri
dicat și cu o granulație 
corespunzătoare. Această 
cerință față de mineri a- 
pare și mai importantă 
dacă ținem seama de fap
tul că 70 la sută din pro
ducția de fontă a C.S.H. 
prevăzută pentru anul 1961 
are la bază minereurile de 
tier de la Ghelar și Teliuc.

FM Moia.l$ aă așa 

cum s-a arătat, minerii au 
obținut unele rezultate și 
în îmbunătățirea calității 
minereului dar, așa după 
cum a recunoscut în 
consfătuire și tovarășul 
lean Humă, inginerul 
șef al I. M. Ghelar „...anul 
acesta au fost zile cînd 
minerii au trimis furna
liștilor minereu necores
punzător fără să-și dea 
seama de pagubele aduse 
prin aceasta combinatului 
din Hunedoara și econo
miei naționale.

Slaba calitate a mine
reului duce la livrări de 
cantități de minereu in 
plus, la cheltuieli supli
mentare de cocs, precum 
și la înrăutățirea indici
lor de utilizare a agre
gatelor.

Din calculele economice 
prezentate în consiămire 
de tovarășul inginer I. 
Dinu, inginer șef cu pro
blemele ue furnale, rezul
tă că la can.itatea de mi
nereuri bu.gari prevăzută 
să se 1 foreze anul viitor 
de minele Ghelar și Te- 
liuc furnalelor din Hune
doara, pentru fiecare pro
cent de steril vizibil în 
plus se cheltuiesc:

— 120.000 lei cu tran- 

(Continuare în pag. 4-ă)
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sportul ; 50.000 lei cu
prăjirea; 370.000 lei pen
tru calcarul consumat la 
zgurificare; 3,200.000 lei 
pentru cocsul necesar for
mării și topirii zgurii; 
400.000 lei cheltuieli de 
regie la C.S.li.

In total deci, pentru un 
singur procent de steril se 
cheltuiește anual peste 4 
milioane lei. Acest exem
plu semnificativ este in
structiv nu numai pentru 
mineri, care sînt datori să 
asigure calitatea corespun
zătoare a minereului, ci și 
pentru siderurgiști, pentru 
aceia care au datoria de 
a veghea la respectarea 
tuturor indicilor de cali
tate.

Conținutul de fier este 
factorul principal care dă 
valoarea metalurgică a 
unui minereu pentru fur
nal la aceeași gangă 
După cum s-a constatat 
minereul trimis de la Te
liuc are deseori un con
ținut prea mare de steril. 
De asemenea procentul ri
dicat de limonită și anche- 
rită care se constată u- 
neori în siderita livrată 
de Teliuc atrage după sine 
scăderea conținutului total 
de fier din minereu.

Granulația necorespun
zătoare, conținutul mare 
de minereu mărunt prove
nit îndeosebi de la mina 
Crăciuneasa, s-au livrarea 
de minereu în bulgări prea 
mari duce la funcționarea 
defecltuoasă a cuptoare
lor de prăjire, la scăderea 
calității minereului prăjit, 
la deranjamente în func
ționarea furnalelor, la con
sum de cocs suplimentar, 
la o diminuare a indicilor 
de utilizare.

Ținînd seamă de aceste 
urmări negative, reprezen
tanții mineriior s-au an
gajat în consfătuire să 
îmbunătățească conținutul 
de metal în minereul li
vrat către C.S.li. cu 1 
la sută, să generalizeze 
pușcarea selectivă în toa
te fronturile de lucru, să 
acorde mai multă atenție 
măririi calității la locurile 
de muncă și pe benzile 

de clanbaj, să facă li
vrările pe sorturi granu- 
l«me trice.

,Siderurgiști i sînt datori 
să susțină eforturile în
dreptate în direcția înde
plinirii acestor angajamen
te Colabormd mai strîns 
cu minerii și sporindu-și 
exigențele în ceea ce pri
vește exercitarea controlu
lui calității.

Zilnic, în cantitățile 
și sorturile necesare!
Funcționarea continuă și 

capacitatea de producție 
constantă a cuptoarelor 
de prăjire impune o ritmi
citate riguroasă în apro
vizionarea cu minereuri. 
Același lucru se poate 
spune și despre fabrica de 
aglomerare. Această ce
rință este îndreptățită de 
faptul că variațiile de la 
o zi la alta, a cantități
lor de minereu livrate in
fluențează asupra propor
țiilor de minereu în șar
jele de aglomerare, ceea 
ce atrage după sine modi
ficări în conținutul de fier 
al aglomeratului, deranja
mente la furnale, nereali- 
zarea indicilor planificați.

îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan de că
tre mineri, îmbunătățirea 
condițiilor de transport, 
punerea la punct a funicu- 
larelor și menținerea lor 
în cea mai bună stare de 
funcționare și alte măsuri 
despre care s-a vorbit în 
consfătuire vor asigura 
într-o măsură mai mare 
decît pînă acum aprovizio
narea ritmică a furnalelor 
și a fabricii de aglomera
re cu minereul necesar.

Asigurarea ritmicității a- 
provizionării cu minereu 
depinde însă în mare mă
sură și de combinat.

Așa după cum s-a ară
tat în consfătuire, în afară 
de întîrzierile cu care s-a 
trimis uneori minereul de 
la Ghelar și Teliuc au fost 
și I cazuri cînd combinatul 
n-a preluat ritmic produc
ția de minereu ceea ce a 
determinat opriri în pro
cesul de producție la ex
ploatările miniere.

Pentru MMoM colltctll 
minereului. o Ml

Este necesar ca în a- 
ceastă privință să existe 
o legătură mai strînsă în
tre conducerea combinatu
lui și conducerile exploată
rilor miniere. Este -justă 
propunerea minei Ghelar 
ca planurile de producție 
ale furnalelor să fie coor
donate cu o lună mai de
vreme în planurile de pro
ducție ale celor două mine 
pentru a se evita nepotri
virile care să ducă la e- 
forturi nejustificate, la 
stagnări în procesele de 
producție ale întreprinderi
lor miniere, sau la livrări 
sub nivelul cerințelor.

Consfătuirea a arătat că 
pentru o mai bună regle
mentare a ritmului de li
vrări, în vederea evitării 
urmărilor cauzate de apro
vizionarea neritmică a fur
nalelor e.u minereu și a 
ștrangulărilor cauzate în 
activitatea exploatărilor 
miniere de nepreluare la 
timp a producției de mine
reu de către combinat este 
necesar de asemenea ca 
între C.S.H. și minele 
Ghelar și Teliuc să se în
cheie un contract de tran
sport conform planului de 
aprovizionare care să pre
vadă obligațiile reciproce 
precum și penalizările ce 
trebuie să se aplice în ca
zul încălcării lui.

Toată atenția lichidării 
deficientelor în 

' activitatea proprie
Este cunoscut de side

rurgicii că la creșterea 
conținutului de fier al mi
nereului ce se încarcă în 
furnale o contribuție esen
țială o au și furnaliștii, 
cărora le revine sarcina 
prăjirii complete a sideri- 
tei. Așa cum a reieșit din 
consfătuire, la prăjitoarele 
combinatului nu se asigu

ră în permanență o pră
jire avansată a minereu
rilor, ceea ce duce la o 
diminuare a connținutului 
de fier cu 1—1,5 la suia 
în siderita prăjită.

Ar fi fost bine dacă în 
consfătuire furnaliștii ar fi 
dovedit o mai mare pre
ocupare și pentru scoate
rea la iveală a lipsurilor 
din propria lor activitate. 
Din păcate, spiritul auto
critic a lipsit din cuvintul 
majorității jurnaliștilor ca
re au luat cuvintul. Și ar 
fi avut multe de spus și 
despre lipsurile care exis
tă încă in secțiile de fur
nale !

— Noi, oțelarii, a spus 
Eroul muncii socialiste to
varășul Ștefan Tripșa — 
nu putem da oțel de cali
tate superioară dacă nu 
primim fontă de calitate 
bună așa după cum jur
naliștii^ nu pot da fontă 
bună dacă nu primesc mi
nereu corespunzător.

In prezent procesul de 
rebut este ridicat dato
rită în mare măsură și 
calității necorespunzătoare 
a unor șarje de fontă. Ar 
fi fost foarte bine dacă 
tovarășii furnaliști ar fi 
vorbit în consfătuire și 
despre unele greutăți pe 
care le fac oțelarilor. Pro- 
centrul ridicai de sulf în 
unele șarje de fontă duce 
la prelungirea duratei șar
jelor noastre, la scăderea 
durabilității cuptoarelor și 
a productivității muncit, 
îngreunează îndeplinirea 
angajamentului luat în 
întrecerea socialistă. Oțe- 
larii sînt convinși că in 
urma consfătuirii se va 
îmbunătății nu numai ca
litatea minereului de fier 
ci și calitatea fontei și 
așteaptă ca acest lucru să 
se facă cit mai puternic 
simțit.

Pentru o colaborare 
cît mai strînsă între 
siderurgiști și mineri
Consfătuirea a scos în 

evidență ca un fapt îmbu
curător, îmbunătățirea co
laborării între întreprinde
rile furnizoare de minereu 
de fier și combinat. Co
laborarea tot mai strînsă 
între mineri și siderur
giști și sprijinul reciproc 
constituie garanția îmbu
nătățirii activității în am
bele sectoare. Rezultatele 
bune obținute în acest an 
cînd s-a făcut simțită o 
apropiere mare între co
lectivul de furnaliști și

Experiența din primul an al șesenaiului, conduce

(Urmare din pag. I-a) 

să nu depășească 13,5 la 
sută din timpul calenda
ristic de funcționare, iar 
la noua oțelărie acest in
dice să fie de numai 7 la 
sută. O mare atenție se 
va acorda în anul editor 
realizării a cît mai multe 
economii. Prin recuperarea 
materialelor refractare co
lectivul secției s-a anga
jat să realizeze 4 milioa
ne lei economii. De pildă, 
schimbul maistrului Rîm- 
ba Iosif va realiza 
t.350.000 lei, cel condus 
de maistrul Balaj Nico- 
lae — 1.400.000 iar schim
bul maistrului Balaj Mi
hai — 1.250.000 lei.

Pentru înfăptuirea sar
cinilor din anul viitor con
ducerea secției, îndrumată 
de organizația de partid, 
va lua o serie de măsuri 
care să ducă la creșterea 
productivității muncii pe 
cap de muncitor cu 4,5 
la sută față de 1960 și la 
reducerea consumului de 

colectivele de mineri, atît 
pe linie de partid și sindi
cat, cît și pe linie tehnico- 
administrativă, sînt con
cludente în această pri
vință. Trebuie arătat însă 
că această colaborare nu 
s-a ridicat încă la nivelul 
sarcinilor mari pe care 
partidul le-a pus în fața 
întreprinderilor miniere și 
siderurgice.

Ar fi bine ca tovarășii 
din conducerea combinatu
lui să se deplaseze mai 
des la exploatările minie
re, să vadă cum muncesc 
minerii, iar tovarășii din 
conducerile acestor exploa
tări să vină în mijlocul 
furnaliștilor pentru a cu

Trăgînd învățămintele ce se desprind pentru ei 
din consfătuire, aplicînd în viață sarcinile trasate și 
lichidînd lipsurile care au reieșit cu acest prilej 
furnaliștii htinedoreni vor obține noi succese în acti
vitatea lor.

spre noi succese
refractare pe tona de oțel 
cu cel puțin 5 la sută 
ceea ce înseamnă o eco
nomie de 1,2 lei pe tona 
de oțel. Planul de măsuri 
tehnico-organizatorice cu
prinde probleme esențiale 
menite să sprijine efortul 
muncitorilor. Printre aces
tea se numără mecaniza
rea unor lucrări (trans

Ședinfă cu cadrele didactice
Vineri după masă, in 

localul școlii medii, a a- 
vut loc o ședință organi
zată de biroul comitetului 
orășenesc de partid cu 
cadrele de partid din ora
șul Hunedoara, în care 
s-a analizat desfășurarea 
învățămîntuluî școlar de 
la începutul anului și pînă 
în prezent. Au participat 
tovarășul Frankfurt Tibe- 
riu, secretar al comitetu
lui orășenesc de partid, 
Coste Vasile, șeful secției 
învățătnînt a sfatului 
popular orășenesc și Că- 

noaște direct părerea lor 
despre calitatea minereu
lui. Ar fi de asemenea 
deosebit de instructive și 
folositoare schimburile de 
vizite întîlniri la locul de 
muncă între furnaliști și 
mineri, organizate sub în
drumarea organizațiilor de 
partid. Cunoscîndu-și re
ciproc munca, rezultatele 
și greutățile, furnaliștii și 
minerii se vor înțelege 
mai bine, vor găsi îm
preună mai ușor căile de 
îmbunătățire a muncii și 
se vor sprijini reciproc 
pentru a învinge lipsuri
le, sporindu-și contribuția 
la creșterea producției de 
metal a țării.

☆

porturi de materiale, e 
cuările de moloz etc.) ; 
introducerea unor noi sis
teme de zidire care să 
ducă la creșterea randa
mentului și durabilității a- 
gregatelor; întocmirea din 
timp a documentațiilor 
pentru lucrările ce se vor 
executa.

C. ILIESCU 

roiu loan, inspector șco
lar.

Ședința a constituit un 
valoros schimb de expe
riență în munca cadrelor 
didactice. Pentru activita
tea de viitor au fost indi
cate unele măsuri și ii 
tode în munca învățăto
rilor și profesorilor care 
găsindu-și aplicare vor 
putea duce la îmbunătăți
rea situației la învățătură 
a elevilor în timpul care 
a mai rămas pînă Ia în
cheierea trimestrului.

VECHI SPORTIVI, 
MUNCITORI RESPECTA ȚI

Activitatea sportivă este 3 
înțeleasă de obicei în le- 
gătură strînsă cu tinere
țea. Ne referim la acele 
ramuri sportive care cer 
un efort fizic mai mare, o 
pregătire continuă, zilnică. 
Sînt mai rare disciplinele 
în care cei care le practică 
pot să-și manifeste măies
tria, talentul la 40 de ani 
și dincolo de această vîrs- 
tă.

Anii trec. Unii sportivi 
trebuie să lase loc — de 
cele mai multe ori plini 
de regrete — cadrelor noi, 
contingentelor tinere care 
cresc și se perfecționează. 
Foștii jucători de fotbal 
sau rugbi, foștii boxeri 
sau luptători devin antre
nori — o parte din ei — 
iar cei mai mulți își as- 
tirnpără pasiunile sportive 
privind din tribunele sta
dioanelor întrecerile tine
rilor de azi. Dipcolo de 
terenul de sport ei s-au 
încadrat într-o activitate 

socială serioa'să, nu și-au 
irosit zadarnic tinerețea, 
sînt astăzi muncitori sau 
maiștri, au familii, au 
răspunderi în viață.

Mulți dintre foștii fot
baliști care au reprezen
tat în ultimii 10-12 ani pe

guros și tehnic este mai
stru principal la bateriile 
de cocsificare și panoul 
fruntașilor în întrecere i-a 
purtat de multe ori nu
mele sau fotografia pe 
locul cel mai de sus; Ivi 
nici Ștefan muncește, ca 
mecanic de locomotivă la 
G.F.U.; Gostian Remus e 
maistru; Pop Coriolan 
tehnician; Gherghel Gor- 
nel inginer: Tătaru Iordan 
activist. Și asemenea a- 
cestor tovarăși sînt mulți.

Iată dar că tinerii fot
baliști ai clubului Gorvi- 
nul pot lua de la foștii 
jucători exemple frumoase. 
Fiecare dintre sportivii de 
azi este dator să se stră
duiască pe terenul de 
sport și în activitatea sa 
în uzină în așa fel îneît 
la părăsirea activității 
competiționale tovarășii săi 
de muncă să-l prețuia3că 
și să-l respecte.

I. FLORIAN

Campionatul republican 
Lupte libere la seniori — 

individual
(Faza regională)

Sîmbâtă 3 decembrie 
a.c. s-a desfășurat în sala 
clubului muncitoresc „Si- 
derurgistul" din Hunedoa
ra faza regională a cam
pionatului republican de 
lupte libere ia seniori.

Întrecerile au fost indi
viduale și au participat 
luptători de la Jiul Pe
troșani, Minerul Petrila și 
Corvinul Hunedoara.

Luptătorii hunedoreni 
prezentîndu-se mai bine 
pregătiți au ocupat pri
mele locuri la majorita
tea categoriilor. S-au re
marcat de ia Corvinul PE- 
TRIȘOR FL., CIRSTEA F. 
și în special PREJBAN 1. 
care deși este junior (are 
numai 17 ani) a ocupat 
primu loc la seniori cat.

73 kg.

Iată cîștigătorii:
categ. 52 kg. — 1. PE- 

TRIȘOR F. - Corvinul;
categ. 57 kg. — 1. CIU- 

REA GH. — Corvinul ;
categ. 62 kg. — 1. SU- 

LEA 1. — Corvinul;
categ. 67 kg. — 1. FA

BIAN I. — Jiul ;
categ. 67 kg. — 2. A- 

DAM 1. — Coroinul;
categ. 73 kg. — 1. PREJ

BAN I. — Corvinul;
categ. 79 kg. — 1. VO1- 

CU GH. — Corvinul;
categ. 87 kg. — 1. BU- 

GUREȘTEANU I. — Mi
nerul ;

categ. 87 kg. — 2. K.O- 
LUMBAN E. — Corvinul;

categ. grea — 1. CRIS- 
TEA F. — Corvinul.

VOICU ALBU

Joc amical de fotbal

Corvinulselecționata orașului
6-2 (2-1)

Continuîndu-și pregătiri
le echipa de fotbal Corvi
nul a jucat cu selecționata 
orașului de care a dis
pus cu scorul de 6—2 
(2—1) prin golurile în
scrise de Constantinescu

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

ȘTIRI SPORTIVE
□ Sîmbâtă seara a avut 

loc în Capitală întîlnirea 
internațională de popice 
dintre echipele feminine 
ale R.P. Romîne și R.P.F. 
Iugoslavia. Victoria a re
venit echipei R.P, Romîne 
cu 2473 puncte față de 
2451 puncte realizate de 
sportivele iugoslave.

□ După cum transmite 
corespondentul agenției 

B.T.A., reprezentanții fede
rațiilor de fotbal din R.P. 
Bulgaria, R. P. Romînă, 
R.P. Albania și Turcia au

3, Popescu, Anton și Aii.
Echipa Corvinul a ali

niat următoarea formație 
Nebela — C.oiciu (Heldea- 
nu), Nacu, Izgtureanu ~ 
Pop, Votant — Zanca, An
ton, Constantinescu, Po
pescu, Aii.

căzut de acord să se or
ganizeze un turneu de fot
bal la care să participe 
echipele clasate pe locul 
doi în campionatele țări
lor balcanice. La acest tur
neu proiectat pentru luna 
ianuarie a anului 1961 ur
mează să participe echipe
le Levski (R.P. Bulgaria), 
Fenerbahce (Turcia), Stea
gul Roșu (R.P. Romînă), 
Partizan (R. P. Albania). 
Prima întîlnire se va dis
puta între echipele Levski 
și Fenerbahce, la 8 ianua
rie în orașul Istambul.

gedatțla ți lâmintetrajia: PUJa Libertății ar, li (etaj). ' Telefaa 26-W. Tigard latregr. „IUI P1RT1LI1* aeețla pallgraflai — lnaedaarți

siderurgiștii bunedoreni în 
campionatele regionale, ale 
categoriilor A sau B, sub 
diversele nume pe care 
le-a purtat clubul sînt a- 
cum muncitori vrednici, 
respectați, fruntași în în
trecerea socialistă. Să 
reamintim pe unii dintre 
aceștia.

Zeleneak Ladîslau, half 
de renume al Metalului 
Hunedoara, lucrează ca 
maistru sudor la secția de 
reparații siderurgice din 
combinat; Staron Ștefan 
nu mai are nici el ne
voie de recomandări: fos
tul fundaș cu un joc vi-


